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Masopustní období začínalo po svátku Tří 
králů a trvalo až do úterý před Popeleční stře-
dou, od kdy se dodržoval šestitýdenní půst 
před Velikonocemi. Právě před obdobím půstu 
chodily na masopustní obchůzku masky ( jen 
muži) za doprovodu muziky. Konalo se také 
mnoho zabijaček, které většinou předcházely 
tučnému čtvrtku, vše se zapíjelo dobrým pi-
vem. Lidé věřili, že pokud člověk v tento den 
hodně jí a pije, bude po celý rok silný. 

Do Svitav se masopustní obchůzky vrátily 
v roce 2004 díky panu Aloisi Hejdukovi, který 
pozval své přátele z rodné Vortové na Hlinec-
ku, kde se tyto slavnosti dodržují nepřetržitě 
a jsou zapsány na seznam UNESCO. Zdá se až 
neuvěřitelné, že Svitavami letos projde maso-
pustní průvod již po sedmnácté! I když Vorto-
váky v posledních letech vždy v roce, kdy před-
vádějí tyto tradice na Veselém kopci, střídaly 
masky z Českých Budějovic či Brna. Ale letos 
přijedou opět masky i muzikanti z Vortové, se 
kterými mnohé ze Svitaváků již po těch letech 
pojí srdečné přátelství. 

Masopustní průvod s muzikou vyjde v so-
botu 8. února v 13:30 hodin od fontány 

na spodním náměstí, před starou radnicí požá-
dá starostu města o povolení k obchůzce 
a bude pokračovat na horní náměstí, kde se 
bude rozlévat zabijačková polévka, v nabídce 
bude tlačenka, jitrnice na grilu, teplý prejt, chle-
ba se škvarkovou pomazánkou a vše můžete 
spláchnout dobrým pivem, grogem či punčem. 
Tak jak to má o masopustu být. Ale chybět ne-
budou ani masopustní koblížky, martinské ro-
hlíčky a další sladkosti. Masopustní rej bude 
zakončen dle starého obyčeje porážením ko-
bylky (a jejím vzkříšením pomocí slivovičky). 

Určitě se 8. února na svitavském náměstí 
potkáme… Blanka Čuhelová

Masopust se staročeskou zabijačkou
Masopust má dlouhou tradici, zejména na vesnicích se dodržoval ještě po roce 1945. Poté 

se na dlouhou dobu tato tradice odmlčela, aby se v posledních letech vrátila v různých formách 
nejen na vesnice, ale i do měst.

Tříkrálová sbírka
Na začátku ledna proběhl ve Svitavách 21. 

ročník Tříkrálové sbírky, kdy „králové z výcho-
du“ chodili dům od domu. Mnoho skupinek 
chodí každoročně ve stejném složení a často 
navštěvují ty stejné ulice a domy. Proto je tří-
králová koleda příležitostí k setkávání. Kolední-
ci už vědí, která paní jim přijde otevřít a jakou 
sladkost od ní dostanou. Mnoho lidí se těší, až 
svoje koledníky po roce opět uvítají. Účelem 
sbírky je sice vybrat peníze, ale je to spíše až 
ten druhý smysl. Tím prvním je přinést přání 
Božího požehnání a zažít pocit lidské vzájem-
nosti a solidarity.

Ve Svitavách bylo zapečetěno 60 kasiček. 
Skupinky jsou složené z vedoucího, který musí 
být starší 15 let, a ze dvou, případně tří dětí 
nebo dospělých. Letos bylo koledníků opět 
dostatek, aby prochodili město křížem krá-
žem. Ale samozřejmě čím více jich je, tím pří-
jemnější je potom koledování. 

Proto stále hledáme nové nadšence, kteří 
by nám se sbírkou pomohli. Letos se k nám 
opět přidali svitavští skauti. Jsme jim vděční, 
že vedle mnoha svých bohulibých aktivit si 
udělají čas i na „tříkrálovku“. Děkujeme! A dě-
kujeme každému jednomu z vás, milí kolední-
ci, že jste navzdory nepohodlí a nevlídnému 
počasí obětovali svůj volný čas a pomohli 
vybrat nádhernou částku. Letos se ve Svita-
vách vybralo 310 246 Kč. Svitavská Charita 
využije 65 % vybraných peněz, a to na zakou-
pení mobilního schodolezu a dalších pomů-
cek pro mobilitu klientů pečovatelské služby  
a na přímou pomoc občanům v nouzi. Podle 
pravidel sbírky se 65 % vybraných prostředků 
vrací Charitě, která peníze vykoledovala, 
a zbytek je určen na velké diecézní a celostát-
ní projekty, na rozvojové projekty v zahraničí 
a na režii sbírky.

Koledníci uvidí 2. února v kině film Dolittle 
jako poděkování za jejich pomoc. Za to patří 
díky SKS Svitavy. Děkujeme firmě Astur & Qan-
to s.r.o., že poskytla nápoje pro koledníky. Více 
informací o sbírce najdete na www.trikralo-
vasbirka.cz.

Děkujeme vám všem, milí spoluobčané, 
kteří jste jakoukoli částkou Tříkrálovou sbírku 
podpořili. Dagmar Pauková
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Navrhněte svitavskou osobnost
Již od roku 1999 volí svitavský klub Laurus 

svitavskou osobnost, která se zasloužila o slávu 
a věhlas města, o rozvoj, propagaci a reprezen-
taci Svitav a která na jaře převezme výroční 
cenu, pro kterou se vžilo označení Svitavský 
vůl. Do této svitavské síně slávy klub v minulos-
ti uvedl již 21 svitavských osobností, např. his-
toričku Drahomíru Šustrovou, divadelníka 

Karla Šefrnu, chirurga Karla Kiliána, fotografa 
Zdeňka Holomého, muzikanta Františka Čer-
ného, sbormistryni Věru Burešovou, sportovce 
Vlastibora Zvingera, historika Radoslava Fikej-
ze, mistra kuchaře Václava Šmerdu, fotografa 
Miroslava Sychru, spisovatele Martina Sodom-
ku, bývalou ředitelku Charity Svitavy Blanku 
Homolovou nebo hudebníka a bývalého ředi-
tele ZUŠ Karla Saxe. Statut ceny umožňuje 
volit pouze žijící osobnost.

Klub Laurus se opět obrací na spoluobčany 
s nabídkou spolupráce při nominování osobnos-
tí, přivítá do 1. března 2020 návrhy veřejnosti 
na udělení výroční ceny klubu. Návrhy, ze kterých 
se vždy vybíralo, lze poslat na adresu Svitavský 
klub Laurus, Nádražní 7, Svitavy, elektronicky 
na adresu bc@gy.svitavy.cz, telefonicky (nebo 
SMS) na číslo 603 511 743 nebo také osobně 
u prezidenta klubu Josefa Čápa.  Milan Báča 

Skauti oslavili výročí
V měsíci lednu pro skautské středisko Smr-

ček Svitavy vyvrcholilo výročí 30 let od obnove-
ní skautingu ve Svitavách. Skauting se do Svitav 
dostal v srpnu 1945, kdy vznikl díky Antonínu 
Lukavskému a Antonínu Veverkovi první oddíl 
a mohlo tak i u nás začít foglarovské dobrodruž-
ství. Skautské středisko se rychle vyvíjelo, vzni-
kaly další oddíly, skauti přísahali věrnost skaut-
ským ideálům ve Skautském háji (dříve Háj 
hrdinů) a později v rokli Bratrství. Bohužel 
po změně poměrů musel Junák v roce 1950 nu-
ceně činnost ukončit. Další plamínek naděje 
zaplápolal v roce 1968, kdy byla činnost obno-
vena pod vedením Zdeňka Svobody, a skautin-
gem opět žilo na 120 dětí v 6 oddílech. V roce 
1970 přišel další zákaz činnosti a organizace 
byla oficiálně zrušena a činnost zakázána. Skaut-
ská idea ve Svitavách mezi bývalými členy zůsta-
la a jistě i proto mohlo být 20. ledna 1990 obno-
veno skautské středisko v našem městě.

Za těch 30 let, respektive 75 let prošly svi-
tavským skautem stovky kluků a holek, a v ka-
ždém skauting zanechal nějaký střípek. Říká se: 
Jednou skautem, navždy skautem. 

Skautské středisko Smrček Svitavy připra-
vilo na závěr oslav výročí dvě akce. Dne 17. 
ledna skautští vedoucí na symbol své služby 
společnosti společně darovali krev ve Svitavské 
nemocnici, 18. ledna bylo uspořádáno setkání 
bývalých skautů a skautek, rodičů mladších 
členů a současných vedoucích. Akce s názvem 
Oslava u Smrčku byla velmi příjemnou tečkou 
plnou vzpomínek, úsměvů a příjemných chvil 
v bratrském duchu. Již nyní víme, že se rodí 
myšlenka velkého generačního setkání.

Díky nezlomnosti, soudržnosti, udržení 
skautských ideálů, dobrovolnické práci v 90. 
letech i velké podpoře rodičů, přátel, institucí 
i současných členů můžeme my dneska organi-
zovat mnoho výprav, táborů, zahraničních ex-
pedicí, rozvíjet naše tábořiště v Trpíku, zázemí 
ve Svitavách a hlavně naplňovat naše poslání, 
všestranně rozvíjet mládež v duchu skautských 
ideálů, být tu pro druhé, dělat náš svět lepší. 
I za toto všem děkujeme. Antonín Benc

Restaurátoři svitavského betléma

V minulém čísle jsme přiblížili Kamila An-
drese, tentokrát si „posvítíme“ na další dva dů-
ležité členy restaurátorského týmu svitavského 
betléma, manžele Šárku a Petra Bergerovy.

Šárka a Petr se seznámili na Akademii výtvar-
ných umění v Praze, kde studovali obor restau-
rování výtvarných děl. Oba dostali nadání pro 
tento směr do vínku, neboť se této práci věnova-
li i jejich rodiče. Na společných projektech pra-
covali již v době studií a ve stejném duchu tedy 
pokračovali i po škole, tedy přibližně od poloviny 
osmdesátých let minulého století. Za tu dobu 
mají za sebou spoustu mimořádných akcí a spl-
nili několik velmi zajímavých úkolů. Nezapome-
nutelným dílem pro manželský pár zůstává re-
staurování rozměrného obrazu (825 x 494 cm) 
s výjevem zavraždění svatého Václava, jenž byl 
nalezen na půdě kroměřížského zámku, dlouho-
době také udržují spolupráci s Arcidiecézním 
muzeem v Olomouci. Nejsou to však jen restau-
rátorské práce, zabývají se například i technolo-
gickými průzkumy obrazů. Manželé mluví o zá-
chraně svitavského betléma jako o srdeční 
záležitosti, neboť od roku 2012 pracovali pro 
svitavské muzeum i na jiných zakázkách, a tak se 
mohli částečně podílet na úctyhodných snahách 
o navrácení této památky zpět do Svitav a o její 
plnou rehabilitaci. Největší podíl přisuzují ředitel-

ce muzea Mgr. Blance Čuhelové za její zapálené 
úsilí, ale velké nasazení vidí i u dalších pracovní-
ků, např. u Jitky Flíglové nebo Jitky Olšánové. 
Společným úsilím všech zúčastněných se tak náš 
mechanický betlém stal Kulturní památkou Čes-
ké republiky, díky čemuž požívá nejvyšší ochrany 
a pracovat na něm mohou pouze držitelé nejvyš-
ší příslušné restaurátorské licence. Jejich společ-
nou specializací s nejnovější posilou – s manželi 
Vendulou a Jiřím Látalovými – je restaurování 
polychromovaných plastik. Jejich prací je navrátit 
jednotlivým částem betléma estetické hodnoty 
a plnohodnotně je vrátit „do života“. Každé re-
staurování je podle Bergerových unikátní. Často 
se totiž stane, že jsou původní prvky vytvořeny 
z nekvalitních materiálů „podomácku“, což re-
staurátorům komplikuje práci. K tomu všemu 
navíc některé doplňky a drobnosti jsou zbožím 
dnes nedosažitelným, proto je potřeba přenášet 
chybějící části včetně všech nedokonalostí 
do technických rysů, podle kterých jsou vyřezány 
laserem a esteticky uzpůsobeny originálu.

Zasazení jednotlivých opravených objektů 
do komplexu betléma je velkou odměnou pro 
všechny zúčastněné, protože se cítí být sou-
částí projektu, který opravdu má smysl. Jsme 
rádi, že takto oddaní restaurátoři pro Svitavy 
pracují.  Jiří Johanides

Volné pracovní místo
ekonom/ka společnosti SPORTES

Společnost SPORTES Svitavy, s.r.o. vypi-
suje výběrové řízení na pozici ekonom/
ka společnosti. Požadováno je minimálně 
střední vzdělání s maturitou ekonomic-
kého směru. Uzávěrka pro podání přihlá-
šek je 31. ledna 2020. 
Podrobné informace naleznete na webo-
vých stránkách města Svitavy, případně 
na čísle 461 535 273.
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Strážníci městské policie zachránili ženu před utonutím

V nočních hodinách dne 4. 1. 2020 prová-
děli strážníci Městské policie Svitavy Libor 
Haupt a Tereza Fialová hlídkovou činnost 
v okolí chatové a zahrádkářské oblasti u rybní-
ka Rosnička ve Svitavách, a to zejména se za-
měřením na pohyb osob v uvedené lokalitě. 

Můžeme to nazvat štěstím, osudem či náho-
dou, ale ve 23.40 h na hladině rybníka Rosnič-
ka zahlédli bezvládné tělo ženy, které částečně 
leželo na břiše ponořené ve vodě nedaleko 
od břehu rybníka. Strážníci ihned vytáhli ženu 
z ledové vody a okamžitě jí poskytli první po-
moc. Žena jevila jen velmi slabé známky života. 
Na místo byla strážníky přivolána zdravotnická 
záchranná služba a do jejího příjezdu strážníci 
poskytovali ženě první pomoc se zaměřením 
na udržení základních životních funkcí. Posád-
ce zdravotnické záchranné služby se následně 
v sanitním voze podařilo obnovit životní funkce 
nalezené ženy. Následoval její transport k hos-
pitalizaci do nemocnice ve Svitavách.

Závěrem je nutné říci, že žena měla velké 
štěstí, když se strážníci pohybovali v okolí ryb-

níka. Jak bylo zdravotnickou službou potvrze-
no, stačilo jen několik málo minut a dotyčná by 
v rybníce utonula. Především díky včasnému 
a profesionálnímu přístupu, i poskytnutí oka-
mžité první pomoci strážníci zachránili ženě to 
nejcennější – lidský život a patří jim velké po-
děkování. 

Rostislav Bednář

Z Lačnova zmizí obytná zóna
Dlouhé diskuse vedené ohledně dopravní-

ho značení v městské části Lačnov v ulici Zadní 
mají nyní finální závěr. Na základě podnětu 
občanů z této lokality se odbor dopravy Měst-
ského úřadu Svitavy ve spolupráci s Policií Čes-
ké republiky i Městskou policií Svitavy zabýval 
ideálním řešením situace. Tím nakonec bude 
odstranění dopravního značení „Obytná zóna“ 
a „Konec obytné zóny“, jak vyplývá i ze stano-
viska vydaného PČR.

Stávající dopravní režim obytné zóny totiž 
nevyhovuje platné legislativě, především jejím 
technickým podmínkám. Jednou z nich je dělený 
společný prostor pro motorová vozidla, cyklisty, 
chodce i hrající si děti. Zároveň je nutno připo-
menout, že v případě obytné zóny je možné par-
kovat dle zákona pouze na místech označených 
jako parkoviště vodorovným dopravním znače-
ním. Dopravní značení obytné zóny v ulici Zadní 
vzniklo z důvodu částečného zabezpečení prů-
chodu chodců Lačnovem, dokud neexistoval 
chodník podél silnice I/43 v ulici Hlavní.

Při diskusi, zda provoz na pozemní komu-
nikaci ulice Zadní lze řešit například zavedením 
zóny „30“, nebyla ani tato varianta odsouhlase-

na policií z legislativních důvodů. Navíc samot-
né celoplošné stanovení rychlostního limitu 
pomocí pouhého dopravního značení nezajiš-
ťuje automaticky jeho dodržování a podle poli-
cie by osazení lokality svislým dopravním zna-
čením na vjezdech do zóny nebylo dosti 
funkčním a pro redukci rychlosti neefektivním.

Po vyhodnocení všech možných variant se 
došlo k závěru, že nelze omezit provoz značka-
mi „Obytná zóna“ či zřízení „zóny 30“, tudíž 
nebude provoz na komunikaci ulice Zadní 
omezen žádným dopravním značením tohoto 
druhu. Zjednodušeně řečeno, vzhledem k tech-
nickým podmínkám komunikací v této lokalitě 
je velice nepravděpodobné, aby došlo k pře-
kročení nejvyšší povolené rychlosti v obci. Tou-
to změnou by tedy v ulicích Slunečná a Zadní 
platila všude přednost zprava. Na základě této 
skutečnosti doporučuje Policie České republiky 
tříměsíční umístění přenosných značek „Pozor, 
změna přednosti v jízdě“. Výše uvedené změny 
by měly nastat začátkem měsíce března, bude-
me o nich blíže informovat na webových strán-
kách města i oficiálním facebookovém portálu. 

Jiří Johanides

Nová vitrína  
na náměstí Míru

Na základě podnětů obyvatel města Svitavy 
se rozšíří počet vitrín na našem náměstí. V po-
slední době docházelo k nedostatku místa na ná-
stěnce informující o zesnulých a vzpomínkách 
na úmrtí. Z tohoto důvodu bude instalována 
nová vitrína, která bude sloužit pouze pro vzpo-
mínky. Děkujeme daným obyvatelům za dotaz 
a věříme, že se tímto krokem záležitost zlepší.  

Jiří Johanides

Nejoblíbenější jména jsou Jakub a Eliška
V roce 2019 přibylo ve svitavské matrice 

celkem 698 nových zápisů narození (364 
chlapců a 334 děvčátek). 

A jak si rodiče poradili s výběrem jmen? 
V některých rodinách se jméno dědí z generace 
na generaci, a to zejména u synů, jinde volí 
jméno nové a neokoukané, inspirací bývají mo-
derní trendy, filmoví hrdinové, ale i horoskop 
nebo numerologie. Pomyslný žebříček oblíbe-
nosti za loňský rok vede Jakub, dalšími v pořa-
dí jsou Vojtěch, Jan, Adam a Šimon. U dívek se 
na první místo opět vrátila Eliška, kterou násle-
dují Sofie, Natálie, Rozálie a Zuzana.

Pokud má vaše miminko trvalý pobyt 
ve Svitavách, srdečně vás zveme na vítání ob-
čánků, které pravidelně pořádá svitavská rad-
nice v obřadní síni. Během slavnostní akce se 

rodiče podepíší do pamětní knihy a jako upo-
mínku obdrží drobné dárečky, pamětní list 
a kytičku. Bližší informace obdržíte na tel. čísle 
731 677 735. 

Marcela Górecká

Info z odboru  
školství a kultury
• Upozorňujeme vlastníky domů v měst-
ské památkové zóně, že v roce 2020 pokra-
čuje program podpory z Fondu regenerace 
památek města Svitavy. Více informací 
na webu města: www.svitavy.cz/cs/ 
m-1599-fond-regenerace-pamatek/  
a na odboru školství a kultury.
• Upozorňujeme všechny organizátory či 
pořadatele venkovních veřejných produkcí, 
že je třeba respektovat ustanovení dvou 
vyhlášek města – o nočním klidu a k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného pořád-
ku. Vzhledem k tomu, že vyhlášku o nočním 
klidu schvaluje zastupitelstvo města, je tře-
ba sdělit odboru školství a kultury termíny 
veřejných produkcí, u kterých je předpoklá-
daná doba trvání i po 22. hodině, s dosta-
tečným předstihem.  Jiří Petr

Výzva k darování ošacení
Pokud jste během vánočního či novoročního 

úklidu vyřadili některé kusy zimního oblečení či 
obuvi, můžete se jich zbavit i lepším způsobem 
než vyhozením do popelnice. Pro osoby bez 
přístřeší se především na zimní období shání 
nové kusy teplého oblečení a obzvláště obuvi, 
která nyní chybí výrazně.

Kde lze oblečení darovat? Po předchozí 
domluvě na telefonním čísle 733 536 437 lze 
oblečení či obuv přivézt do Šance – zařízení pro 
sociálně vyloučené osoby, Nádražní 2323/10b, 
56802 Svitavy. Prosíme o zvážení vhodnosti ob-
lečení, například společenské oblečení nejspíše 
využití nenajde, zároveň darované ošacení musí 
být nositelné (neponičené zipy, neroztrhané, 
apod). Děkujeme za pochopení a také za po-
moc, kterou můžete i takto snadno poskytnout 
osobám v nouzi.  Jiří Johanides
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Přeplavme svůj La Manche, podruhé! 
Klub seniorů Svitavy a SPORTES Svitavy 

připravují letos již druhý ročník štafetového 
plavání pod názvem „Přeplavme svůj La Man-
che“. Akci pořádá platforma seniorských klubů 
ČR SenSen (projekt Senzační senioři sdružuje 
aktivní seniory a vznikl v Nadaci Charty 77/ 
Konto Bariéry).

Plavání se uskuteční v průběhu měsíce úno-
ra a zapojit se mohou všichni senioři ve věku 
nad 60 let včetně. Patronkou akce je Lucie Le-
išová, přemožitelka Gibraltaru a podporovatel-
ka plaveckých aktivit SenSenu. Pro tento účel 

je zdarma zpřístupněn bazén každý únorový 
pátek (tedy 7., 14., 21. a 28. 2. 2020) v době 
od 8 do 11 hodin. Věk bude ověřen předlože-
ním dokladu totožnosti. 

Nejde o závod v pravém slova smyslu, 
senioři nebudou soutěžit mezi sebou, ale 
sami se sebou, se svou pohodlností. Plavání 
procvičí svaly celého těla a nepřetěžuje klou-
by. Právem je často prezentováno jako téměř 
ideální sport. Udělejme něco pro své zdraví 
a sportujme! 

Milena Brzoňová, Filip Tomanec

Sbor z ukrajinského Perečyna

O čtvrté adventní neděli mohli Svitavané 
vidět a slyšet folklórní soubor z partnerského 
města Perečyn ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny. 
Během svého pobytu si studenti perečynského 
gymnázia prohlédli město, navštívili muzeum, 
krytý plavecký bazén a záchrannou stanici Ze-

lené Vendolí. Pod vánočním stromem zazpíva-
li několik koled a předvedli i některé vánoční 
zvyky. V rámci projektu zahraniční spolupráce 
pobyt souboru z Perečyna finančně podpořil 
Pardubický kraj. Jiří Petr

SPORTES hledá údržbáře
Společnost SPORTES Svitavy, s.r.o. 

přijme nového zaměstnance na pozici 
údržbář. Minimální požadované vzdělání 
je střední odborné, měsíční plat 24 000 – 
– 28 000 Kč. Více informací na telefonním 
čísle 603 445 486, případně na webových 
stránkách města Svitavy.

Městská policie 156

Čipování psů a jejich registrace 
Připomínáme, že od 1. 1. 2020 vznikla podle 
novely veterinárního zákona pro všechny ma-
jitele psů povinnost mít psa označeného mik-
ročipem. Povinné očkování psa proti vzteklině 
bude platné pouze s tímto čipem. Za psa bez 
označení hrozí sankce ve výši až 20 000 Kč, 
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby 
neměl platné očkování proti vzteklině. Pokud 
strážníci při kontrolách zjistí psa bez čipu, zpra-
cují k věci záznam a přestupek oznámí dozoro-
vému orgánu, kterým v této věci je Státní vete-
rinární správa. Pokud pes bude v registru 
města Svitavy zaevidován, tak v případě jeho 
nálezu městskou policií bude možné majitele 
psa vyhledat. V případě ztráty vašeho psa kon-
taktujte nejprve městskou policii, která odchy-
ty zvířat ve většině případů provádí. Informace 
o nalezených zvířatech také uveřejňujeme 
na FB stránkách: https://www.facebook.com/
mpsvitavy. Bezplatný kontakt na městskou po-
licii je 156. Registraci psa a nahlášení čipu mů-
žete provést na Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Svitavy.

Krádeže v obchodech neustávají
Dne 7. 1. řešili strážnici krádež v OD Kaufland, 
kde dvacetiletá žena z Rudoltic odcizila zboží, 
které se pokusila skrytě pronést přes pokladnu 
obchodu. Po právu byla následně potrestána 
blokovou pokutou a odcizené nepoškozené 
věci byly vráceny zpět do prodejny. 
Dne 8. 1. došlo hned ke dvěma krádežím, a to 
v OD Albert na náměstí a OD Albert U Tří mos-
tů. V prvním případě dvanáctiletý chlapec od-
cizil 6 ks tyčinek Deli za 59 Kč. O věci byla vy-
rozuměna matka chlapce a další řešení je 
ponecháno na oddělení sociálně právní ochra-
ny MÚ Svitavy. V druhém případě odcizil do-
spělý pachatel láhev alkoholu, kterou se pokusil 
u sebe uschovat. Z prodejny ostraze utekl, ale 
jeho cesta netrvala dlouho. Ostraha vyrozumě-
la hlídku městské policie a předala hlídce popis 
pachatele. Bezprostředně se v ul. Klicperova 
podařilo hlídce podezřelého zadržet a zajistit 
u něj i neporušenou láhev alkoholu. 

Parkovací karty
Informujeme všechny občany, že pokud 

pravidelně parkují svá motorová vozidla na ná-
městí Míru, měli by pamatovat i na případnou 
výměnu parkovacích karet a sjednat si nové 
celoroční parkovací karty na rok 2020. Upozor-
ňujeme, že mezi parkovací kartou a povolením 
k vjezdu je značný rozdíl (povolení k vjezdu 
nenahrazuje parkovací kartu a zaplacení par-
kovného). Zaplacení běžného standardního 
poplatku za parkování nadále trvá a je nutné 
jej při parkování vozidla vždy uhradit, jinak se 
řidič vozidla dopouští přestupku a může být 
za jeho neuhrazení sankcionován. Parkování 
vozidel je a bude ze strany strážníků městské 
policie kontrolováno, a to nejenom na náměstí 
Míru, ale i na jiných místech ve městě, např. 
v obytných zónách apod. Rostislav Bednář

Nová odpočinková zóna v knihovně
Díky příspěvku z ocenění Obec přátelská 

seniorům, které získalo město Svitavy, jsme 
upravili prostory knihovny. Zároveň se tak 
změnily nepatrně i naše služby — vzniklo nové 
místo pro knižní novinky, hudební CD se vybí-
rají podle seznamů a regál s cizojazyčnou lite-
raturou je přesunut na studovnu. Ještě schází 
nainstalovat obrazovku, kde se dozvíte o ak-
cích knihovny a tipech na knihy. Těšíme se 
na vaši návštěvu!  

Marta Bauerová
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Vysoké Mýto
7. 2. / Pá / 20:00 / M-klub
PLEASE THE TREES 
Charizmatičtí PTT po letech opět v M-klubu!

20. 2. / Čt / 19:30 / M-klub
David Koller / Acoustic tour 
David Koller ve Vysokém Mýtě zahraje 
svoje hity v unplugged aranžích.

Moravská Třebová
4. 2. / Út / 19:00 / kinosál muzea
Jaime Salom
Intimní příběhy z Ráje
Divadelní představení – Divadelní studio 
Bouře.
 
14. 2. / Pá / 19:00 / dvorana muzea
Valentýnský večer
Dozvíte se víc o sushi a lásce na Dálném 
východě.

Porta Porta Porta!
Oblastní kolo Porty ve Svitavách se koná 

v sobotu 29. února 2020 v klubu Tyjátr.
Portu – nejstarší přehlídku folkové, tramp-

ské a country hudby pořádáme ve Svitavách 
od devadesátých let minulého století. Porta se 
narodila v roce 1967 – to proběhl její první roč-
ník. Dneska je jí tedy třiapadesát! Celostátní 
finále bylo ve Svitavách v roce 1974.

Připomeňme si svitavské úspěchy na ce-
lostátních Portách:

Povijan: v letech 1985 a 1986 získal inter-
pretační Portu a v roce 1989 folkovou Portu,

Točkolotoč: čestné uznání Porty v roce 1985.
 V roce 1994 proběhlo ve Svitavách napo-

sledy celostátní finále Porty – tedy přesně dva-
cet let po tom památném z roku 1974…! Miss 
Porta se tehdy stala krásná Lída Kučerová ze 
Svitav! A od té doby pořádáme krajská kola 
této soutěže.

V roce 1998 byla Porta v divadle Trám, 
předtím v Bílém domě. Od roku 1999 probíha-
la Porta v Ottendorferově domě. V roce 2009 
jsme přešli do Fabriky Svitavy a v roce následu-
jícím se vrátili do Ottendorferova domu. A teď 
už deset let žije svitavské krajské kolo v klubu 
Tyjátr!

Pravidla soutěže však umožňují, že se 
soutěže mohou zúčastnit muzikanti z celé 
republiky. Soutěž je jednodenní a účastní se 
jí každý rok kolem patnácti muzikantů a sku-
pin. Do dnešního dne – tedy 13. ledna – se 
přihlásilo pět kapel či interpretů. Však je stá-
le čas – uzávěrka přihlášek je 20. února…, tak 
neváhejte! Soutěž hodnotí porota složená ze 
zkušených muzikantů. Letos to jsou: Slávek 
Janoušek, Miloš Dvořáček, Stáňa Plívová, 
Dagmar Veselá.

Na závěr soutěžního dne vždy proběhne 
galakoncert, na kterém vystoupí vítězné kapely 

Polička
Do 26. 4. 2020 / muzeum
Retrogaming 
Počátky počítačů u nás – výstava
V poličském muzeu najdete takzvané pařanské 
doupě, tedy hernu s historickými počítači, 
s herním automatem i s moderními PC s emu-
látory se stovkami her. To vše je součástí výsta-
vy, na které mohou tatínkové a dědové součas-
né generaci ukázat, na čem a co hráli oni!

22. 2 / So / 20:00 / Divadelní klub Polička
Jazzové setkání
Robert Balzar trio – 20 let setkání
Výroční koncert u příležitosti dvaceti let konání 
jazzových setkání v Poličce. Robert Balzar trio 
vystoupí ve složení Robert Balzar – kontrabas, 
Jiří Levíček – piano a Kamil Slezák – bicí.

Českomoravské pomezí

Ze zastupitelských lavic

Prohlášení (i omluva)
Rezignace na mandát zastupitele  
města Svitavy

Před dvěma lety jsem „na-
skočila“ jako nezávislý kandi-
dát ke straně pirátů (Piráti 
a nezávislí); pomáhala jsem 
vytvořit volební program 

a „hrdě“ se pod něj podepsala. Když jsem si 
text „dnes“ (v lednu roku 2020) znovu pročíta-
la, uvědomila jsem si , že volební teze jsou stá-
le aktuální – některé se piráti marně snažili 
i snaží prosadit (MHD, úspornější variantu pro-
jektu KPB…). Jiné zůstávají pouze na papíře: 
podpořme stavbu malometrážních městských 
startovacích bytů, prosaďme smluvního měst-
ského architekta, vypišme na významné stavby 
architektonické soutěže, vytvořme koncepci 
občanské vybavenosti a údržby i v okrajových 
částech města (např. v Lačnově či na sídlišti 
„RVHP“…).

Nicméně konkrétní politická jednání i kau-
zy se v tomto volebním období ubíraly jiným 
směrem, a tak (z mého pohledu) chyběla ener-
gie i vůle k prodiskutování (a možná i k prosa-
zení) zásadních témat. Vytvořila se atmosféra 
„nespolupráce“, až vzájemné averze.

Po zvážení všech okolností jsem dospěla 
k názoru, že mandát zastupitele nemohu při-
jmout, a to především z osobních důvodů. 
Omlouvám se všem, kteří mi důvěřovali a dali 
svůj hlas v komunálních volbách v roce 2018.

Radka Oblouková

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplně-
ním novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobod-
nému vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých 
politických subjektů v aktuálním složení Zastupi-
telstva města Svitavy. Texty příspěvků neprochá-
zejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služ-
by jsou od 8:00 do 11:00 hodin. Mimo tyto 
hodiny přijímá akutní pacienty stomatolo-
gická pohotovost Pardubické nemocnice 
v ordinačních hodinách: So, Ne a svátky 
8:00 – 18:00 hodin, Po–Pá 17:00–21:00 ho-
din.

1.–2. 2. MUDr. Alena Hřebabetzká
Moravská Třebová, Staré Město 134, 
461 312 501

8.–9. 2. MUDr. Jana Illová
Brněnec 90, 461 523 140

15.–16. 2. MUDr. Tomáš Jagoš
Jevíčko, Palackého nám. 20, 723 715 558

22.–23. 2. MUDr. Alena Jagošová
Jevíčko, Palackého nám. 20, 723 715 558

29. 2.–1. 3. MUDr. Milena Kincová
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230

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

Lékařská pohotovostní služba  
pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, 
přízemí, 461 569 239, Pátek: 18:00–21:00 
So, Ne, svátky: 9:00–17:00

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

Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí, 
461 569 111

Lékařská pohotovost

a muzikanti a host večera. Letos to bude stále 
skvělý Slávek Janoušek!

A tak si řekněme heslo Porty: Hudba je lék 
– Porta nejlepší apatyka!

Sejdeme se všichni v sobotu 29. února 
po obědě v Tyjátru. Určitě to bude, jako vždyc-
ky, stát za to! Těšte se, těším se.  Petr Mohr

Novým zastupitelem  
je Ondřej Hapala

Po rezignaci Miroslava Sedláka na mandát 
zastupitele města se k 1. 1. 2020 stala novou 
zastupitelkou Radomila Oblouková. Ta však 
mandát odmítla, což potvrdila svojí rezignací 
dne 8. 1. 2020. Místo ní se tedy novým zastu-
pitelem města Svitavy stává Ondřej Hapala. 
Slib člena zastupitelstva by měl být složen 
na zasedání Zastupitelstva města Svitavy dne 
29. ledna 2020.  Jiří Johanides
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Svitavští světáci – 18. díl 
Doktorka Monika Brusenbauch Meislová se ve Svitavách narodila, chodila do základní 

školy a na gymnázium. Studium a posléze kariéra ji zavály do Brna a rovněž do nejrůznějších 
zemí světa. Působí na Masarykově univerzitě, je uznávanou odbornicí na Brexit a britskou 
politiku, často spolupracuje s Českou televizí a dalšími médii. S manželem a dětmi Teodorem 
a Sofií žije v rodném městě.

Jaká je Vaše první vzpomínka na dětství či 
mládí? A Vaše oblíbené místo ve Svitavách, 
zákoutí?

„Na dětství ve Svitavách mám jen ty nej-
krásnější vzpomínky! S rodiči a bratrem jsme 
chodili pouštět draky na pole u železniční trati, 
přibližně do míst, kde se dnes nachází discgol-
fové hřiště. V posledních letech je jedním 
z mých nejoblíbenějších míst Vodárenský les, 
kam chodím pravidelně běhat. A samozřejmě 
místní knihovna.“

Studovala jste politologii a evropská studia, 
proč jste šla tímto směrem? A co jste si 
odnesla ze studií v zahraničí?

„Vždy jsem se zajímala o politiku, hlavně tu 
zahraniční, a bavily mě jazyky. V mých univer-
zitních studiích se obojí ideálně propojilo. Byla 
to vynikající volba.

Mám zkušenost se studiem v Čechách, Vel-
ké Británii a Německu a odevšad jsem si odnes-
la mnoho cenného. Z české univerzity důraz 
na týmovou práci, z německé na kritické myš-
lení a z britské na schopnost obhájit vlastní 
názor. Se šprtáním nazpaměť by se člověk v za-
hraničí daleko nedostal; dodnes si pamatuji, jak 
mě překvapilo, když jsme v Británii mohli u jed-
né zkoušky používat i vlastní zápisky z hodin. 
Dnes se tak občas děje i u nás, tehdy mi to ale 
vyrazilo dech.“

Co Vás na Vaší vystudované oblasti nejvíce 
baví? 

„Nesmírně mě fascinuje britská politika, její 
proměny, vývoj a specifika, to je dlouhodobě 
moje srdcová záležitost. Hluboce mě zajímá 
i analýza diskurzu, tedy výzkum toho, jak se 
o určitých věcech ve veřejném prostoru hovoří. 
Mám velké štěstí, že působím zrovna na naší 
katedře, která je špičkovým vysokoškolským 
pracovištěm, a mohu se tak naplno věnovat 
právě tomu, co mě baví nejvíc.“

Co obnáší Vaše zaměstnání na Katedře 
mezinárodních vztahů a evropských studií 
Masarykovy univerzity? 

„Podílím se například na výuce i výzkumu, 
publikuji, ať už sama či ve spolupráci se svými 
skvělými kolegy, vedu bakalářské a diplomové 
práce, zkouším, pracuji na projektech, předná-
ším na konferencích v Čechách i zahraničí, ho-
vořím do médií, účastním se veřejných debat, 
spoustu času samozřejmě trávím i nezbytnou 
administrativou.“

Vyučujete studenty, je to pro Vás příjemná 
součást práce?

„Přednáším na bakalářském i magisterském 
stupni studia a náramně mě to baví. Na kated-
ře máme fantastické studenty a studentky – vel-
mi šikovné, zapálené a vnímavé, aplikujeme 
i různé moderní, neotřelé výukové metody, 
velký důraz klademe na interakci a diskusi, tak-
že je to čirá radost.“ 

Vaším dalším profesním cílem je habilitace-
-docentura. Co je k tomu vlastně potřeba?

„Ano, habilitace představuje další přirozený 
stupeň akademického profesního žebříčku. Aby 
se člověk stal docentem, musí mimo jiné dělat 
excelentní výzkum mezinárodně konkurence-
schopné kvality, publikovat v prestižních časo-
pisech, vést diplomové práce, spolupracovat se 
zahraničím, uspět se svým projektem v nějaké 
grantové soutěži a v neposlední řadě obhájit 
před vědeckou radou takzvaný habilitační 
spis.“ 

Brexit je jedním z Vašich hlavních výzkum-
ných zájmů, jaký na něj máte názor? A jak 
zasáhne Česko?

„Z výzkumného hlediska je výstupový pro-
ces fascinující matérií. Jako vědec k němu mu-
sím přistupovat objektivně a nestranně, osobně 
mě však odchod Velké Británie z EU zarmucu-

je. Česká republika nebude následky Brexitu 
postižena tolik jako třeba Irsko či Nizozemí, 
ve Spojeném království ale ztrácí důležitého 
partnera, s nímž na evropské úrovni spolupra-
covala v řadě politik a mnohdy se za něj i scho-
vávala.“

Často komentujete britskou politiku pro média… 
jste před živým vstupem nervózní? Jak se vlastně 
na takový vstup připravujete? 

„Nervozitě se člověk neubrání, přece jen se 
jedná o přímé přenosy. Každému vstupu vždy 
předchází pečlivá příprava: pročítám nejnověj-
ší analýzy, sleduji debaty v britském parlamen-
tu, volám si po Skypu s britskými kolegy. Někdy 
jsou podmínky poněkud bojové, na jaře jsem 
třeba byla na konferenci v Kanadě a pro Studio 
6 komentovala situaci okolo Brexitu po Skypu 
z hotelového pokoje ve tři hodiny ráno tamního 
času.“ 

Jste maminkou dvou dětí, jak lze skloubit 
tak skvělá kariéra s rodinným životem? 

„Mám obrovské štěstí na opravdu vynikají-
cí rodinné zázemí. Bez obrovské podpory ze 
strany manžela a celé rodiny by to nešlo, jsem 
jim za to hluboce vděčná. A bez koníčků také 
ne – nikde si nevyčistím hlavu tak, jako při bě-
hání.“  Petra Soukupová

Celé znění rozhovoru najdete na webu 
www.svitavy.cz.

Beseda Brexit:  
příčiny, důsledky 
a možná vyústění

Setkání s Mgr. Monikou Brusenbauch Me-
islovou, Ph.D., která působí na Katedře mezi-
národních vztahů a evropských studií Masary-
kovy univerzity v Brně a která je naší přední 
odbornicí na britskou politiku a vztahy Velké 
Británie a EU, autorkou mnoha odborných pu-
blikací a zároveň častým hostem vysílání ČT24. 
Besedovat se bude o cestě Velké Británie 
k Brexitu, o jeho příčinách a také o možných 
důsledcích Brexitu pro Evropskou unii, Českou 
republiku i naše občany.

Beseda v rámci Večerů pod lucernou, které 
připravuje gymnázium a SKS Svitavy, se usku-
teční ve středu 26. února 2020 v 17 hodin 
v aule ve 3. poschodí kulturního centra Fabrika 
ve Svitavách. Vstup zdarma.

 Milan Báča
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Svitavský konec a začátek roku ve fotografii
Kompletní 

online galerie 
městských akcí

Konec roku jsme společně oslavili tradičním ohňostrojem a čočkovkou :-) Začátek toho nového patřil Třem králům – průvodu i sbírce.
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Muzeum plné výtvarníků — Přehlídka 2020
Vernisáž v sobotu 1. února v 15 hodin. 

Některé věci se ve Svitavách dějí pravidel-
ně. Masopust, Velikonoce, svitavská pouť 
ke sv. Jiljí, adventní akce… Ve svitavském mu-
zeu mezi ně patří už padesát let!!! také výstavy 
výtvarníků, kteří žijí nebo pracují ve svitavském 
okrese a tvoří ve svém volném čase pro radost 
svou i nás, kteří tímto umem nevládneme. 
Upřímně řečeno, nevím o druhém takovém 
regionu, kde by se každoročně sešlo na výsta-
vě a představilo svá díla na padesát výtvarníků 
– amatérů různých oborů, různého věku a pro-
fese. A tak se ve výstavních síních na poraden-
ském dnu, který předcházel výstavě, v polovině 
ledna opět potkali ti, kteří chtěli poradit, po-
slechnout si názor profesionálů i svých kolegů. 
A nebylo jich málo. 

Výstava nese stále stejný název, ale obsah 
se postupně proměňuje. Několik výrazných 
osobností svitavské výtvarné scény v posled-
ních letech odešlo tam, odkud není návratu, 
a jejich místo postupně přebírá nová generace. 
A výstava se pomalu proměňuje. I v letošním 
roce se na poradenském dnu opět objevilo ně-
kolik nových výtvarníků. A tak jsem opět 
po roce na milou konfrontaci výtvarného vidě-
ní mladých, mnohdy začínajících umělců se 
starší, již zkušenou generací.

K výstavě jsou připraveny programy pro 
školní skupiny vhodné pro výuku výtvarné vý-
chovy, ale i ateliér pro běžné návštěvníky mu-
zea s dětmi. Těšíme se na vás.

Netopýři v muzeu
Od středy 13. února ovládnou spodní část 

svitavského muzea okřídlení tvorové noci. Pro-
běhne zde totiž interaktivní výstava Netopýři 
tajemní a zranitelní. Ta provede návštěvníky 
úžasným a často neprávem zavrhovaným svě-
tem našich i světových letounů.

Těšit se můžete na všechny druhy České 
republiky a zajímavosti z jejich ekologie, vý-
zkumu či ochrany. Novinkou pro spoustu lidí 

bude například poslech zvláštnosti jménem 
echolokace. Vedle našich netopýrů a vrápenců 
budou k vidění také tropičtí listonosi, ocasaté 
tadaridy a obrovští kaloni. Nejen děti si pak 
mohou prohlédnout netopýří srst v mikrosko-
pu, potravu v binolupě a prehistorické i sou-
časné kosti (ty „jen“ ve vitríně :-)). Připravena 
je též interaktivní poznávačka, skládání budek 
a spousta dalších her.

Výstava poběží až do 12. dubna a její sou-
částí jsou samozřejmě různé doprovodné 
akce. První z nich se uskuteční v prostorách 
muzea již 20. února, kdy nás od 18:00 hodin 
Jiří Šafář z CHKO Litovelské Pomoraví sezná-
mí s životem těchto zvířat v přednášce Letou-
ni – vládci noční oblohy. Pro školy navíc 
v rámci výstavy spouštíme speciální výukové 
programy, jež je možné objednat na emailech 
lektor@muzeum.svitavy.cz a kuba.vrana@email.
cz. Brzy na viděnou!

Jakub Vrána

Psal se 2. únor roku 1800 a svitavské ná-
městí bylo zaplaveno ruskými vojáky. Vlastně 
ne. Měli bychom to asi napsat v celku. Byla to 
zlá doba. Stará dobrá Evropa se otřásala v zá-
kladech před exportem francouzských revoluč-
ních ideálů a novot, které představovaly hrozbu 
absolutistickým konzervativním státům. Byla to 
doba vojenského umění malého Korsičana  
Napoleona Bonaparte. Doba vojenských spo-
jenectví bývalých nepřátel proti novým nepřá-
telům, doba slavných i méně slavných bitev, 
kdy proti sobě často stávaly stotisícové armády. 
Válečné běsnění skončilo u Bruselu roku 1815, 
a to legendární bitvou u Waterloo, města o tro-
chu většího Svitav.

Už 29. června 1799 se ve Svitavách objevi-
ly ruské sbory o síle 30 tisíc mužů generála 
Korsakova. U morového sloupu na náměstí byl 
vztyčen stan polní kaple se třemi zvony a oltá-
řem. O měsíc později sem přibylo vojsko fran-
couzských emigrantů prince Condé, který se 
ubytoval v Městském dvoře (U Zlaté koruny). 
Tento šestitisícový sbor se proslavil nespouta-
ným rozmařilým životem, jehož následky byly 
patrné v březnu roku 1800. Vojáci táhli společ-
ně na pomoc ruské armádě generála Suvorova, 
který bojoval ve Švýcarsku. Leč tam se nepo-
hodl s Rakušany a byl odvolán zpět na Rus. A 2. 
února přijel do Svitav a k noclehu si vyhlédl 
dům na náměstí č. o. 26.

V době nedávno minulé, v níž se usilovně 
hledalo naše spojenectví se Sovětským svazem, 
si někdo na tento nocleh vzpomněl a ve dnech 
17. až 24. září 1950 se ve Svitavách uskutečnil 
Týden Suvorovových oslav. Tyto oslavy vyvr-
cholily odhalením pamětní desky s portrétem 
generála na nocležném domě. Deska patří k vý-
razným dílům ve Svitavách tvořícího Josefa 
Kadlece. Radoslav Fikejz

Informace z kultury Seriál: Naše nulítky (2)

Muzejní výstavy v roce 2020
Pokud jste pravidelnými návštěvníky mu-

zea, určitě vás zajímá, na jaké výstavy se mů-
žete těšit. V březnu zahájíme výstavu velko-
plošných abstrahujících obrazů akad. 
malířky Jitky Štenclové, v dubnu výstavu fo-
tografií židovských hřbitovů (včetně svitav-
ského) z dílny Asociace pro kulturu památek, 
v květnu se bude konat již 40. ročník Národ-
ní výstavy amatérských fotografů. Na turis-
tickou sezonu chystáme interaktivní výstavu 
k 35. výročí svitavského modelklubu a také 
výstavu filozofujícího karikaturisty, humoris-
ty, malíře a řezbáře Pavla Matušky. Podzim 
bude ve znamení výtvarných škol. Po peda-
gozích a slavných absolventech výtvarného 
oboru naší ZUŠ se představí i tři profesoři 
Umělecké akademie v Opole – Adam Pocie-

cha, Damian Pietrek a Wit Pichurski. Loňský 
rok byl pro nás, co se týče počtu návštěvní-
ků, rekordní, a tak se těšíme, že si z naší na-
bídky vyberete i v letošním roce.

Blanka Čuhelová
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kalendář akcí
SVITAVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

 1. / So / 10:00 / Muzeum esperanta 

Setkání sběratelů všeho kolem čaje 
a ubrousků
Výměnné setkání sběratelů a sběratelek.

 1. / So / 15:00 / městské muzeum a galerie 

Přehlídka 2020
Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavského 
okresu za účasti autorů. 

 1. / So / 20:30 / Alternativní klub Tyjátr  

Mucha
Mucha je brněnská pseudopunková formace 
sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly 
Muchy, jež se do povědomí společnosti dosta-
la svým nevybíravým vystupováním, podivným 
účesem a zejména svými provokativními písně-
mi oslavujícími mužskou neschopnost, gende-
rovou nespravedlnost, různé úchylky, menšino-
vý útlak, život v moravské metropoli a jiné 
podivnosti života. 
Vstupné: 240 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy a klub Tyjátr od 4. 12. 2019, online SM-
Sticket), 290 Kč na místě.

 2. / Ne / 18:00 / Křesťanské centrum,   
 U Stadionu 6 

Smrt nebo život po životě?
Vstup zdarma, doba trvání 2 hodiny.

 3. / Po / 18:00 / městská knihovna 

Filmový klub: 
Ready Player One: Hra začíná 
(knižní předloha Ernest Cline)
Děj filmu Stevena Spielberga, zasazený do roku 
2045, se odehrává na Zemi, která je na pokraji 
chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, 
rozsáhlém světě virtuální reality. Tye Sheridan, 
Olivia Cooke, Ben Mendelsohn a další. Režie: Ste-
ven Spielberg. Klub vede Michal Kadlec.

 4. / Út / 17:30 / Fabrika 

Koncert pěveckých sborů ZUŠ Svitavy
Představení pěveckých sborů školy, jako hosté 
vystoupí žáci dechového oddělení.

 5. / St / 17:00 / městská knihovna 

Fantasy klub
Vedle pravidelného představení sci-fi, fantasy 
a komiksových novinek posledního měsíce se 
tentokrát budeme věnovat především karetní 
hře Pokémon: Trading Card Game (základy, 

princip hry, ukázkové hry). Klub vede Michal 
Římal z knihkupectví Minotaur. 

 6. / Čt / 16:30–18:30 / MC Krůček 

Poznej sebe sama (nejen) na mateřské 
Workshop s vizualizací nejen pro maminky a ta-
tínky, ale pro všechny, kteří chtějí dělat věci, co 
dávají smysl. Přijďte poznat sami sebe a najít 
novou inspiraci v kruhu lidí, kteří to mají stejně. 
Workshopem vás provede Jana Jánová, profe-
sionální kouč. Cena 150 Kč členové / 200 Kč 
nečlenové MC Krůček. Je nutné přihlášení pře-
dem na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, 
tel. 737 236 152.

 6. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula 

Martin Mejstřík – Pevnost Evropa
Jaké jsou ekonomické a sociální aspekty EU? 
Jaké je postavení České republiky v EU? Jsme 
aktivní součástí a tvůrcem Evropské unie, nebo 
jen pasivním příjemcem dotací a nařízení „z Bru-
selu?“. Co znamená být občanem EU, jaká bude 
její budoucnost a jak ji můžeme ovlivnit? Před-
náška Martina Mejstříka, jednoho z hlavních 
představitelů a organizátorů studentského hnu-
tí, které se podílelo na rozpadu komunistického 
režimu v Československu v roce 1989.

 6. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr 

Jazzová jízda
Vystoupí: Jazzový orchestr ZUŠ Svitavy pod 
vedením Petra Jeníčka. Vstupné: dobrovolné.

 7. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Punk ve Svitavách 
(Volant, Vision Days, Banda)
Přijď se v únoru vohřát do Tyjátru, kde ti kreu 
v žilách rozproudí kapely Vision Days z Brněn-
ca, Volanti z města perníku a chrudimská Ban-
da. Přísun pořádný muziky z VÝCHODNÍCH 
ČECH je jistý!!! Vstupné: 160 Kč.

 8. / So / 13:30 / náměstí Míru 

Masopust
Masopustní průvod masek, staročeská zabijačka.

 9. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám 

Spoutaný trávou (Divadlo Líšeň)
Vyprávění nahého mnicha, císaře, generála 
a slona o životě, smrti i drobném hmyzu. 
Divadelní odpočinutí od světového chaosu 
s křehkými kovovými loutkami, zvuky a stíny.
Scénář, režie, scéna, hudba: Pavla Dombrov-
ská a Luděk Vémola. Loutky: Zdenka Klani-
cová. Věk: od 5 let. Vstupné: 80 Kč / rodin-
né pasy.

 9. / Ne / 18:00 / Křesťanské centrum,   
 U Stadionu 6 

Obrácení neboli znovuzrození
Vstup zdarma, doba trvání 2 hodiny.

 11. / Út / 15:00 / městská knihovna 

Čtení nebolí neboli čtení se Zuzkou
Setkání se Zuzkou Moravcovou, autorkou kniž-
ního blogu Život mezi řádky, zaměřené 
na young adult fantasy a sci-fi literaturu, kon-
krétně na dystopie a retellingy. 

 12. / St / 16:00 / městská knihovna 

Čtenářský klub s Alenou Vorlíčkovou 
Pohádková dílna s knihou Aleny Vorlíčkové Vílí 
kouzla z řady Pohádky pro společné čtení. Čte-
ní, povídání, hry, tvoření a plnění úkolů z po-
hádkových sešitů.

 12. / St / 17:00 / městské muzeum a galerie 

Netopýři tajemní a zranitelní
Vernisáž přírodovědné výstavy o životě našich 
letounů.

 13. / Čt / 14:00–17:00 / městská knihovna 

Odpoledne se stolními hrami

 14. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Valentýnská Rock a Oldies párty
Nejlepší párty s rockovými a oldies hity. Zahra-
jeme na vaše přání české i zahraniční fláky. 
S akcí na baru!!!

 16. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion 

Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná 
za každého počasí.

 16. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám 

Romské pohádky (Divadlo Krutý Krtek)
Červená karkulka, Šípková Růženka, Bajaja... 
Kdo by neznal aspoň jednu českou pohádku. 
Ale kolik znáte pohádek romských? Jsou v mno-
hém odlišné, ale společné mají dobrodružství, 
vtip a hlavně dobrý konec. Romské pohádky 
kombinují krátká vtipná vyprávění pherasuňi 
paramisi a hrdinské pohádky viteziko paramisi. 
Součástí divadelního představení jsou tradiční 
romské písničky. Hrají: Anna Schmidtmajerová, 
Tomsa Legierski. Režie: Krutý krtek. Věk: od 4 
let. Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy.

 16. / Ne / 18:00 / Křesťanské centrum,    
 U Stadionu 6 

Duch, duše a tělo
Vstup zdarma, doba trvání 2 hodiny.

KULTURA
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 18. / Út / 18:45 / klub Tyjátr 

Listování: Jak se stát diktátorem 
(Mikal Hem)
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout 
vlastní zemi? Tato nekorektní příručka by moh-
la sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktáto-
rem. Naučí vás všechna tajemství tohoto řemes-
la – jak se dostat na vrchol, jak se na něm udržet 
a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. Kniha 
novináře Mikala Hema skvěle kombinuje černý 
humor s politickým nadhledem.  Účinkují Alan 
Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bořecký. 
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).

 20. / Čt / 15:00–17:00 / MC Krůček 

Bezplenková komunikační metoda
Zajímá vás kontaktní rodičovství? Přijďte se do-
zvědět více o přirozené hygieně nemluvňat 
a látkových plenách. Kurzem vás provedou 
Ing. Monika Komárková a Monika Friedlová. 
Cena 100 Kč členové/150 Kč nečlenové MC 
Krůček. Je nutné přihlášení předem na mater-
skecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.

 20. / Čt / 18:00 / městské muzeum a galerie 

Letouni – vládci nebes
Přednáška Jiřího Šafáře o zajímavostech ze svě-
ta našich netopýrů. Vstupné 30 Kč. 

 21. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Jazyková škola HelloGoodbye  
slaví 10 let!
Oslava pro studenty a přátele školy. Zahrají 
S.U.E. Svitavy a Clara and Friends.

 22. / So / 20:30 / Alternativní klub Tyjátr  

Omakalamuhopotajmu + Matchbox CF
OMAKALAMUHOPOTAJMU / crossover-al-
ternative / Trstěnice. MATCHBOX CF / Cho-
ceň / Matchbox CF – Mezinárodní kapela, co 
hraje z vesela. Kytary, rap a kopec srandy, tohle 
je charakter týhle band-y. PS: Electrorapan-
droll, made in Czech and France. Vstupné: 
100 Kč.

 23. / Ne / 18:00 / Křesťanské centrum,   
 U Stadionu 6 

Boží plán pro tvůj život
Vstup zdarma, doba trvání 2 hodiny.

 24. / Po / 18:00 / Fabrika 

SPORTOVEC ROKU
Za účasti vedení města budou oceněni spor-
tovci od nejmladší kategorie, trenéři, úspěšné 
kolektivy či jednotlivci, kteří se zasloužili 
o úspěšnou reprezentaci Svitav i v mezinárod-
ním měřítku. V rámci programu vystoupí zpě-
vačka a šansoniérka Eliška Lüftnerová. 

 25. / Út / 13:30–15:00, 16:00–17:30/   
 MC Krůček 

Kurz pro předškoláky
První z devíti společných setkání předškoláků 
a jejich rodičů (prarodičů), které budoucí prv-
ňáčky připraví pro hladký vstup do školy. Set- 
kání budou probíhat každé úterý ve dvou sku-
pinách a časech (1. skupina od 13:30 do 15:00, 
2. skupina od 16:00 do 17:30). Kurz vede 
montessori lektorka a pedagožka Mgr. Soňa 

Nádvorníková. Cena kurzu je 1100 Kč pro čle-
ny/1400 Kč pro nečleny MC Krůček. Je nutné 
přihlášení na materskecentrum@kruceksvitavy.
cz, tel. 737 236 152.

 25. / Út / 17.00 / Fabrika 

Svitavský slavík
Finále oblíbené pěvecké soutěže s překvape-
ním. Pořádá ZUŠ Svitavy. 

 25. / Út / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr 

Jak finančně zvládnout mateřskou?
Přednáška o tom, jak se dá finančně zvládnout 
mateřská dovolená. Kde všude máte nárok za-
žádat o finance a třeba o tom ani nevíte. Kolik 
stojí si pořídit děti. Přednáší finanční poradce 
Tomáš Kresl, který má letitou praxi ve finanč-
nictví. Na přednášku je nutné se předem při-
hlásit!!! Vstupné: 50 Kč. 
Pořádá Matky Sobě z.s.

 26. / St / 17:00 / aula Fabriky Svitavy   
 (3. poschodí) 

Brexit: 
Příčiny, důsledky a možná vyústění
Setkání a beseda s Mgr. Monikou Brusenbauch 
Meislovou, Ph.D., která působí na Katedře me-
zinárodních vztahů a evropských studií Masa-
rykovy univerzity v Brně a která je naší přední 
odbornicí na britskou politiku a vztahy Velké 
Británie a EU. Akce v rámci Večerů pod lucer-
nou – vstup zdarma.

 27. / Čt / 18:30 / Muzeum esperanta 

198. cestovatelský večer Asociace Brontosaura:
Mauretánie
Uvádí Lenka Hrabalová, česká arabistka. 
Co víte o Mauretánii? Pravděpodobně nic 
moc, protože samotná země nemá nic moc co 
nabídnout. Tedy, kromě nekonečné pouště, 
prastarých, téměř zasypaných pouštních měst, 
tisíce velbloudů, pouštních mužů, odívajících 
se v modré róby a jejich žen, zdobících se 
do pestrobarevných rób. Přijďte se dozvědět 
něco nového o zemi, na kterou i cestovatelé 
zapomněli.

 27. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům 

TRIO INCENDIO
Trio Incendio bylo založeno v roce 2016 a prv-
ní rok fungovalo pod vedením prof. Martina 
Kasíka. Jeho členy jsou Karolína Františová 
(klavír), Filip Zaykov (housle) a Vilém Petras 
(violoncello). V současné době studují ve třídě 
komorní hry prof. Ivo Kahánka. 
Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

 28. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Znouzectnost
Znouzectnost je svérázný mix punku, šansonu, 
folku, undergroundu a určitého archetypálního 
primitivismu, ovlivněný především tradičním 
„tříakordovým“ písničkářstvím v kombinaci 
s osobitými texty, majícími nejblíže k české „se-
maforské“ škole – občas hloubavými, občas 
dadaistickými i syrově poetickými. Předprodej 
vstupenek od 6. 1. 2020 v recepci Fabrika 
(v den konání – pokladna kina Vesmír). Vstup-

né: 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě.

 29. / So / 13:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Oblastní kolo Porty
Oblastní kolo v tradičním portovním městě, 
které nabízí účast v soutěži pro muzikanty ne-
jen z česko-moravského pomezí. Vítěz oblast-
ního kola Porta Svitavy si zahraje na festivalu 
„Janouškovo Ústí, aneb muzikanti v Cakli“. 
V porotě usednou a budou bedlivě poslouchat: 
Slávek Janoušek, Stáňa Plívová, Miloš Dvořá-
ček, Dagmar Veselá. Vlídným slovem vás ob-
lastním kolem provede Ondřej Komůrka, pří-
jemný zvuk zajistí Jindřich Helekal.
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč.

 29. / So / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Slávek Janoušek
Koncert hosta oblastního kola Porty Slávek Ja-
noušek se na folkové scéně pohybuje od počát-
ku sedmdesátých let. V letech 1976 až 1982 se 
dost věnoval divadlu, ale dva roky nato získal 
interpretační Portu, rok poté Portu autorskou 
a záhy se z něho stal profesionální muzikant. Je 
jím dodnes. Na konci loňského roku vydal nové 
album Tohle je vzkaz. Před koncertem Slávka 
Janouška vystoupí vítěz oblastního kola Porty. 
Vstupné: 180 Kč. 
Předprodej vstupenek od 10. 2. v recepci Fab-
riky a on-line na www.kultura-svitavy.cz.

 29. / So / 19:30 / Fabrika 

24. společenský ples Dalibor
Předprodej ve Fabrice, vstupné 220 Kč. 
Hraje Combo 2.

 1. 3. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní   
 stadion 

Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná 
za každého počasí.

Předprodeje
Aktuální předprodeje naleznete na:
www.kultura-svitavy.cz

WORKSHOPY
 15. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny 

Sklářský workshop
Pod vedením skláře a výtvarníka Vladimíra Gra-
ciase si vyrobíte krásné vitráže dle vlastní fan-
tazie nebo předloh. V ceně oběd a pitný režim. 
Cena workshopu je 600 Kč /osoba. 

 22. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny 

Dobrodružství  
keramického kruhu
Pod vedením Věry Coufalové si vyzkoušíme 
dobrodružství práce na hrnčířském kruhu. Zač- 
neme jednoduchými tvary a vyzkoušíme si vy-
točit hrníčky, misky, džbánky. Povedené výrob-
ky si po vypálení odnesete domů. V ceně oběd 
a pitný režim.
Cena workshopu je 600 Kč /osoba.
Kontakt: Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo 
lektor@muzeum.svitavy.cz.



str. 11naše město / únor 2020 / www.svitavy.cz

VÝSTAVY
1. 2.–1. 3. 
Přehlídka 2020
Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu.

13. 2.–13. 4. 
Netopýři tajemní a zranitelní
Interaktivní výstava o životě a ochraně našich 
i světových letounů v Městském muzeu a gale-
rii ve Svitavách.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Svitavské vily

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta
Rub a líc Bhútánského štěstí
Fotografie Kristýny Tronečkové z cest po Bhu-
tánu. 

Muzeum esperanta
Muzeum esperanta 
Ottendorferův dům (za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. In-
formuje o zajímavostech z historie i o možnos-
tech současného využití znalosti jazyka, 
vystavuje knižní, fotografické, sběratelské 
a umělecké artefakty.
Současná výstava: „50 let od obnovení celo-
státní esperantské organizace“ a „Mládežnické 
esperantské hnutí“. Vstupenky v ceně 10 Kč 
jsou k dostání v pokladně MMG (Út–Pá 
9–12,13–16 hod.) a v čajovně Krásná chvíle 
(Út–Ne 15–21 hod.). Komentované prohlídky 
po předchozí dohodě na tel. 720 483 364.

Foyer Fabrika
Výstava výtvarných prací studentů 
Gymnázia Svitavy
Práce vznikly při výtvarném oboru pod vede-
ním Mgr. Evy Bulvové.

2. patro
Olga Havlová a Výbor dobré vůle
Výstava zobrazuje počátky činnosti Výboru dob-
ré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkávání paní 
Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním posti-
žením, ale také se spřízněnými osobnostmi, 
například s princeznou Dianou, hercem Alainem 
Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. 
Další fotografie zachycují prostředí tehdejších 
psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče. 
Fotografie pořídili známí fotografové Ondřej 
Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Ga-
briela Čapková, Zdeněk Chrapek a další.

3. patro
Premiéra 2019 
(30. ročník fotografické soutěže)

Výstava vítězných a dalších vybraných fotogra-
fií 30. ročníku amatérské fotografické soutěže 
Premiéra 2019.

4. patro
Rub a líc Bhútánského štěstí 
Fotografie Matouše Hurtíka a Kristýny Troneč-
kové z cest po Bhútánu. Výstava je součástí 
cestovatelské přednášky, která proběhla v lis-
topadu v klubu Tyjátr.

Kino Vesmír
1. patro
Michal Hykel – Vážky
Vážky na fotografiích Michala Hykela.

2. patro
Diference pohledu II.
Pavlína Dusilová a Michaela Matoušková se 
sešly a spojily pohledy, které jsou nespojitelné 
a neporovnatelné. 

Divadlo Trám
POSED v obrazech
Výběr fotografií a plakátů z divadelní přehlídky 
POSED (Podzimní setkání divadel), která se 
koná každoročně v divadle Trám. Doprovodné 
fotografie a plakáty mapují vývoj přehlídky.

26. / St / 17:00 / kavárnička Šálek štěstí 
Poznej novou kávu
Ochutnávka výběrové kávy z české pražírny. 
S sebou chuťové pohárky a čuchometr nosový. 
Vstupné dobrovolné.

31. 1.–1. 2. / Pá, So / 17:00
Cesta za živou vodou 
Norsko 2019 PREMIÉRA!
Fantasy pohádka. Krásná Espena se vydává 
hledat živou vodu, aby zachránila své bratry.
Režie: Mikkel Brenne Sandemose. Vstupné: 
130 Kč / dabováno / 99 minut.

1. / So / 19:30
Gentlemani USA 2020 PREMIÉRA!
Sofistikovaná akční komedie. Příběh britského 
drogového krále – Matthew McConaughey, 
který chce prodat své impérium… Režie: Guy 
Ritchie. Vstupné: 130 Kč / titulky / 113 minut.

4. / Út / 19:30
Bídníci Francie 2019
Film inspirovaný pařížskými nepokoji z roku 
2005… Po více než 150 letech na stejném mís-
tě jako slavní Bídníci Victora Huga… Cena po-
roty na MFF v Cannes 2019. Režie: Ladj Ly. 
Vstupné: 110 Kč / titulky / 102 minut.

5. / St / 19:30
Portrét dívky v plamenech Francie 2019
Bretaň, Francie, rok 1760. Malířka dostane za-
dání namalovat na ostrově svatební portrét 
mladé dívky… Mezi mladými dívkami roste vzá-

jemná přitažlivost… Romance, drama. Mistrov-
ské filmařské dílo! Palma za scénář, Cannes 
2019. Scénář a režie: Céline Sciamma. Vstupné: 
100 Kč / titulky / 119 minut.

6. / Čt / 19:30
Attila Slovensko 2020 PREMIÉRA!
Dvě minuty a bylo po zápase století! Tak Attila 
Végh v kleci poslal k zemi Vémolu… Dokument 
o novodobé hvězdě Slovenska. Režie: Petr Vě-
trovský. Vstupné: 120 Kč / 90 minut.

7.–8. / Pá, So / 17:00
Super mazlíčci Německo 2019  
PREMIÉRA!
Starosta se zbláznil! Chce vyhnat všechny živé 
obyvatele a udělat město robotů… Animovaný 
rodinný film. Režie: Reinhard Klooss. Vstupné: 
120 Kč / dabováno / 89 minut.

7.–8. / Pá, So / 19:30
Modelář ČR 2020 PREMIÉRA!
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prospe-
rující půjčovnu dronů, se odehrává v současné 
Praze. Drony jsou pro ně propustkou do mno-
ha oblastí lidského konání… Kryštof Hádek 
a Jiří Mádl v hlavních rolích. Scénář a režie: Petr 
Zelenka. Vstupné: 130 Kč.

Jarní prázdniny v kině Vesmír
10. / Po / 17:00
Adamsova rodina USA 2019 
Máte pocit, že vaše rodina je divná? Na plátna 
kin se vrací v animované podobě rodina, která 
každý rok vyhrává soutěže na Halloween… Re-
žie: Greg Tiernan, Conrad Vernon. Vstupné: 
100 Kč / dabováno / 84 minut.

11. / Út / 17:00 
Lví král USA 2019
Dobrodružný rodinný film z africké savany, kde 
se narodí budoucí král všeho živého… Malý lví 
princ Simba. Animovaná klasika v nových fil-
mových technologiích! Vstupné: 130 Kč / da-
bováno /  3D  / 118 minut.

12. / St / 17:00
Hledá se Yeti USA 2019
Letos jsou v módě chlupáči. Animovaná dob-
rodružná rodinná komedie.
Scénář a režie: Chris Butler. Vstupné: 100 Kč / 
dabováno / 95 minut.

13. / Čt / 17:00
Jak vycvičit draka 3 USA 2019
Mladý Viking Škyťak a drak Bezzubka se vrace-
jí v pokračování úspěšné animované série!
Scénář a režie: Dean DeBlois. Vstupné: 130 Kč 
/ dabováno /  3D ! / 104 minut

14. / Pá / 17:00
Toy Story 4 USA 2019
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smy-
slem jeho života. Vidlík však otevřel jemu 
a ostatním hračkám nový svět… Animované 
dobrodružství pro celou rodinu. Vstupné: 
130 Kč / dabováno /  3D  / 99 minut.

15.–16. / So, Ne / 17:00
Ledové království 2 USA 2019 
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpo-

KINO VESMÍR

KAVÁRENSKÁ KULTURA
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věď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její 
ledové království… Vstupné: 130 Kč / dabováno 
/  3D  / 103 minut

11.–12. / Út, St / 19:30
Píseň jmen USA 2019
Někdy jen hudba dokáže odhalit ta největší 
tajemství. Clive Owen a Tim Roth v hlavních 
rolích poutavého detektivního příběhu. Režie: 
Francois Girard. 
Vstupné: 120 Kč / titulky / 113 minut.

13.–15. / Čt, Pá, So / 19:30
Chlap na střídačku ČR 2020 PREMIÉRA!
Patnáct let vdaná Zuzana zjistí, že má delší 
dobu její manžel poměr s jinou ženou… Navrh-
ne jí, že si muže rozdělí… Komedie. Režie: Petr 
Zahrádka. Vstupné: 130 Kč / 112 minut.

18.–19. / Út, St / 19:30
Judy UK 2019 
Renée Zellweger v roli jedné z největších holly-
woodských legend. Judy Garland: fenomenální 
zpěvačka a úspěšná herečka, miláček Ameriky, 
ale taky osamělá žena, závislá na alkoholu a lé-
cích… Režie: Rupert Goold. Vstupné: 120 Kč / 
titulky / 118 minut.

20. / Čt / 17:00
Fantasy Island USA 2019
V novém studiu Fantasy Island se mění tajné 
sny šťastných hostů ve skutečnost… Fantazie se 
však stává noční můrou… Akční mysteriózní 
dobrodružný horor. Režie: Jeff Wadlow. Vstup-
né: 120 Kč / od 15 let / titulky.

21.–22. / Pá, So / 17:00
Ježek Sonic USA 2020
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největ-
ším videoherním legendám. Prchá před dokto-
rem Robotníkem… Komedie s Jimem Carreym 
v hlavní roli! Režie: Jeff Fowler. Vstupné: 130 Kč 
/ dabováno. 

21. / Pá / 19:30
Podivuhodná proměna Harley Quinn 
USA 2020
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn spojí 
s dalšími superhrdinkami, aby společně zachrá-
nily malou dívku z rukou padoucha – Ewan 
McGregor! Akční kriminální dobrodružný film. 
Režie: Cathy Yan. Vstupné: 140 Kč / od 15 let 
/ titulky / 109 minut.

22. / So / 19:30 
Star Wars: Vzestup Skywalkera USA 2019
Epická výprava do předaleké galaxie… V závě-
ru legendy se odehraje konečný boj za svobo-
du galaxie! Dobrodružné akční sci-fi. Režie: J. 
J. Abrahams. Vstupné: 130 Kč / titulky /  3D  / 
155 minut.

25. / Út / 19:30
Sviňa Slovensko, ČR 2019
Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. Podle stej-
nojmenného knižního bestselleru spisovatele 
Arpáda Soltésze. Svět vysoké politiky, mafie 

v bílých límečcích… Scénář a režie. Mariana 
Čengel Solčanská, Rudolf Biermann. Vstupné: 
120 Kč / od 15 let / titulky / 98 minut.

26. / St / 19:30
Psi nenosí kalhoty Finsko, Lotyšsko 2019
Černá komedie. Nešťastná smrt milované ženy, 
setkání s dominou a nové setkání se zesnulou 
ženou… V jedné z hlavních rolích Ester Geisle-
rová. Režie: Juka-Pekka Vakeapää. 
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 
105 minut.

27.–29. / Čt, Pá, So / 19:30
1917 USA, UK 2019 PREMIÉRA!
Jedinečný epický příběh z první světové války. 
Dva mladí britští vojáci musí doručit zprávu, 
která má zabránit smrtícímu útoku… Válečné 
drama. Scénář a režie: Sam Mendes. Vstupné: 
130 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut.

28.–29. / Pá, So / 17:00
Mosley Nový Zéland, Čína 2019
Zvládneš se s tím porvat, když máš srdce obra! 
Animovaný rodinný film. Scénář a režie: Kirby 
Atkins. Vstupné: 120 Kč / dabováno / 97 minut.

2.–3. 3. / Po, Út / 19:30
V síti ČR 2019
3 herečky, 3 pokojíčky,10 dní a 2458 sexuálních 
predátorů. Experiment, který naléhavým způso-
bem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí 
na internetu! Scénář a režie: Vít Klusák, Barbo-
ra Chalupová. Vstupné: 100 Kč / 90 minut.

FLORBAL
1. / So / 20:00 / SH Na Střelnici
Svitavy – Spartak Pelhřimov
Florbal: muži – Národní liga východ 

15. / So / 20:00 / SH Na Střelnici
Svitavy – TROOPERS
Florbal: muži – Národní liga východ 

29. / So / 20:00 / SH Na Střelnici
Svitavy – Aligators  
Klobouky Teamstore.cz
Florbal: muži – Národní liga východ 

KUŽELKY
1. / So / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy D – KK Vysoké Mýto C
14. kolo Východočeské soutěže kuželek

7. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – SKP DOMAP  
Kuželky Hradec Králové B
15. kolo Východočeského přeboru kuželek

14. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy B – SK  
Kuželky Přelouč
16. kolo Východočeského přeboru kuželek

15. / So / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy C – TJ Tesla Pardubice C
16. kolo Východočeské soutěže kuželek

22. / So / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy D – TJ Tesla Pardubice B
17. kolo Východočeské soutěže kuželek

28. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy B – SK Rybník A
18. kolo Východočeského přeboru kuželek

29. / So / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy C – KK Vysoké Mýto C
18. kolo Východočeské soutěže kuželek

VOLEJBAL
1. / So / 11:00 / sportovní hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Česká Třebová II
kadeti – extraliga

1. / So / 17:00 / sportovní hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Karlovarsko
kadeti – extraliga (čas začátku je orientační)

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

1. / So / 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
Krajský přebor mladších žáků
turnaj 4 družstev

2. / Ne / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Volejbal Sokolov
Volejbal: kadeti – extraliga

2. / Ne / 15:00 / sportovní hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK České Budějovice
kadeti – extraliga (čas začátku je orientační)

8. / So / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici 
Krajský Festival minivolejbalu v barvách 
(žlutý, oranžový) Volejbal: přípravky žákyň, žáků

15. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – TJ Bižuterie Jablonec 
nad Nisou
Volejbal: ženy – 2. liga

15. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Lanškroun
Volejbal: junioři – 1. liga

22. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici
Český pohár juniorek – 8 družstev
Volejbal: celostátní nemistrovská soutěž

22. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK UP Olomouc
Volejbal: kadetky – 1. liga
 
23. / Ne / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici
Český pohár juniorek (pokračování)
Volejbal: celostátní nemistrovská soutěž 

SPORT

Vybíráme z akcí. Své oblíbené pořady a čin-
nosti dále hledejte na internetových stránkách 
provozovatelů. Děkujeme za pochopení.
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DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS 
– JARO 2020
10. března / Út / 19:00 / Fabrika 
Městské divadlo Mladá Boleslav
Jeffrey Hatcher: KRÁS(K)A NA SCÉNĚ

Výlet do Shakespearových časů a světa herců. 
Historická freska s aktuálním tématem lidské 
identity.
Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz 
hraní ženských postav mužskými herci.  
Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu 
díky svým ženským hrdinkám, začíná hrát zá-
sadní hru svého života. Co když žije skutečný 
život jen na prknech s vůní divadelních šminek 
a v reálném životě je jen bezradným pozorova-
telem? To vše ve světě, který se stal navíc nelí-
tostným a bez náznaku soucitu či pochopení. 
„Jako žena mohu být i tím, čím nemohu být jako 
muž“. Představení oceněné cenou Thálie 2017 
(Daniel Bambas za roli Edwarda Kynastona).
Upozorňujeme diváky, že v inscenaci se pou-
žívají tabákové výrobky.
Překlad: Zdeněk Bartoš / režie: Petr Mikeska / 
dramaturgie: Lenka Smrčková / scéna: Michal 
Syrový / kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak / hud-
ba: Zdeněk Dočekal / inspice: Michal Kopčan 
/ pohybová spolupráce: Petr Nůsek / pohybo-
vá spolupráce: Svatava Milková / Hrají: Edward 
Kynaston, herec: Daniel Bambas / Thomas 
Betterton, herec: Roman Teprt / Karel II, král 
Anglie: Martin Hrubý / Nell Gwynnová, králova 
milenka: Alena Hladká / Villiars, vévoda  
z Buckinghamu: Petr Prokeš / Margaret Hu-
ghesová, první herečka: Hana Marie Marouš-
ková / Sir Charles Sedley: Ivo Theimer / Maria, 
garderobka: Malvína Pachlová / Samuel Pepys,  
novinář: Petr Mikeska / Lady Meresvalová, bo-
hatá obdivovatelka: Ivana Nováčková / Slečna 
Fraynová, bohatá obdivovatelka: Lucie Matouš-
ková / Hyde, předseda vlády: Milan Koníček / 
Thomas Killigrew, majitel divadla: Petr Buchá-
ček / Revelsová, hospodská: Eva Reiterová / 
Emílie, herec: Milan Ligač / Peter Lelly, malíř: 
Milan Ligač / Elisabeth Barryová, herečka: 
Hedvika Najmanová/ 1. Výtržník: Milan Ligač 
/ 2. Výtržník: Michal Kopčan /3. Výtržník: Ota-
kar Jílek / Divačka, Tanečnice: Alžběta Matouš-
ková / Divačka, Tanečnice: Johana Nováčková 
/ Margaret Hughesová: Lucie Končoková / 

Divačka, Tanečnice: Adéla Novotná / Elisabeth 
Barryová, herečka: Adéla Novotná. www.
mdmb.cz. Délka představení: 180 minut (včet-
ně přestávky). Vstupné: 400 Kč.

21. dubna / Út / 19:00 / Fabrika
Studio Ypsilon (Praha)
Arnošt Goldflam: VRATKÁ PRKNA
Groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky.

Herecký svět i život zmenšené do divadelního 
vzorku, lehce ironický, ale i sebeironický pohled 
zvenku či zevnitř. Tak trochu smutná komedie 
z divadelního prostředí. Vždyť prkna, co zna-
menají svět, jsou občas nečekaně vratká. 
A přesto pořád lákavá… 
My divadelníci se proto musíme pochválit sami! 
A to taky občas děláme. Takže i vy se pobavte, 
trochu ovšem škodolibě na náš účet. A až pů-
jdete domů, pochvalte si svoje vlastní životy 
a buďte rádi! My vám to přejeme, ale asi by-
chom měnit nechtěli. Možná.
Režie: Arnošt Goldflam / dramaturgie: Jaroslav 
Etlík / výprava: Petra Goldflamová Štětinová / 
hudba: Milan Potoček. Hrají: Jiří Lábus / Jaro-
slava Kretschmerová / Petr Vršek / Daniel Šváb 
/ Lenka Šebek Loubalová / Roman Mrázik / 
Barbora Skočdopolová nebo Jiřina Vacková / 
Martin Bohadlo nebo Miroslav Chloupek. 
www.ypsilonka.cz. Délka představení: 135 mi-
nut (včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.

13. května / St / 19:00 / Fabrika
Divadlo Verze (Praha)
Romain Garry, David Prachař: 
ŽIVOT S KRAJTOU

Klaunská one-man show v podání Davida Pra-
chaře se nevyhýbá humoru a nadsázce,  
když popisuje všední dny v Paříži. Soužití bez-
významného pařížského úředníčka s krajtou je, 
ač zarámováno do humorných situací, hořké 
vyprávění o hluboké osamocenosti člověka 
uprostřed velkoměsta.
Novela francouzského spisovatele Romaina 
Garryho Život s krajtou inspirovala Davida Pra-

chaře k vytvoření svébytné kreace o vyšinutém 
světě a osamělých existencích, které skrývají 
své strasti v anonymitě velkoměsta. Na insce-
naci se s ním podílel jeho syn Jakub Prachař 
a Pavel Fajt, kteří obstarali hudební a zvukovou 
podobu inscenace.
Scénář a režie: David Prachař. Hrají: David Pra-
chař / Jakub Prachař / Pavel Fajt. www.divadlo-
verze.cz. Délka představení: 90 minut (bez 
přestávky). Vstupné: 400 Kč.

18. června / Čt / 19:00 / Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana (Praha)
Cimrman / Smoljak / Svěrák: 
ČESKÉ NEBE

Cimrmanův dramatický kšaft. Nález Cimrma-
novy hry České nebe potvrdil, že stopa geniál-
ního autora nekončí rokem 1914. Drama za-
chycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová 
válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví 
velikáni českých dějin strachují o osud svého 
lidu. Česká nebeská komise ve složení svatý 
Václav, praotec Čech a J. A. Komenský se v kri-
zové situaci rozšiřuje o nové členy, aby vnukla 
národu myšlenku samostatného státu. Hra je 
vhodná k oslavám 28. října, ale lze ji uvádět 
i jindy. Režie: Ladislav Smoljak / scéna a kostý-
my: Jaroslav Weigel. Hrají: Jan Ámos Komen-
ský: Zdeněk Svěrák nebo Miloň Čepelka / Jan 
Hus: Miroslav Táborský / Svatý Václav: Petr 
Brukner nebo Petr Reidinger / Praotec Čech: 
Jan Hraběta nebo Andrej Krob / Karel Havlíček 
Borovský: Genadij Rumlena nebo Robert Bár-
ta / Babička: Miloň Čepelka nebo Marek Šimon 
/ Radecký: Genadij Rumlena nebo Petr Reidin-
ger / Miroslav Tyrš: Michal Weigel nebo Zde-
něk Škrdlant. www.zdjc.cz, www.cimrman.at. 
Délka představení: 120 minut (včetně přestáv-
ky). Vstupné: 400 Kč. 

Změna programu vyhrazena. Všechna představení se 
konají ve Fabrice vždy od 19:00 hodin. Abonentní vstu-
penka na sezónu stojí 1000 Kč. Vstupné na jednotlivá 
představení činí 400 Kč. Předprodej abonentek bude 
zahájen 28. února v recepci Fabriky. (pondělí–pátek 
6:00–17:00 hodin. Stávající abonenti mají možnost 
výměny své abonentky od 10. února do 25. února 2020 
v recepci Fabriky Svitavy.

6. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula
Martin Mejstřík: Pevnost Evropa
Martin Mejstřík byl jedním z hlavních předsta-
vitelů a organizátorů studentského hnutí, které 
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se podílelo na rozpadu komunistického režimu 
v Československu v roce 1989. Přednáška Pev-
nost Evropa je zaměřena na základy evropské 
civilizace, na vznik a vývoj Evropské unie, na její 
ekonomické a sociální aspekty a postavení Čes-
ké republiky v Evropské unii. 
Jsme aktivní součástí a tvůrcem Evropské unie, 
nebo jen pasivním příjemcem dotací a naříze-
ní „z Bruselu“? Co znamená být občanem EU, 
jaká bude její budoucnost a jak ji můžeme 
ovlivnit?

18. / Út / 18:45 / klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: 
JAK SE STÁT DIKTÁTOREM 
(Mikal Hem)
Listování je projekt, který představuje netradič-
ní formou knížky na jevišti. Nekorektní příručka 
novináře Mikala Hema by mohla sloužit jako 
vtipný návod, jak se stát diktátorem. Naučí vás 
všechna tajemství tohoto řemesla – jak se do-
stat na vrchol, jak se na něm udržet, a jak si svůj 
čas na výsluní pořádně užít. Inspiraci tu může-
te najít od těch nejúspěšnějších vůdců, Kim 
Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nicolae 
Ceaușesca. Kniha skvěle kombinuje černý hu-
mor s politickým nadhledem.  
Účinkují: Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Pat-
rik Bořecký. Vstupné 80 Kč (předprodej 
v knihovně). 

KLUBY V KNIHOVNĚ

3. / Po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: 
Ready Player One: Hra začíná 
(knižní předloha Ernest Cline)
Děj filmu Stevena Spielberga, zasazený do roku 
2045, se odehrává na Zemi, která je na pokra-
ji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu 
v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který 
vytvořil geniální a excentrický James Halliday. 
Když Halliday zemře, odkáže své jmění a sprá-
vu nad OASIS prvnímu člověku, který odhalí 
tajemství ukryté někde v OASIS. Rozpoutá tím 
tak zběsilý závod s nejistým koncem. 
Hrají: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendel-
sohn a další. Režie: Steven Spielberg. Klub 
vede Michal Kadlec.

5. / St / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Vedle pravidelného představení sci-fi, fantasy 
a komiksových novinek posledního měsíce se 
tentokrát budeme věnovat především karetní 
hře Pokémon: Trading Card Game. Ukážeme 
vám úplné základy, vysvětlíme princip hry a vše 
si vyzkoušíme na ukázkových hrách. Vítáni jsou 

pochopitelně jak děti, tak jejich rodiče. Poké-
mon: TCG je hra pro všechny a především 
menší děti budou pomoc rodičů v začátcích 
potřebovat. Těšíme se na vás! Michal Římal, 
knihkupectví Minotaur. 

11. / Út / 15:00 / městská knihovna
Čtení nebolí neboli čtení se Zuzkou
Setkání se Zuzkou Moravcovou, autorkou 
knižního blogu Život mezi řádky, zaměřené 
na young adult fantasy a sci-fi literaturu, 
konkrétně na dystopie a retellingy (např. 
Hunger Games, Temný experiment, Sirotči-
nec slečny Peregrinové pro podivné děti, 
Ready player one). 

12. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub s Alenou Vorlíčkovou
V prázdninovém týdnu se můžete těšit na po-
hádkovou dílnu, v níž vám Alena Vorlíčková 
představí svou novou knížku Vílí kouzla z řady 
Pohádky pro společné čtení. Chybět nebude 
čtení, povídání, hry, tvoření a plnění úkolů z po-
hádkových sešitů.

Jarní prázdniny v knihovně
Během jarních prázdnin bude dětské oddělení 
knihovny otevřeno i v dopoledních hodinách 
(kromě čtvrtka). V úterý 11. února v 15 hodin 
zveme všechny příznivce young adult fantasy 
a sci-fi literatury zaměřené na dystopie a retel- 
lingy na setkání se Zuzkou Moravcovou, autor-
kou knižního blogu Život mezi řádky. Ve středu 
v 16 hodin proběhne čtenářský klub s Alenou 
Vorlíčkovou a její knihou Vílí kouzla a ve čtvrtek 
13. února si děti mohou od 14 hodin zasoutěžit 
se stolními hrami. Připraveny budou hry pro 
všechny věkové kategorie. 

Virtuální Univerzita třetího věku 
zájmové studium pro seniory
Městská knihovna ve Svitavách provozuje již 
třetím rokem tzv. konzultační středisko Virtuál-
ní Univerzity třetího věku (VU3V). Garantem 
studijního programu je Provozně ekonomická 
fakulta České zemědělské univerzity v Praze. 
VU3V je určena seniorům, kteří mají zájem 
o celoživotní vzdělávání. Systém výuky je zalo-
žen na videopřednáškách vysokoškolských 
lektorů. Lektoři tedy nejsou fyzicky přítomni, 
ale záznam přednášky je promítán prostřednic-
tvím internetu. Po každé přednášce se vyplní 
společný test. Na následné samostatné studi-
um se předpokládá doba 14 dnů. Studenti by 
měli ovládat základy emailové komunikace. 
Probíhají dva kurzy za rok ( jeden v zimním 
a druhý v letním semestru). Po ukončení kaž-
dého semestru obdrží senior Pamětní list. 
Pokud senior absolvuje celé studium, tj. 6 kur-
zů, může se zúčastnit slavnostní promoce 
v Praze. Cena kurzu je 300 Kč. 
První přednáška letního semestru na téma 
„Cestování, co jste možná nevěděli“ a informa-
tivní schůzka proběhne v úterý 4. února 
v 10:00 hodin v aule Fabriky. Kdo se po zhléd-
nutí přednášky rozhodne VU3V navštěvovat, 
vyzvedne si přihlášku a uhradí poplatek. Bližší 
informace poskytne Jitka Kopečná (ko@book-
sy.cz, 461533295).

10.–14. / Po–Pá / SVČ Tramtáryje
Příměstský tábor v Tramtáryji
Na každý den je připravena jiná aktivita – des-
kovky, řemesla, laser aréna, návštěva Bruno 
family park, aquapark Pardubice a další. Cena: 
1500 Kč za celý týden. Cena zahrnuje: vstupné, 
jízdné, lektory, 4x oběd, pojištění. Do naplnění 
kapacity je možnost se přihlásit i na každý den 
zvlášť. Přihlášení: https:// svcsvitavy.iddm.cz 
v sekci tábory. Info: Pavel Padyásek, ppadya-
sek@svitavy.cz, tel. 734287285.

9.–14. / Ne–Pá / TZ Strážná
Jarní pobytový tábor
V tajemném údolí uprostřed lesů žijí neposluš-
ná strašidla a ta to samotná v lese nebaví, a tak 
zlobí a dělají neplechu i tam, kde nemají. Naším 
úkolem bude vrátit vše do normálu. Přihlášení: 
https:// svcsvitavy.iddm.cz v sekci tábory. Info: 
Lenka „Krťa“ Waltová, lwaltova@svitavy.cz , tel. 
734287286.

16. / Ne / 14:00–18:00 / Svitavský stadion
Karneval na ledě 
aneb Rozloučení s prázdninami 
a s bruslařskou sezónou
Po dvouleté odmlce budeme ve spolupráci 
s firmou Sportes opět pořádat karneval na ledě 
– už zase na bruslích, ale pod střechou. Čeká 
na vás spousta soutěží a zábavy na ledě. Kar-
neval bude probíhat od 14:00 do 15:30. Ale 
pozor, potom ještě nekončíme. Od 17:00 bude 
probíhat poslední veřejné bruslení v sezoně, 
které si vylepšíme diskotékou. Tak neseďte 
doma a přijďte si užít poslední bruslení. Vstup-
né na karneval: masky vstup zdarma, doprovod 
30 Kč (Pozor: po dobu karnevalu bude ledová 
plocha přístupná pouze pro účastníky akce, 
veřejné bruslení bude začínat v 16:30 hodin). 
Vstupné na veřejné bruslení s diskotékou: ceny 
dle ceníku Sportes.

Krůček vám nabízí prostor pro růst – vzdělá-
vejte se s Krůčkem! 
Kromě různorodých pravidelných aktivit a akcí 
vás v únoru zveme na inspirativní workshop 
„Poznej sebe sama (nejen) na mateřské“, který 
proběhne 6. února od 16:30 do 18:30 hod. 
Přijďte poznat sami sebe a najít novou inspiraci 
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v kruhu lidí, kteří chtějí dělat věci, co mají smy-
sl – pod vedením Jany Jánové, profesionální 
koučky. V únoru dále pro ty z vás, které zajímá 
kontaktní rodičovství, nabízíme 13. 2. Podpůr-
nou skupinu kojících a nosících maminek (pro-
bíhá každý 2. čtvrtek v měsíci od 15 do 17 hod.). 
a 20. 2. od 15 do 17 hod. a kurz Bezplenková 
komunikační metoda, pod vedením poradkyně 
Ing. Moniky Komárkové a Moniky Friedlové. 
Dozvíte se mimo jiné více o přirozené hygieně 
nemluvňat a o látkových plenách. 
Kurz pro předškoláky startuje 25. 2. Kromě 9 
setkání v malé skupině je součástí také individu-
ální konzultace a diagnostika. Cena kurzu je 
1100 Kč pro členy / 1400 Kč pro nečleny MC 
Krůček. Již nyní si můžete zapsat do diářů ter-
mín neděle 1. 3., kdy od 16 do 18 hodin pro-
běhne v sále Fabriky tradiční Dětský karneval 
s Krůčkem. Děti čeká nejen rej masek, ale také 
pestrý animační program – společné hry, zábav-
ná stanoviště s různorodými úkoly, karnevalová 
diskotéka – prostě parádní zábava! Rodinné 
vstupné je pro členy MC Krůček 70 Kč, pro ne-
členy 90 Kč. Těšíme se na společné karnevalové 
řádění! Pro aktuální informace o dění v Krůčku 
sledujte náš web: www.kruceksvitavy.cz a face-
book.com/mckrucek/.  Kateřina Burešová 

18. / Út / 13:00 / Bowling-Squash centrum, 
Olbrachtova ulice
Bowlingový turnaj
Akce pro členy klubu seniorů!

27. 2. / Čt / 14:00 / Fabrika – přízemí, velký sál
Masopust
Masopustní posezení s kulturním programem 
… a možná přijde i kouzelník! Přijímáme neza-
balené dárky do tomboly. Akce pouze pro čle-
ny klubu! www.ks.svitavy.cz nebo www.face-
book.com/kssvitavy.

ZO KARDIO SVITAVY
V novém roce s novými plány
Ještě před závěrem minulého roku se uskuteč-
nila vycházka od poličského nádraží do Kamen-
ce u Poličky, kdy jsme využili pozvání tamních 
přátel k navštívení již tradiční výstavy „Vánoční 
inspirace“ v budově tamního obecního úřadu. 
Více než třiceti účastníkům vycházky navodila 
instalace z tvorby jednotlivců i spolků v Kamen-
ci velice příjemnou sváteční náladu, kterou 
nepokazila ani ne sněhem pokrytá příroda. 

Ostatně sníh asi bude již jen v paměti nás zku-
šených nebo na obrázcích pana Lady.
Leden, první měsíc nového roku, jsme společně 
zahájili vycházkou po Poličce, kde byla příleži-
tost navštívit již tradiční „Obdarování u živého 
Betléma“ na náměstí. Jedná se o krásnou tradi-
ci za účasti mnoha obyvatel.
Následně jsme se prošli po krásném věnném 
městě, a i když je Polička v průběhu roku navště-
vována členy ZO KARDIO poměrně často, ob-
divovali účastníci stále nové pohledy na její his-
torické centrum, také i okolí. I pro vzdělání členů 
a možnost získat odborné informace o zdravém 
životním stylu byla lednová akce zakončena be-
sedou s p. Mgr. Tomanovou. V měsíci únoru  
(1. 2.), se uskutečnila vycházka některých členů 
do Borové na „Memoriál p. Hamerníka, přes 
střechu Evropy“. Žel z důvodu nutnosti předklá-
dat příspěvky s předstihem budeme o průběhu 
informovat v příštím příspěvku. Pro měsíc bře-
zen plánujeme výlet do Moravské Třebové, k hra-
du Mírov, do Mohelnice a i do již navštívených 
Loštic, spojenou s návštěvou tamního muzea 
syrečků… Žádáme zájemce z řad členů ZO KAR-
DIO, aby svůj zájem o tento výlet přišli potvrdit 
do centra FABRIKA, kancelář 303, dne 3. 2., pří-
padně 10. 2. Čas pro přihlášení je od 13:30–14:00 
hod. Cena výletu pro člena ZO KARDIO je 
100 Kč, pro nečlena 150 Kč.  Josef Zavřel

Jazyková škola 
HelloGoodbye slaví 10 let!
Začala jsem učit pár kamarádek anglicky doma 
v kuchyni. Své zkušenosti s výukou dětí ze zahra-
ničí jsem chtěla rozvinout a vytvořila si vlastní 
metodiku. S podporou zapálených maminek 
jsem doma v herně učila své první dětské skupin-
ky. Mnoho dětí se mnou zůstalo až dodnes. Je to 
skvělý pocit učit někoho, kdo učen být chce, 
hlavně děti. Začaly hravou formou, nyní jsou 
z mnoha z nich zapálení studenti jazyků a své 
znalosti posouvají dál. Po deseti letech práce 
moje škola vyučuje více než 260 studentů v na-
šich učebnách, mateřských školách a firmách. 
Také spolupracujeme s místními základními ško-
lami. V letních měsících dětem nabízíme oblíbe-
ný pobytový i příměstský tábor a každoročně se 
účastníme dětského dne ve Svitavách. V roce 
2015 jsme byli první, kdo ve Svitavách zorgani-
zoval jazykové zkoušky Cambridge English. 
Od září působíme v nových prostorách na ná-
městí a s mými čtrnácti skvělými kolegy vyučuje-
me pět cizích jazyků a nově také nabízíme do-
učování českého jazyka a matematiky. Děkuji 
všem našim věrným studentům za stálou přízeň! 
Díky vám letos slavíme 10 let!  Klára van Sas

Rok 2020  
v Lesním klubu Napísek
Do nového roku vstupujeme s dokončenou re-
konstrukcí podkroví a kompostovacího záchodu. 
Máme plně obsazenou kapacitu dětí a plánuje-
me na příští školní rok provoz na celý týden. 
V plánu máme také příměstské tábory, které již 
tradičně probíhají o letních prázdninách. V mě-
síci květnu bude probíhat zápis na nový školní 
rok a v červnu již tradiční festiválek Pískohraní. 
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají, aby se Na-
písku dařilo. Máme velkou radost a těšíme se, co 
zažijeme v novém roce.  Světlana Kluková

Úspěšný rok  
svitavských fotografů
Svitavský fotoklub patří k tradičním spolkům 
ve městě. Také v roce 2019 byl aktivní. Prezen-
toval se v 39. ročníku Národní soutěže a výstavy 
amatérské fotografie, což je nejprestižnější česká 
amatérská soutěž, a to úspěšnou kolekcí fotogra-
fií s tématem Všednost a (ne) všednost. Úspěšné 
byly i fotografie z kategorie jednotlivců (J. Mareš, 
M. Bouček). Týmové nebo samostatné fotografie 
členů fotoklubu J. Mareše, M. Boučka, M. Báči, 
Z. Špeldy v rámci této soutěže byly vystaveny 
nejen ve Svitavách, ale i v Praze nebo v Plasích. 
Řadu ocenění fotografických portálů posbíral 
především za své HDR fotografie K. Müller, čle-
nové se prezentovali i na autorských výstavách 
(J. Mareš i v italských Benátkách). Fotoklub se 
každoročně zapojuje do Ratibořického mapové-
ho okruhu. Jde o jakousi putovní výstavu 20 čes-
kých a polských fotoklubů, která je zároveň sou-
těží. Do ní bylo zapojeno 400 fotografií od téměř 
dvou stovek fotografů. Fotoklub Svitavy získal 
celkové 4. místo mezi zúčastněnými fotokluby, 
mezi jednotlivci zabodovaly fotografie J. Mareše, 
K. Müllera, Z. Špeldy, L. Smékalové nebo D. 
Kukaňové. Činnost fotoklubu byla zpestřena ně-
kolika klubovými projekty, např. pravidelnými 
klubovými tematickými prezentacemi nebo pro-
jektem Tichá (foto)pošta. Milan Báča
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 ZŠ T. G. Masaryka 

Radost jako o Vánocích
Někdo dostal k Vánocům pyžamo a někdo ko-
loběžku. Naše škola dostala před Vánoci dárek 
v podobě schváleného finančního příspěvku 
ve výši 5 263 679 Kč na projekt Jazyková dílna 
a učebna přírodních věd. Speciální učebna ja-
zyků i nový prostor pro chemii, přírodopis a fy-
ziku vzniknou z bývalého školnického bytu 
ve druhém patře. Společně s nimi budou vybu-
dovány i místnost pro práci speciálních peda-
gogů, bezbariérové toalety a výtah. Stavební 
práce započnou v květnu letošního roku a měly 
by být hotové v případě učeben do konce let-
ních prázdnin a v případě výtahu do konce 
roku 2020. Představu o nových možnostech 
budoucích učeben získáte z přiložené vizuali-
zace, která vám ukáže zejména zázemí přírod-
ních věd se svými „technologickými hnízdy“ 
určenými pro skupinovou práci.  Jiří Sehnal

 ZŠ Felberova 

Jídelna na „Felberce“ konečně v novém
Po vánočních prázdninách jsme se konečně 
dočkali – přivítala nás jídelna vonící novotou, 
zářící barvami a v neposlední řadě na nás v po-
ledne čekal oběd připravený s láskou našimi 
paními kuchařkami, jejichž sestava se rozrostla 
o tři nové posily, z toho dokonce jednu muž-
skou. Přesně takový, po jakém se nám celého 
půl roku stýskalo. Přestože se teprve učí zachá-
zet s novými přístroji, kterých mají po rekon-
strukci kuchyně k dispozici hned několik, není 
to na výsledku jejich práce vůbec znát a na ka-
ždém obědě jsme si opravdu pochutnali. 
Kupodivu nejen dospělí strávníci, ale také děti, 
od těch nejmenších až po naše nejstarší žáky, 
téměř už mladé muže a slečny, s nadšením uví-
tali také naši novinku – salátový pult, kde si 
mohou vybrat z denní nabídky čerstvých salátů, 
čerstvého či kompotovaného ovoce, případně 
dresinků, dle vlastní chuti. Pokud máte pocit, 
že dětem zelenina nechutná, přijďte se k nám 
přesvědčit o opaku! A co víc? I vy si u nás mů-
žete obědy zakoupit.  Jana Pazderová

 ZŠ náměstí Míru 

Veselá škola
Vážení rodiče, milí prarodiče a všichni, kdo se 
chystáte s dětmi v dubnu k zápisu do první tří-
dy. Právě pro vás nabízíme zábavně vzdělávací 
program Veselá škola. Budou to zajímavá se-
tkání, která pomohou dětem i vám. Přijďte 
za námi do základní školy na náměstí.
 
18. 2. 2020
15:00

proběhne zápis na nečisto

17. 3. 2020
15:00

budeme rozvíjet vědomosti  
a dovednosti dětí zábavnou formou, 
poradíme rodičům, jak „ přežít“ vstup 
svého dítěte do první třídy

2. 4. 2020
07:50–16:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, během 
něhož si můžete prohlédnout celou 
školu a Vaše děti čeká překvapení

Srdečně zveme všechny, které zajímá, jak v naší 
krásné, historické budově provádíme moderní 
a atraktivní výuku. Přijďte se za námi podívat 
a dejte svému budoucímu žáčkovi možnost 
poznat prostředí školy. Těšíme se na vás.

Jakub Velecký

 Střední zdravotnická škola 

Masáže, besedy i darování krve
„Masáží k solidaritě!“, tak nazvali maséři ze 4. 
ročníku sbírku pro klienty Domova na rozcestí. 
Ve čtvrtek 19. prosince nabízeli masáže spolu-
žákům a za své služby vybrali částku 2 134 Kč. 
Za peníze nakoupili pomůcky do výtvarné dílny 
Domova. Začátkem předvánočního týdne pr-
váci besedovali o rizicích kyberprostoru 
s PhDr. Erichem Stündlem, koordinátorem 
prevence města Svitavy. Společně strávili dvě 
vyučovací hodiny, v nichž zhlédli několik edu-
kativních videí a následně diskutovali o rizicích 
„online“ světa. Do Svitavské nemocnice přišlo 
ve středu 4. prosince poprvé darovat životo-
dárnou tekutinu osmnáct čtvrťáků z naší školy. 
Tato již tradiční předvánoční akce pomáhá zís-
kávat nové dárce krve.

Od nového roku opět slouží suterén školy jako 
žákovské šatny a provozní zázemí školy. Téměř 
půl roku probíhalo odvlhčení prostor a souvi-
sející sanační práce vně budovy. Investice 
ve výši 6 milionů Kč z prostředků Pardubického 
kraje výrazně zvýšila komfort pro žáky i zaměst-
nance.  Radim Dřímal

 ZŠ Svitavy-Lačnov 

Lučištníci z Lačnova
Kroužek lučištníků se v prvním pololetí školního 
roku zdárně rozběhl. V každém z nás je trochu 
lovec, a pokud se podaří zasáhnout cíl, je to vel-
mi příjemný pocit. Děti jsou rozděleny do dvou 
skupin (mladší a starší) a scházíme se každý tý-
den. Když bylo na podzim pěkné počasí, chodi-
li jsme střílet do balíků slámy kousek od školy. 
V současné době se scházíme v tělocvičně. Máte-
-li zájem, přijďte se podívat. Zdeněk Petržela

 ZŠ Sokolovská 

Přijďte se k nám podívat: 
Den otevřených dveří
Přemýšlíte čím dál častěji o tom, která škola 
by byla pro vaše dítě tou nejlepší? Využijte 
Dnů otevřených dveří! Ty naše budou pro 
vás a vaše děti otevřené 4. února od 8 
do 16:30 hodin na obou budovách. Jako 
vždy budete moci nahlédnout do všech kou-
tů školky i školy, do jednotlivých tříd, odbor-
ných učeben na Sokolovské i na Pražské. 
Můžete se s námi zapojit do výuky, popovídat 
si s vedením školy i dětmi. Doba od 15 hodin 
na Pražské bude patřit především budoucím 
prvňáčkům, aby si vyzkoušeli „Zápis nanečis-
to“, seznámili se s budoucí paní učitelkou 
a ověřili si připravenost na zahájení docházky 
na ZŠ. Tentokrát budeme putovat za zvířátky. 
Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na pří-
jemně strávený čas, tak neváhejte a přijďte 
mezi násJ.  Alena Vašáková 

Ze svitavských škol
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 Gymnázium Svitavy 

Aktuálně z gymnázia
• školní časopis MAGGY (MAGazín GYmná-

zia) se díky 2. místu v krajském kole kvalifi-
koval do celostátního kola, kde byl v závěru 
roku 2019 oceněn jako 4. nejlepší školní 
časopis v kategorii „II. stupeň ZŠ a střední 
školy“,

• na pozvání města přijeli před Vánocemi žáci 
Gymnázia Perečyn ze Zakarpatské Ukrajiny. 
Tamní gymnázium je partnerskou školou 
svitavského gymnázia, pěvecký sbor školy 
vystoupil před svitavskými diváky, žáci a uči-
telé si mj. prohlédli také svitavské gymnázi-
um a obchodní akademii,

• škola od 1. ledna změnila po více než roce 
od sloučení s obchodní akademií název. Ten 
se zkrátil, neboť z názvu byla vypuštěna vyš-
ší odborná škola, do které již několik let po-
stupně nebyli nabíráni noví studenti. Název 
školy nyní zní „Gymnázium, obchodní aka-
demie a jazyková škola s právem státní jazy-
kové zkoušky Svitavy“.  Milan Báča

 MŠ Svitavy-Lačnov 

Během adventu jsme se měli krásně
Adventní čas se v lačnovské školce nesl ve zna-
mení tradic a zvyků. Děti navštívily vánoční vý-
stavu ve svitavském muzeu. Společně se dozvě-
děly o vánočních zvycích, jako je pouštění 
lodiček z ořechů, hledání hvězdičky v rozkroje-
ných jablíčkách, zpěv koled apod. Výstavu dopl-
nila přehlídka tradičních i netradičních betlémů. 
Tuto krásnou akci zařazujeme pro děti každo-
ročně a těší se velké oblibě. Pro děti jsme spo-
lečně připravili odpolední akci, které se zúčast-
nili i jejich rodiče a společně u stromečku 
rozbalovali dárky, které nám do školky přinesl 
Ježíšek. Kdo mohl, přinesl na ochutnávku vánoč-
ní cukroví a pochutnal si na výborném ovocném 
punči. Během tohoto odpoledne děti zpívaly 
koledy, rodiče se k nim přidávali a měli zároveň 
možnost se před vánočním shonem na chvíli 
zastavit a zhodnotit uplynulý rok. Do dalšího 
roku přejí Vám všem jen to dobré všichni za-
městnanci Modré školky.  Lucie Odehnalová

 MŠ Větrná 

Krása žije ve zpěvu
Slova spisovatele Friedricha Schillera zcela vy-
stihují neopakovatelnou atmosféru Slavnostní-
ho večera 45. výročí pěveckého sboru Svitavá-
ček mateřské školy Větrná, kterým se děti pod 
vedením sbormistryně Ludmily Juzové, za kla-
vírního doprovodu Karla Saxe, za účasti dětí 
jednotlivých tříd obou pracovišť školy a pozva-
ných hostů – žáci ZUŠ Svitavy a PS Dalibor, 
rozloučily s rokem 2019.
Všem účinkujícím děkuji za úžasné výkony a ra-
dost, kterou posluchačům rozdali. Velké podě-
kování patří všem, kteří se na náročné organi-
zaci celé akce podíleli – zaměstnanci, rodiče, 
především paní Marii Grmelové a paní Evě 
Chlubnové.
V neposlední řadě děkuji všem našim přízniv-
cům SKS Svitavy, zřizovateli městu Svitavy 
a dalším sponzorům školy. Vybraná částka 
bude použita na zhotovení zimního sborového 
oblečení. 
Všem gratulantům a posluchačům děkuji 
za mnoho pochvalných slov, velmi si jich všich-
ni vážíme a potvrdilo se, že všechno organizo-
vání, plánování, zajišťování, nacvičování mělo 
a má smysl!
Všem srdečně přeji hodně úspěchů v dalším 
působení a příjemné prožitky spojené nejen 
s hudbou.  Jana Hrubá

 Obchodní akademie 

Stalo se u nás
O husarský kousek se postaral tým 4. A (Martin 
Zouhar, Vilém Jarmer a Adéla Řehořová), který 
po vítězství v krajském kole vyhrál v závěru 
roku 2019 v Příbrami také celostátní kolo nej-
prestižnější soutěže obchodních akademií 
EKOTÝM 2019. Stalo se tak poprvé v dějinách 
svitavské obchodní akademie. 
Název školy od 1. ledna 2020 již neobsahuje 
vyšší odbornou školu. Již řadu let klesal na ško-
le počet studentů tzv. vošky, škola několik let 
již studenty do školy nepřijímala. Zájem o ten-
to typ pomaturitního studia v naší zemi totiž 
postupně klesá, proto nové vedení školy v situ-

aci, kdy na škole nezbyl již žádný student, po-
žádalo rok po sloučení škol o zkrácení názvu. 
Ten nyní zní „Gymnázium, obchodní akademie 
a jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Svitavy“. Svitavská obchodka se i na-
dále bude věnovat středoškolskému oboru 
obchodní akademie.  Milan Báča

 Speciální základní škola   
 a střední škola 

Na cestě do Betléma
Necelý týden před Vánocemi se rozezněly Spe-
ciální základní školou a střední školou Svitavy 
vánoční melodie. Tím si všichni žáci spolu s ro-
diči a vyučujícími připomínali nejdůležitější 
událost nadcházejících Vánoc – narození Je-
žíška. Se svým programem se vystřídali účinku-
jící od těch nejmenších předškoláků až po žáky 
střední školy. Během koncertu zazněly různé 
vánoční písně a koledy s doprovodem hudeb-
ních nástrojů. Mnohým písním nechyběl ani 
pohybový doprovod. Bylo úžasné vidět, jak 
každý z účinkujících vkládá do vystoupení celé 
své srdce. Přenesli jsme se do samotného měs-
ta Betléma, kam se právě narozenému malému 
Ježíškovi přišli poklonit tři králové. Koncert 
svou atmosférou přispěl k navození správné 
vánoční nálady a pohody.  Iva Kapounová

 SOU Svitavy 

Novinky z SOU Svitavy
V lednovém zpravodaji jsme vás informovali 
o účasti SOU Svitavy v soutěži TECHNOhrátek 
„Co dokáže škola“. Z deseti škol jsme se 
na facebooku umístili na krásném 2. místě. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, 
kteří nás podpořili.
I v tomto roce pokračujeme v realizaci projek-
tových dnů a kreativního kroužku pro žáky ZŠ 
Felberova 2 a Riegrova 4, Svitavy. Spolupráci 
se základními školami vnímáme jako důležitý 
cíl v posilování vzájemných vztahů, prostoru 
pro diskuzi o společných zájmech, zvýšení zá-
jmu o studium řemeslných učebních oborů 
a manuální zručnosti žáků základních škol. 

Alice Štrajtová Štefková



str. 18 naše město / únor 2020 / www.svitavy.cz

 ZŠ Riegrova 

Znáte projekt NNTB?
Moderní technologie dokáží také pomáhat 
v obtížných životních situacích. Projekt NeNech 
To Být a jeho aplikace funguje jako anonymní 
schránka důvěry. Do ní může vstoupit kdokoli, 
kdo cítí, že se v jeho okolí ubližuje, zažívá ne-
příjemné situace od spolužáků. Líbí se nám, že 
podporuje žáky, aby nebyli ke svému okolí lho-
stejní, usnadňuje promluvit mlčící většině, kte-
rá má obavy se ozvat a kamaráda zastat. Proto 
jsme se do projektu zapojili i my. Chceme, aby 
se ve škole cítili všichni bezpečně a věděli, že 
i toto je možnost, kam se v případě potřeby 
obrátit. Více informací na www.nntb.cz.

Valentýnský taneční večer
Žáky i absolventy školy zveme na VTV, který se 
koná 18. 2. 2020 od 18 hodin v sále Fabriky. 
Přijďte si s námi po roce zatančit (vstupenky 
nutno předem zakoupit u p. Richtra). 

Milena Baťková

15. / So / 10:00–12:00 / 
ZŠ Svitavy, Riegrova 4
Drátování
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste pře-
dem na e-mail prazanova@riegrovka.cz.

 MŠ Sokolovská 

Malí sportovci z Pražské
V zimním období děti z MŠ ke zlepšování fyzic-
ké kondice využívají vnitřní sportovní areály. 
Naši nejmenší Krtečci ve čtvrtky navštěvují 
sportovní halu Na Střelnici. Po seznámení s no-
vými prostory a základními pravidly bezpečnos-
ti hrají různé pohybové hry v odpovídajícím 
prostoru pro 28 dětí, cvičí s padákem, běhají 
slalom mezi kuželi, využívají lavičky a žíněnky 
pro zlepšování celkové obratnosti. Předškoláci 
– Zajíci se každou středu vydávají do tělocvičny 
na Sokolovské. Po rozehřátí organismu pohy-
bovou hrou a protažení rozcvičkou zde využí-
váme různé nářadí, např. žebřiny, trampolínu, 
kruhy, šplháme na tyči. Pro zvýšení obratnosti 
děti přeskakují lavičky, učí se kotouly na žíněn-
kách, hrají míčové hry. Oblíbené jsou také pře-
kážkové dráhy. Na závěr cvičení se s dětmi 
sportovně rozloučíme pokřikem: „Dnešní ho-
dině nazdar!“ „Zdar!“ Soňa Vévodová

Hodnotové vzdělávání
Pozvání do Nadace Josefa Plívy přijala doku-
mentaristka a zakladatelka Školy Cyril Mooney 
v Čechách Linda Jandejsková. Linda  se ve 20 

letech vydala do New Yorku, kde studovala 
umění a dokumentární film. Jeden z nich ji za-
vedl do indické Kalkaty, kde se setkala se sest-
rou Cyril Mooney, vizionářskou pedagožkou 
a osobností, která ji osudově inspirovala svým 
radikálním a hluboce lidským přístupem 
ve vzdělávání.
V České republice založila organizaci Škola 
Cyril Mooney, která nabízí adaptaci této meto-
dy v českých školách a poskytuje nástroje a in-
spiraci komunitě učitelů hodnotového vzdělá-
vání a komukoli, kdo chce metodu využít při 
práci s dětmi a mladými lidmi. Podílí se také 
na vzniku mezinárodního institutu v Kanadě, 
který by metodu dále zprostředkovával a roz-
víjel. Nadále se také věnuje dokumentární tvor-
bě. KDY? 24. 2. 2020 budeme nejdříve pro-
mítat film a pokračovat  následnou debatou. 
V případě zájmu o tuto metodu nabízí škola 
Cyril Mooney v této oblasti další vzdělávání 
pedagogů z neziskových organizací, a to do-
konce bezplatně.  Markéta Houserová

Setkávání v Křesťanském 
centru v roce 2020
Křesťanské centrum ve Svitavách bylo otevře-
no symbolicky během svátků Letnic v roce 
2016 v rodinném Pensionu Fontána na adrese 
U Stadionu 6. Suterénní prostor slouží pro 
rozličné akce, k dispozici v něm jsou bezplatné 
materiály včetně kapesních Biblí, tzv. gedeo-
nek, a knihovna křesťanské literatury čítající 
více jak 700 svazků. Od letošního roku se cen-
trum stalo i místem neformálního setkávání 
křesťanů ze Svitav a okolí, které spojuje spo-
lečná víra a Bible jako jednotný zdroj věrouky. 
Scházíme se každou neděli od 18 hod. a se-
tkání většinou trvá 2 hod. Prostor je věnován 
modlitbám, určenému tématu z Bible, svědec-
tvím, zpěvu chval, sdílení apod. Skupinky jsou 
otevřené veřejnosti a může přijít kdokoliv pro 
modlitbu, pomoc, radu či jen ze zvědavosti. 
Témata setkání jsou uvedená v přehledu akcí 
a na webu www.sanceprosvitavy.cz.

Vít Pechanec

NABÍZÍME K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY V LITOMYŠLI
v budově č.p. 1218, J. E. Purkyně

V případě zájmu kontaktujte zástupce majitele na: 
e-mail: kovar@pkipservis.cz,  telefon: 723 722 006

• budova v blízkosti centra, autobusového 
nádraží, nemocnice, úřadů

• parkování na vlastním pozemku
• budova o 3 nadzemních podlažích 

s výtahem
• celkem k pronájmu cca 600 m2

• možnost pronájmu celého podlaží 
či jen části podlaží

• vhodné pro kanceláře, ordinace, 
komerci atd.

LITOMYSL_PRONAJEM_inzerce_Nase_mesto_Svitavy_125x80  16.01.2020  5:15  Stránka 1
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Informace ze sportu

Rekordních sedm ligových výher Turů 
v řadě i Ježíškova vnoučata

Svitavským Turům se závěr doku 2019 a za-
čátek roku 2020 velmi vydařil. Podařilo se jim 
v tomto období o jednu výhru překonat loňský 
rekord šesti výher v řadě. Jejich sedm rekord-
ních výher má tuto historii: doma Kolín 91:81, 
doma Děčín 86:66, doma Ostrava 108:86, ven-
ku Brno 83:82, doma Olomoucko 85:82, venku 
Hradec Králové 107:102, venku Ústí nad La-
bem 76:69. S bilancí 13 výher a 5 porážek drží 
v tabulce výborné třetí místo, bod za druhou 

Opavou. Tuři nejenže v tomoto období hráli 
výborný basketbal, ale rozdávali i radost mimo 
basketbalové palubovky. Podpořili vánoční akci 
„JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“ darováním televizo-
ru paní Lídě z Domova pro seniory v Tovačově. 
Věříme, že se Vánoce i Nový rok paní Lídě líbi-
ly stejně jako skvělým fanouškům Turů jejich 
historických sedm výher v řadě. V únoru budou 
hrát Tuři skupinu A1 (prvních 8 týmů tabulky).

Pavel Špaček

40. ročník Zimní ligy 
házedel zahájen

Dne 4. ledna 2020 proběhlo 1. klání této pě-
tikolové soutěže. Louka u Schindlerova háje opět 
ožila dětmi i dospělými. V tomto jubilejním roč-
níku, pojatému i jako 5. ročník memoriálu Jindři-
cha Samka, se na startu sešlo hodně sportovců. 
Potěšitelná je i vysoká účast dětí. Účastníky ne-
odradilo ani chladné počasí. Sportovní soutěž 
pořádá Modelklub a Středisko volného času 
Tramtáryje Svitavy. V pravidelných 14 denních 
intervalech se závodníci budou sjíždět do Svitav. 
Liga se skládá z pěti dílčích soutěží, z nichž se 
po závěrečném kole počítají do celkového pořa-
dí 3 nejlepší výsledky. Závěrečné kolo bude 29. 
února a vyhlášení proběhne v teple klubovny 
na modelářském areálu Cihelna včetně drobného 
občerstvení. V prvním kole se nejlépe vedlo Mar-
tinu Zvárovi ze Svitav, který nalétal nejvíce bodů 
(337). V žácích je nyní na pomyslné první příčce 
Barbora Fišarová z Ústí nad Orlicí. (272 body). 
Již nyní začínáme připravovat Světový pohár 
Combat, který opět po úspěšných 2 ročnících 
proběhne ve Svitavách v březnu. Svitavští se opět 
mohou těšit na nevídanou podívanou, která je 
na světové úrovni.  Zdeněk Uher

Mistrovství kraje 
v kuželkách

První lednový víkend proběhlo Mistrovství 
Pardubického kraje v kategoriích žáci, žákyně, 
dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, ženy 
a seniorky. Svitavští kuželkáři mají dvě mistryně 
kraje, v ženách vyhrála Klára Pekařová a v žáky-
ních obhájila loňský titul Lucie Zelinková  
– obě si vítězstvím zajistily postup na mistrovství 
republiky ve svých kategoriích. Klára spolu s Vlas-
timilem Krátkým se také kvalifikovali na mistrov-
ství republiky smíšených dvojic. Druhé kolo po-
háru České kuželkářské asociace jsme zahájili 
na půdě divizního týmu Zalabák Smiřice, kde 
jsme zvítězili 5:1 a stejným výsledkem jsme si za-
jistili postup mezi nejlepších 32 družstev v ČR. 
Přijďte nás podpořit na svitavskou kuželnu: vý-
chodočeský přebor se hraje na kuželně v Lánech 
vždy v pátek od 17:00 a soutěž v sobotu od 9:00.

Stále hledáme nové hráče ve věku 10–14 let. 
Kontaktujte trenéra Jakuba Zelinku na telefonu 
739 456 513. Na fotografii jsou medailistky MPK 
v kategorii žákyň: zleva Monika Nováková (Par-
dubice), Lucie Zelinková (Svitavy), Karolína 
Kolářová (Č. Třebová).  Jakub ZelinkaSvitavské florbalistky na Gothia cupu

Hráčky Aneta Niklová, Tereza Jirčíková, Klá-
ra Konečná a Sára Olšánová reprezentovaly 
svitavský florbal v barvách FBC Dobruška 
na jednom z největších mládežnických turnajů 
na světě Gothia Cupu ve švédském Gothenbur-
gu. První tři jmenované dívky skončily s týmem 
v semifinále, o rok mladší Sára Olšánová s tý-
mem došla až do finále, a ze Švédska si tak 
odvezla stříbro. Děvčatům blahopřejeme a dě-
kujeme za reprezentaci svitavského florbalu 
v kolébce tohoto sportu! Lukáš Brýdl

Šachové vánoční klání
Ve skvělé předvánoční atmosféře se dne 

22. 12. 2019 ve Fabrice uskutečnil již 15. ročník 
šachového Vánočního turnaje dětí a mládeže. 
Klání se účastnilo celkem 160 hráčů a hráček 
ve čtyřech věkových kategoriích. 

V turnaji A, kde se utkaly děti ve věku 10 let 
a mladší, suverénně zvítězil Vojtěch Starý (2222 
Polabiny) s plným bodovým ziskem 7 bodů ze 
7 partii před Tobiášem Komárkem (Jezdci Jun-
drov) a Prokopem Horákem (2222 Polabiny), 
v dívkách byla nejlepší Hana Večeřová (TJ Lanš-
kroun). V turnaji B, kde hrály děti ve věku 14 let 

a mladší, si odnesl palmu vítězství Jan Kolář (ŠK 
Mohelnice) se ziskem 6,5 bodu ze 7 partii před 
Patrikem Václavíkem (ŠK Svitavy) a Jiřím Bouš-
kou (2222 Polabiny), nejlepší dívkou byla Adé-
la Třasáková (2222 Polabiny). Turnaj C, ve kte-
rém bojovali hráči ve věku 18 let a mladší, se 
vítězem stal Vojtěch Holásek (ŠK Žamberk) se 
ziskem 6 bodů ze 7 partii, druhý skončil Jiří Píše 
(ŠK Ústí nad Orlicí) a třetí Vojtěch Horák (TJ 
Lanškroun), nejlepší z dívek byla Julie Kalouso-
vá (TJ Lanškroun). Adolf Krušina

Mistrovský hokej ve Svitavách
V pátek 3. ledna 2020 bylo po delším půstu 

opět slyšet na rekonstruovaném zimním stadio-
nu dunění mantinelů a hlasité povzbuzování. 
Uspořádali jsme propagační akci: hokejového 
dvojutkání. Pozvánku přijala mužstva HC Spar-
tak Choceň a HC Orli Lanškroun v utkání kraj-
ské soutěže pátých tříd a čelní mužstva oblast-
ní ligy mužů, HC Litomyšl „B“ a IHC Rebels 
Polička. Vyrovnaná utkání skončila u pátých 
tříd vítězstvím Orlů z Lanškrouna v poměru 8:7 
a u mužů vítězstvím mužstva HC Litomyšl „B“ 
v poměru 6:4. Nutno dodat, že obě utkání byla 
velmi divácky pohledná a dramatická až do sa-
mého závěru. Vše se odehrálo před slušnou 
diváckou kulisou 250 diváků. Poděkování patří 
všem aktérům na ledě, kteří přijali naše pozvá-
ní, ale i divákům. Jsem přesvědčen, že šlo 
o zdařilou akci na podporu ledního hokeje ve 

městě. Doufám, že do budoucna i přes proza-
tímní drobné nedostatky v technickém zázemí 
a organizaci, bude možné ve Svitavách znovu 
zařadit lední hokej mezi sporty, které zde mají 
své místo. Již připravujeme další projekty, které 
by mohly přivést zejména děti a mládež k to-
muto krásnému sportu. Miroslav Sedlák
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Svitavský úspěch v běžeckém poháru Iscarex 2019
Již tradičně se parta svitavských aktivních 

či rekreačních běžců zúčastňuje běžeckého 
poháru Iscarex, který zaštiťuje českotřebovská 
firma Iscarex s.r.o. Závody probíhají v našem 
regionu a převažuje krosový terén.

V roce 2019 bylo do běžeckého poháru 
zařazeno 58 závodů v kategorii dospělých a 24 
závodů v mládežnické kategorii. 

V kategorii nejmladších žákyň II byla nejú-
spěšnější Barča Steklá, která vyhrála všechny 
závody, v kterých startovala, a obhájila tak pr-
venství z roku 2018. Barča je sportovní talent 
a momentálně úspěšně kombinuje atletiku 
s biatlonem. V kategorii mladších žákyň obsa-
dila svitavská reprezentantka – Ela Viktoria 

Matějková – hezké 7. místo. Veronika Peterko-
vá, která letos vstoupila do kategorie žen B, se 
umístila na místě osmém. V kategorii žen D se 
Ivaně Pešlové nepodařilo obhájit loňské prven-
ství a po zdravotních problémech v půlce sezó-
ny obsadila pěkné 2. místo. Svitavská rodačka, 
nyní reprezentující Hvězdu Pardubice, Anička 
Krátká, se v kategorii žen C umístila také 
na místě druhém. Mirek Štyndl reprezentující 
oddíl Atletika Polička, ale pobývající ve Svita-
vách, obsadil v kategorii muži D sedmé místo.

Nyní si běžci dopřávají trochu oddechu, 
který ale nebude moc dlouho trvat. První závod 
v poháru Iscarex 2020 začíná již v březnu! 

Veronika Peterková

Mezinárodní seminář reálné sebeobrany se konal v Ústí nad Orlicí
Ve dnech 5.–6. 12. 2019 uspořádala výcho-

dočeská organizace Krav Maga – Kapap Bohe-
mia Czech Republic mezinárodní seminář reál-
né sebeobrany. 

Pozvání do České republiky přijal náš přítel 
a kolega Master Teacher IKA a elitní bodyguard 
světových celebrit, jako jsou Madonna, Jennifer 
Lopez, Lady Gaga a mnoho dalších – samotný 
Sensei Redah Madouri z Londýna. 

Celé akce se zúčastnilo více jak 70 členů, 
kteří se učili reakcím na nejčastější možné na-
padení či obranu proti noži. Semináře se mimo 
jiné zúčastnili jak děvčata KMKB tak i například 
naši členi z řad policie, armády a lékaři se zá-
jmem o sebeobranu. 

Krav Maga-Kapap Bohemia je skupina lidí 
zabývající se trénováním a propagací izrael-

ských bojových umění a reálné sebeobrany 
v ČR. Vlastníme oficiální licenci a patříme 
do sítě světových škol IKA Izrael. 

Působíme v České Třebové, Svitavách, Mo-
ravské Třebové, Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, 

Žamberku, Olomouci, Prostějově, Kunčině, 
Dolní Čermné a v dalších lokalitách. Nabízíme 
pravidelné tréninky sebeobrany, specializované 
semináře v ČR i v zahraničí, soustředění, žen-
skou sebeobranu, dětskou sebeobranu, profes-
ní sebeobranu, certifikace ESP – teleskopický 
obušek. Součástí organizace KMKB jsou spor-
tovní kluby Brazilského Jiu-Jitsu a MMA Gym 
Ústí nad Orlicí, které se umísťují na předních 
příčkách evropských turnajů. Trénujeme více 
jak 400 řádných členů od dětí až po dospělé. 
Naučte se bránit jednoduchými a osvědčenými 
technikami. 

Kontakt Jan Kubín 724015671 jan.kubin@
kravmaga-kapapbohemia.cz. Vice informací 
na www.kravmaga-kapapbohemia.cz 

Jan Kubín

Pět dívčích žákovských týmů v soutěžích
Svitavské žákyně mají v této sezóně ve vo-

lejbale v krajských soutěžích rekordní pětiná-
sobné zastoupení. V krajském přeboru mlad-
ších žákyň bojuje A tým (ročník narození 2007) 
o medaile, B tým je složen z děvčat, která bu-
dou hrát soutěž ještě i příští sezónu 
(2008/2009) a aktuálně drží velmi solidní 9. 
místo ze 13 účastníků.

V krajském přeboru starších žákyň náš oddíl 
reprezentují hned tři družstva. A tým pod vede-
ním Barbory Smělé a Jirky Johanidese je v polo-
vině soutěže 4. a boj o bronz bude s Lanškrou-
nem a Žichlínkem napínavý až do konce. 
Za béčko a céčko hrají děvčata, která budou 
v této kategorii ještě minimálně jednu, některá 
dokonce dvě sezóny. I když patří v krajském pře-
boru k těm nejmladším, tak si pod vedením 
manželů Švihelových vedou ve třináctičlenném 
závodním poli výborně. B tým (hráčky ročníku 
2006) drží 6. místo a C tým, složený věkem vý-
hradně z mladších žákyň, je na místě devátém.

V prosinci proběhl v Lanškrouně výběr 
do Krajského centra mládeže, kam své hráčky 
nominovaly mateřské oddíly z Pardubického 
kraje. Do širšího výběru proklouzla hned šes-
tice ze Svitav: Tereza Trejbalová, Kateřina 
Hnátová, Erika Lilla Reitschmiedová, Natálie 
Makovská, Adéla Burešová a Kateřina Trávníč-
ková. Gratulujeme a věříme, že tento úspěch 
pro ně i jejich spoluhráčky bude motivací 
do další práce. Pavlína Švihelová

Dorostenci a junioři 
závodili v soutěži

Našich 6 mladých závodníků si zkusilo sou-
těž zvanou Pohár starosty města Zbýšov v klasic-
kém (RAW) silovém trojboji dorostu a juniorů. 
Pro někoho to byly první závody, třeba pro Ka-
rolínu Křivánkovou, která rovnou vyhrála zlatou 
medaili v dorostenecké kategorii. Další závodni-
cí byla Nikola Styblíková, která získala bronzovou 
medaili v juniorské kategorii. V dorostencích 
obsadil Jakub Zoicas 9. místo a hned za ním Jiří 
Vychodil 10. místo. Junioři byli dva, a to Jan Ma-
tulík, který získal stříbrnou medaili, Matěj Hájský 
skončil na 5. místě.  Kristýna Šigutová


