Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit třetí číslo Newsletteru města Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková

Omezení provozu IC města Svitavy
Provoz Informačního centra bude vzhledem k přestavbě interiéru od 6. do 23. března omezen.
V pátek 9. března 2012 bude IC v provozu pouze od 8:00 – 12:00 hodin, v sobotu 10. března 2012
bude IC zcela uzavřeno. Stejně tak i v následujícím týdnu – pátek 16. března bude provoz od 8:00 do
12:00 hodin, v sobotu 17. března bude zavřeno.
Renata Pavlíková, IC

Poplatek ze psa
Pozor! Poplatek ze psa je splatný do 31. března běžného roku. Informace na tel. 461 550 444.
Ilona Svobodová, odbor financí

Nejlepší sportovci města Svitavy
V zaplněném sále Fabriky byli 22. února vyhlášeni nejlepší sportovci města Svitavy. K slavnostní
atmosféře přispěli i krajská radní Jana Pernicová, starosta David Šimek, místostarosta Pavel Čížek a
předsedkyně TJ Svitavy Marcela Sezemská.

Ocenění sportovci města Svitavy roku 2011
Žactvo – jednotlivci:
Čížek Filip, trenér Martin Andrle a Dan Veselský, TL Svitavy, oddíl kopané
Filip je výborným fotbalistou a pravou oporou týmu starších žáků U15. Je příkladem jak v tréninku,
tak i v zápasech, kde vyniká bojovností a svým zápalem dokáže strhnout ostatní spoluhráče
k výborným výkonům. Jako kapitán týmu jistě přispěl k neočekávanému umístění po podzimní části
sezóny - 3. místo v české žákovské lize. Navštěvuje ZŠ Sokolovská.

Doseděl Miroslav, trenér Ivan Šifra, Lezecký klub
Miroslav patří mezi nejlepší sportovní lezce v lezení na rychlost v ČR ve své věkové kategorii. V roce
2011 obsadil 4. místo na mistrovství ČR a v Českém poháru skončil celkově na 2. místě. Je členem
reprezentace ČR do 15 let. Na mezinárodním poli zaznamenal výrazné úspěchy, když na MS juniorů
v rakouském Imstu obsadil 22. místo. V Evropském poháru pak v polském Tarnowu obsadil 7. místo
a v celém seriálu pak skončil osmý. Je žákem ZŠ Felberova.

Doseděl Jan, trenér Ivan Šifra, Lezecký klub
Jan patří mezi nejlepší sportovní lezce na obtížnost v ČR ve své věkové kategorii. V roce 2011 se mu
dařilo i na závodech v rychlosti lezení. Je členem výběru reprezentace ČR do 15 let. V Českém poháru
byl celkově třetí, bronzový skončil i na MČR v Břeclavi, na MS juniorů v rakouském Imstu obsadil 24.
místo, stal se mimo jiné mistrem Saska a v celkovém pořadí Evropského poháru devátý. Je žákem ZŠ
Felberova.

Odvárka Miroslav, trenér Ing. Marek Meluzín a Jiří Kabelka, TJ Svitavy, oddíl
volejbalu
V úspěšném týmu starších žáků je hlavní osobností už třetím rokem, je tím pádem přirozeným
kapitánem. Jako smečař dopomohl svému družstvu k 5. místu na MČR, k 9. místu v Českém poháru a
k titulu Přeborník Pardubického kraje. Je členem krajského výběru, se kterým se účastnil Olympiády
dětí a mládeže v Olomouci. Miroslav je vzorný a odpovědný v přípravě i v jednotlivých zápasech.

Průšová Radka, trenér Ing. Josef Marek, TJ Svitavy, atletika
Radka patří mezi největší talenty svitavské atletiky v posledních letech. Ač věkem žákyně, startuje ve
II. Národní lize žen. Svou všestrannost prokázala 9. místem na MČR v sedmiboji a výkonem 3824 bodů
nejen že vytvořila oddílový rekord, ale splnila i limit pro zařazení do sportovního centra mládeže. Ve
své kategorii staršího žactva obsadila na MČR 6. místo v běhu na 200 n překážek, drží vedoucí výkon
v republikových tabulkách v trojskoku. Její výkony jí přinesly nominaci do krajské reprezentace na
Olympiádu dětí a mládeže. Radka chodí na ZŠ náměstí Míru.

Zahálka Václav, trenér Jindřich Samek, Modelklub Svitavy
Soutěží v upoutaných modelech kategorii UŠ. stejně jako v roce 2010 se i v roce 2011 stal v této
kategorii mistrem ČR, rovněž je přeborníkem Pardubického kraje. Na MČR seniorů obsadil jako první
žák 11. místo. Zajímavostí je, že za svým koníčkem jezdí do Svitav až z Hlinska. Jeho vzorem je jistě
Václavův tatínek, o kterém bude řeč v kategorii dospělých.

Miroslav Zeman, trenér Ing. David Kresl, TJ Svitavy, basketbal
Nejlepší hráč týmu starších minižáků, které v sezóně 2010/2011 obsadilo 4. místo v oblastním
přeboru Pardubického kraje. V nové sezńě hraje už za družstvo mladších žáků U14, které je průběžně
na 4. místě v přeboru Východočeské oblasti. Současně hostuje v týmu BVK Holice. S tímto družstvem
hraje nejvyšší žákovskou soutěž v ČR. Je žákem ZŠ Felberova.

Dorost – jednotlivci:
Jurka Radek, trenéři Dušan Sabol a Ing. Pavel Špaček, TJ Svitavy, oddíl
basketbalu
V sezóně 2010/11byl nejlepším hráčem družstva kadetů U16, které obsadilo 2. místo v přeboru
Východočeské oblasti. V probíhající sezóně je jako nejlepší hráč současně kapitánem družstva kadetů
U17 hrajícího oblastní přebor, hraje také za tým mužů ve Východočeské lize. Je příkladem všem
ostatním hráčům klubu v přístupu k tréninkům, utkáním i jiným povinnostem v klubu. Je studentem
SZTŠ v Litomyšli.

Petrila Roman, trenéři Pavel Daněk a Karel Bulva, TJ Svitavy, oddíl kopané
Roman je hráč s velkým přehledem. Svými stabilními výkony dokáže ostatní spoluhráče strhnout
k maximálnímu výkonu. Je spolehlivý a poctivý v přípravě, vzorem pro ostatní hráče. Se svým týmem
hraje druhým rokem prim v krajském přeboru dorostu. Roma studuje střední školu v České Třebové.

Dospělí – jednotlivci:
Klička Ondřej, TJ Svitavy, oddíl atletiky
Dlouholetý úspěšný atlet reprezentuje svůj oddíl i v kategorii dospělých. Je platným členem družstva
mužů, účastníka krajského přeboru. Jeho největším úspěchem v uplynulé sezóně bylo unikátní
3. místo na Mistrovství ČR v běhu do schodů. Svým přístupem k přípravě je vzorem pro nejmenší
adepty atletiky ve Svitavách.

Lampárek Jan, trenér Zdeněk Válek, TJ Svitavy, oddíl kopané
V uplynulém roce se tento výborný gólman podílel na výborných výsledcích celého týmu, byl
stabilizujícím prvkem mužstva, které skončilo v KP na předním místě tabulky. Trvale patří k oporám
a je vzorem pro mladé fotbalisty, kteří bojují o místo v A týmu. Svými výkony přispěl k čelnímu
umístění A družstva mužů po podzimní části soutěže sezóny 2011/12.

Zahálka Václav, Modelklub Svitavy
Soutěží v upoutaných modelech v kategorii F2D Combat, UŠ a UR25 (rychlostní modely). V kategorii
F2D získal na MČR 3. místo a ve Světovém poháru byl celkově druhý. V ostatních dvou kategoriích
nemá u nás v republice konkurenci - je Mistrem ČR. K modelářskému sportu přivedl svého syna a zdá
se, který jde zdárně v otcových šlépějích.

Kolektivy - žactvo:
Starší žáci TJ Svitavy, volejbal, trenéři Ing. Marek Meluzín a Jiří Kabelka
Družstvo starších žáků patří už třetí sezónu mezi nejlepší týmy v ČR. V roce 2011 potvrdili své
postavení především 5. místem na MČR, v Českém poháru skončili devátí, s velkým náskokem se stali
Přeborníky Pardubického kraje. Jejich několikaleté úspěchy výrazně pomohly klubu k získání licence
sportovního střediska Českého volejbalového svazu. Čtyři hráči byli v roce 2011 členy Krajského
centra mládeže, tři se zúčastnili Olympiády dětí a mládeže v Olomouci a tři hráči jsou zařazení do
reprezentačního výběru Lvíčat. Aktuálně je družstvo starších žáků v celostátním žebříčku na
vynikajícím 2. místě.

Nejmladší žactvo TJ Svitavy, volejbal, trenéři skupina trenérů a rodičů
Barevný minivolejbal je projektem ČVS a FIVB, kdy se družstva v jednotlivých věkových kategoriích (1.
- 6. třída) setkávají na krajských a celostátních festivalech. Těch se v ČR účastní běžně 500 - 1000 dětí.
Z volejbalového oddílu se těchto akcí účastnilo celkem 43 dětí a vždy byla některá z barev na stupních
vítězů. Největšího úspěchu dosáhli ve Žlutém minivolejbalu. V celostátním finále v Karlových Varech
zvítězilo družstvo sourozenců Šudomových (2. třída) a stalo se Mistry ČR. Tohoto finále se ve všech
kategoriích účastnilo celkem 1000 dětí a probíhalo souběžně s ME mužů.

Starší žáci U15 TJ Svitavy, oddíl kopané, trenéři Martin Andrle a Dan Veselský
Svěřenci obou trenérů v uplynulé sezóně potvrdili dlouholetou koncepční práci oddílu v práci
s mládeží. Díky jejich výkonům získal klub licenci Sportovního střediska mládeže a tím i možnost hrát
nejvyšší fotbalovou soutěž této věkové kategorie - Českou žákovskou ligu. Ve své skupině si dokázali
poradit s takovými celky jako jsou Jablonec n.N., Liberec, Pardubice, Mladá Boleslav. Po prodzimní
části soutěže jsou na skvělém 3. místě a v nynější zimní přípravě jistě udělají vše pro to, aby své
postavení v tabulce na konci soutěže ještě vylepšili. Do týmu se podařilo začlenit hráče i z okolních
měst a obcí. Mnozí hráči jsou již v hledáčku ligových klubů z větších měst.

Trenéři:
Andrle Martin, TJ Svitavy, oddíl kopané
Dlouholetý trenér žákovských týmů v oddíle kopané. Se svým současným družstvem starších žáků
U15 se díky cílevědomé práci vypracoval do nejvyšší soutěže České ligy. Díky svým hráčským
zkušenostem dokáže své hráče motivovat k výborným výkonům, když na podzim dokázali na
Svitavském stadionu porazit celky slavných ligových jmen - Slovan Liberec, Baumit Jablonec n.N i
Mladou Boleslav. Po polovině soutěže je jeho družstvo na 3. místě. Jako zkušenému trenérovi se
podařilo do týmu začlenit i perspektivní hráče z okolních měst a klubů. Rovněž vychoval řadu hráčů,

kteří odešli za fotbalovým chlebíčkem do ligových týmů, např. Jakub Moravec do Sparty Praha, Jan
Moravec do Bohemians 1905, Jan Jílek a Filip Žák do Slávie Praha, další pak do Sigmy Olomouc, FC
Hradec Králové a MFK Chrudim. Z jeho práce samozřejmě těží trenéři vyšší - dorostenecké kategorie,
kam všichni plynule přecházejí.

Ing. Marek Meluzín, TJ Svitavy, oddíl volejbalu
Marek Meluzín je trenérem družstva starších žáků, v roce 2011 nejúspěšnějšího týmu volejbalového
oddílu. Jeho svěřenci dosahovali po celý rok výborných výsledků. Na MČR obsadili celkové 5. místo,
v Českém poháru byli devátí, stali se Přeborníky Pardubického kraje. Nyní jsou průběžně druzí
v Českém poháru a vedou tabulku krajského přeboru. Čtyři hráči se stali členy krajského centra
mládeže a tři se účastnili s krajskou reprezentací Olympiády dětí a mládeže v Olomouci.

Osobnost:
Jandl Herman, TJ Svitavy, kopaná
Pan Herman Jandl položil jako hráč základy k úspěchům svitavské kopané. Po skončení hráčské
kariéry zůstal věrný svému klubu a aktivně se věnoval práci ve výboru fotbalového oddílu. Byl u
slavného postupu z krajského přeboru do divize a organizačně zajišťoval historické finále Českého
poháru, když ve Svitavách hrála Sparta Praha proti Dukle Praha. Byl rovněž u slavného tažení
svitavských fotbalistů Českým pohárem, jehož vrcholem byly zápasy s tehdy prvoligovou Zbrojovkou
Brno a před pár lety i se Slávií Praha. I v důchodovém věku je neodmyslitelnou součástí klubu, kde se
věnuje organizační práci zejména v pořadatelské činnosti.

Lána Petr, TJ Svitavy, volejbal
Pan Petr Lána je více jak 50 let aktivním členem volejbalového oddílu. Jako hráč zažil nejúspěšnější
léta v družstvu mužů v krajských přeborech ještě Jihomoravského a později Východočeského kraje.
Na postu smečaře byl pro soupeře vždy obávaným útočníkem Po skončení hráčské kariéry přešel na
trenérskou pozici a věnoval své volejbalové znalosti a zkušenosti žákům a dorostencům. V oddíle byl
ochotný pomoci všude, kde to bylo potřeba. Je zajímavostí, že po ukončení trenérské práce se z něho
nestal jen zaujatý volejbalový fanda a divák, ale vrátil se k aktivnímu hraní. Se svým družstvem hraje
již 14 sezón Městskou volejbalovou ligu. Sport zůstává stále součástí jeho životního stylu.

Zvláštní cena starosty města:
Muži „A“ TJ Svitavy, basketbal, trenér Mgr. Tomáš Pětivlas
Tým Tuři Svitavy hrají druhou sezónu nejvyšší basketbalovou soutěž - Mattoni národní basketbalovou
ligu. V prvním roce svého působení obsadili konečné 11. místo ze 12 účastníků, v současné sezóně
byli po 20. kole MNBL na osmém místě tabulky ze 14. účastníků. Tým se zasloužil o velkou propagaci
basketbalu v regionu a současně i o propagaci města Svitavy.

Bohuslav Chvála, AMK Svitavy, plochá dráha
Jeho láskou byl motocyklový sport. Na přelomu 60. a 70. let byl úspěšným motocyklovým
závodníkem. Startoval převážně v závodech tříd do 250 a 300 ccm. V Mistrovství ČSR ve třídě do
250 ccm v roce 1970 skončil v konečné bilanci na osmém místě. Nejlepších výsledků dosáhl v Dolních
Břežanech, kde skončil na šestém místě a ve Svitavách, kde dojel sedmý.
V letech 1967 – 2011 byl vedoucím tratě na ploché dráze. Po skončení aktivní závodní činnosti se
věnoval i funkcionářské práci. V letech 1973 – 1980 byl předsedou AMK Svitavy a do současné doby
byl jeho místopředsedou.
Bohužel pan Bohuslav Chvála zemřel 19. listopadu 2011 ve věku nedožitých 69 let. V jeho osobě
ztratil svitavský sport zodpovědného funkcionáře a odborníka na přípravu a údržbu plochodrážní
tratě.

Vernisáž Miroslava Sychry ve Fabrice
V úterý 6. března se milovníci fotografií a obdivovatelé prací
Miroslava Sychry sešli ve 4. podlaží Fabriky na vernisáži
jeho výstavy Dvacet let s fotoaparátem po Svitavách.
Atmosféru nejlépe dokresluje řeč Milana Báči, ředitele
gymnázia a zároveň dlouholetého člena Fotoklubu Svitavy:
Dámy a pánové,
Svitavy jsou městem fotografie. Mnoho desetiletí zde
pracovalo a pracuje několik fotokroužků a fotoklubů, ten
první – německý - vznikl ještě za 1. republiky, Svitavy se
řadu let stávají v květnu jakousi Mekkou českých
amatérských fotografů, neboť právě zde vrcholí jejich nejprestižnější fotoamatérská soutěž, přehlídka
a výstava. A v neposlední řadě je třeba připomenout, že se Svitavami jsou spjatá tři jména fotografů,
jejichž tvorba přesáhla pouhý amatérismus a jichž si nesmírně vážím: Zdeněk Holomý, Josef Čermák a
Miroslav Sychra. První dva jmenovaní bohužel na dnešní vernisáži být nemohou.
Také Miroslav Sychra, svitavský rodák z roku 1950, začínal jako fotoamatér, byť časem postupně
získává fotografické středoškolské a následně na FAMU i vysokoškolské vzdělání, fotografie se stává
jeho profesí. V době, kdy jsme všichni museli mít v občanském průkazu razítko zaměstnavatele, stává
se Miroslav Sychra svobodným výtvarníkem. Pracuje na zakázku, vytváří propagační snímky, firemní
katalogy. Tvoří však také pohlednice, pro nakladatelství Panorama své první ze Svitav. To už jsme v
letech sedmdesátých. Lidé jeho jméno z pohlednic dobře znají, ale pozor: ne vždy je fotografie na
pohlednici skutečně jeho – doba si tak žádala, že totiž když Zdeněk Holomý nemohl oficiálně pro
nakladatelství fotografovat, propůjčil Miroslav Sychra své jméno k jeho fotografiím. Svitavské náměty
na pohlednicích, to bylo první zobrazení Svitav Miroslava Sychry. Uteče ještě hodně vody v řece
Svitavě, než se začne Miroslav Sychra Svitavami zabývat intenzívně. Fotografování ho mezitím
především živí, přesto si tu a tam připraví kolekci fotografií pro výstavu. Výtvarná fotografie - a
zejména zátiší – ho velmi přitahuje. Černobílá, kolorovaná či barevná. Vystavuje v Čechách,

na Moravě, ale i v zahraničí (v Havaně, Sofii, Varšavě, Luzernu). Důraz na výtvarnou stránku fotografie
proniká i do té fotografie – jak on sám říká – řemeslné. Za chvíli se k tomu dostanu. Po revoluci se
Miroslav Sychra stává živnostníkem – má zapsanou vydavatelskou činnost, dostává řadu komerčních
fotografických zakázek z oblasti architektury, stavebnictví, technických památek, ale i gastronomie.
A začíná také velmi intenzívně
fotografovat město Svitavy. Dvacet
let ho potkáváme s velkým
fotoaparátem a stativem v ulicích,
můžeme ho vidět na střechách
domů, jak tajně leze na lešení,
protože „tam určitě bude nejlepší
pohled“, jak si nechá přistavit
zvedací plošinu, protože „jinak to
nafotit
nejde“.
Fotografuje
na klasický film, na velký formát,
na diapozitivy, v poslední době
také digitálním fotoaparátem.
Fotografuje dění ve městě,
náměstí, krajinu v okolí Svitav,
řeku Svitavu, kostely, památky,
zajímavé interiéry, zabývá se
industriální tematikou: mizejícím světem starých továrních technologií, výrobních hal továren a jejich
provozů. Svitaváci se díky jeho fotografiím podívají tam, kde být nemohli, co sice znají, ale třeba jen z
pohledu zdola nahoru, spatří krásu v tom, co pro ně je každodenností až banalitou. Ba co víc, uvidí i
to, co už ve Svitavách k vidění není. V tomto okamžiku se Miroslav Sychra proměňuje v
dokumentaristu. A to – prosím Vás – nemusí jít jen o zachycení nějaké stavby, která byla následně
zbourána, o zachycení nějakého zákoutí před jeho rekonstrukcí a tím tak naprosté proměně.
Podívejte se třeba na fotografie z kalendářů z let devadesátých – podloubí bez reklam nebo
rekonstruované náměstí s ještě nevzrostlými novými stromy.
Připomněl jsem právě jednu z důležitých činností Miroslava Sychra posledního více než patnáctiletí.
Kromě nové etapy vytváření pohlednic, z nichž některé získaly i významná ocenění, se zaměřuje na
tvorbu kalendářů. Pominu nyní kalendáře pro okolní města. Svitavských kalendářů bylo již čtrnáct.
Některé prezentuje i na této výstavě. Kalendáře nástěnné, kalendáře stolní. Vznikaly ve spolupráci s
městským historikem Radoslavem Fikejzem, čímž tak neplní jen funkci pro kalendář primární či funkci
dekorativní. Jsou i kronikou města. Vím o tom, že mnoho lidí, kteří běžné kalendáře na konci roku
vyhazují, si tyto svitavské zakládá. Sám Miroslav Sychra o práci na pohlednicích a kalendářích mluví
jako o řemesle. Možná to říká s jeho přirozenou skromností, možná proto, aby v tom už předem
nemusel každý očekávat velké umění. Už jen ona výpověď o proměně a proměnách města, už jen ten
jiný, většinou neotřelý úhel pohledu na skutečnost, už jen to, že na nějakou fotografii si Miroslav
Sychra dovede počkat i několik týdnů, měsíců, mně říká, že nejde jen o řemeslo. Věřím, že mně dáte
za pravdu. Já sám jsem osobně sběratelem – sbírám toho moc, pohybuji se i mezi sběrateli pohlednic.
A to byste nevěřili, jak se umí takový sběratel pokochat pohledem na dávno či nedávno starou
pohlednici, jak se umí radovat z neotřelého pohledu, jak uznale pokyvuje hlavou nad výsledkem
tvůrce pohlednice staré třeba i sto let. Škoda, že tu už nebudeme za sto let, až budou třeba
pohlednice Miroslava Sychry předmětem aukcí sběratelů a kdy si budou jeho pohlednici vítězové
aukce přebírat s velkým uznáním od vyhlašovatele, který ji bude držet v bílých rukavicích, aby
náhodou takový unikát, takovou nádheru, takový skvost nepoškodil. Je pravda, že asi nebude taková
rvačka o pohlednici, která vznikla jako zakázka před mnoha lety a o které mně Miroslav Sychra
vyprávěl – dostal za úkol vyfotit pro pohlednici Bílý dům s vyvěšenými prapory. Pohlednici neznám,
ale věřím tomu, že i takovou práci by umělecký fotograf neuměl odfláknout, byť se mu u toho
kroutila ústa a třeba i objektiv.

Výstava, kterou dnes zahajujeme, představuje nejen tvorbu tzv. komerční (kalendáře, pohlednice),
z nichž většinu si autor vydal vlastním nákladem s rizikem, že velmi prodělá. Miroslav Sychra řadu
svých snímků předvádí jako fotografické obrazy, fotografie na plátně. Ukazuje divákovi proměnu
Svitav během čtyř ročních období. Začíná jarem a končí zimou, konkrétně Silvestrem na náměstí.
A zase nejde jen o obyčejné fotografie. Dnes, kdy díky dostupné digitální technice fotí téměř každý,
kolují mezi lidmi tisíce desetitisíce fotografií, pohledů na Svitavy. Zkuste však někdy porovnat to, co
Vám soused promítne na jeho monitoru jako fotografickou dokumentaci jeho podzimní procházky po
městě, s tím, co vidíte na této výstavě. Je pouhým řemeslem fotografie, ve které si autor pohrál
s kompozicí, kde si pohrál se symbolikou, barvou, kde vedle sebe dává pohyb a zároveň klid
(podívejte se třeba na fotografii kašny – tekoucí voda, děti v pohybu, zároveň však klidná zelení
orámovaná fotografie), podívejte se na promyšlené fotografie podzimní, prohlédněte si třeba
fotografii silvestrovského náměstí a ohňostroje. Každoročně tam potkávám desítky lidí, kteří si
přijdou vyfotit ohňostroj. Umím si představit, jak takové fotografie bez stativu mohou vypadat. Ale
Miroslav Sychra si v tom mrazu vyleze na střechu domu a počká si, až lidé budou koukat vzhůru na
rachejtle. Do obličejů těm lidem, kteří zaplňují celé náměstí, vidět není, přesto cítíme, jak mají
otevřená ústa a jak vzdychají jéééé nebo ááách do mrazivé tmy při pohledu na ohňostroj. Ze zimních
fotografií jde chlad, kvetoucí rododendrony cítíme. A barevná fotografie rozsvícené noční Fabriky je
už svitavskou klasikou. To opravdu není jen obyčejné řemeslo.
Pochopitelně, jde o naprosto jinou výstavu, než tu, která vznikla k Miroslavovým 60. narozeninám
a kterou jsme viděli na jaře 2010 ve svitavském muzeu a galerii. Dovolte mi citovat klasiky: „Ať si kdo
chce co chce říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako
k velbloudovi hrby.“ A tak je to i s těmito fotografiemi: ať si kdo chce co chce říká, fotografie Svitav
(ať jsou na pohlednici, v kalendáři, či na plátně samostatně zavěšené) patří do tvorby Miroslava
Sychry. Byli jsme tu minulý týden spolu na pivu (já na kávě) a on mně několikrát zdůraznil, že Svitavy
fotí proto, že se zde narodil, že zde vyrůstal, že zde zná každý kout města, že zde žije. Proto je fotí,
protože k němu Svitavy patří a má je rád. A ačkoliv mně říkal, že v podstatě jsou Svitavy už
fotograficky vyčerpány, přeji mu (ale také nám), aby ve Svitavách stále nalézal inspiraci a aby ho
Zuzana Pustinová
genius loci neustále provokoval k nalézání cílů pro své objektivy.

Kulturní nabídka
V pondělí 12. března v 19:00 hodin / Fabrika Svitavy

Brněnský komorní orchestr Czech virtuosi
s mladou americkou houslistkou Esther Yoo
Dirigentem je Caspar Richter z Rakouska.
Program:
W.A. Mozart: předehra k opeře Divadelní ředitel
W.A. Mozart: houslový koncert č. 3 G dur
W.A. Mozart: Symfonie č.39 Es dur
Houslistka Esther Yoo je čerstvá držitelka třetí ceny houslové soutěže J.Sibélia ve Finsku(2010)
a získala Cenu Evropské unie a řadu dalších prestižních ocenění.
Caspar Richter Od roku 1992 je hostujícím dirigentem Semper Opery v Drážďanech, Komické opery v
Berlíně a hlavním hostujícím dirigentem Filharmonie Brno. V současné době působí jako šéfdirigent
Janáčkovy opery Národního divadla Brno.
Vstupné: 120 Kč, sleva pouze pro členy KPH 60 Kč

Ve středu 14. března v 18:00 hodin / Klub Tyjátr

Festival pro Tibet
Promítání filmů Přechod přes Himaláj a na Druhé straně Himaláje, prodej tibetských výrobků.
Výtěžek z akce bude věnován škole v Tibetu.
Vstupné: dobrovolné
V pátek 16. března ve 20:00 hodin / Klub Tyjátr

Koncert kapely Hadry z těla + host
Hadry z těla - folk - punk
Tvorba kapely vycházela z kořenů evropské lidové hudby a českého folklóru. Ovlivněna přitom byla
kapelami Pogues, Levellers či Hedingarna. Přispívá k tomu krom jiného i rockově-punkové podání
s vlivy brněnské alternativy, zakládané na živelném projevu.
Vstupné: 80 Kč
V sobotu 17. března v 19:00 hodin / Klub Tyjátr

Koncert kapel Dirty Way + W.A.F. + Last Time
Dirty Way - punk-rocková raketa Vás určitě dostane do varu!
W.A.F. - alternativní rock vlastní tvorby. Své chytlavé rock'n'rollové pecky hrají jak v angličtině, tak
v češtině.
Last Time - pop-rock z Moravské Třebové.
Vstupné: 70 Kč
V neděli 18. března v 15:00 hodin / divadlo Trám

Malé divadélko Praha: O Sněhurce
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky.
Text je doplněn písničkami a doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických nástrojů.
Vhodné pro děti od 3 - 9 let.
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy
V úterý 20. března v 19:00 hodin / Fabrika Svitavy

Robert Křesťan & Druhá tráva
Legenda legenda folk, country a bluegrassové scény přiveze do Svitav Marcipán z Toleda. Aktuální
koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta Křesťana z celé doby existence
skupiny s důrazem na skladby z nejnovějšího alba Marcipán z Toleda. Kapela oslavila minulý rok
20 let.
Vstupné: 150 Kč
Ve čtvrtek 22. března v 18:00 hodin / Městské muzeum a galerie
Muzejní čtvrtek

Dějiny Poličky do roku 1945
Přednáška historika Stanislava Konečného o dějinách města, které zaznamenalo bouřlivý rozvoj
v 19. století. Požár Poličku změnil natolik, že město získalo novou tvář. Neutuchající stavitelská
činnost, rozkvět kulturního a spolkového života - to vše jsou atributy moderní občanské společnosti.
Ale i dějiny 20. století mají svá tajemství.

Alice Štrajtová Štefková

