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Tomáš Pětivlas: Proti Levicím jsme hráli srdcem… 
 

 
 
Obrovské zklamání bylo patrné na svitavských basketbalistech po sobotním prohraném utkání 
se slovenskými Levicemi. Tuři velmi toužili na domácí palubovce vyhrát a vrátit tak sérii 
předkola play-off do Levic, kde by se pokusili o svůj sen – hrát play-off. Bohužel, štěstí se 
takřka v poslední chvíli rozhodlo přiklonit na stranu hostů. Utkání hodnotí trenér svitavského 
týmu Tomáš Pětivlas. 
Pane trenére, pojmenujte, prosím, své pocity po prohrané sérii v předkole play-off 
s Levicemi. 
„Samozřejmě velké zklamání z prohry, protože to znamenalo konec série a konec snu přivést 
tým do play-off proti Nymburku.“ 
Co zaznělo po zápase v kabině? 
„Tentokrát následovala autogramiáda s fanoušky a pak společná večeře s vedením týmu, kde 
bylo na hráčích vidět velké zklamání z prohry. Nebylo tedy potřeba to nějak výrazněji 
hodnotit.“ 
Téměř celý zápas Tuři vedli, co se stalo v nešťastné koncovce? 
„O utkání rozhodly maličkosti, hlavně úspěšnost trojek Levic v koncovce utkání a velké 
množství jejich útočných doskoků. Pokryli jsme sice Granta a Bernarda, ale rozehráli se 
slovenští hráči Klein, Sýkora a Lutovský. Navíc po celou sérii jsme nedokázali pokrýt 
pivotmana Waleskowskiho.“ 
Co rozhodlo zápas - byla to zkušenost levického týmu, který hraje společně delší dobu? 
„Levice mají zkušenější kádr, ale my jsme hráli doma a chybělo opravdu velmi málo… 



Hlavně jsme měli problém hrát 40 minut ve stejném tempu. Po vedení přišla pasáž, kdy jsme 
už prohrávali i o 5 bodů, pak vyrovnaná koncovka, patřila nám poslední střela..“ 
V sobotu byl v hale Na Střelnici k vidění krásný basketbal, nádherné akce. 
„Myslím, že se divákům muselo utkání líbit. Hráli jsme srdcem, bojovali, padlo hodně bodů, 
byla to napínavá podívaná do poslední sekundy.“ 
Za co hráče pochválíte? 
„Za to, že se všichni chovali jako tým - pokud jeden hráč udělal chybu, ostatní se jej snažili 
zastoupit. Lavička žila s týmem na hřišti, hráli jsme kolektivně, pohybovali míčem, v závěru 
nám konečně začali vycházet rychlé protiútoky.“ 
Co hráčům naopak vytknete? 
„Basketbal je o chybách a kdo jich udělá méně, ten vyhrává...Většina hráčů si je své chyby 
vědoma bezprostředně po tom, kdy ta chyba nastane. Náš největší problém v utkání byl 
obranný doskok.“ 
Hráče čeká dál běžný tréninkový režim? 
„Hráči mají nyní desetidenní pauzu a ve středu 18. dubna nám začíná příprava na příští ročník 
Mattoni NBL.“          Petra Soukupová 
 
 

Svitavská desítka 2012 

V sobotu 7. dubna se na Svitavském stadionu uskutečnil druhý ročník Svitavské desítky. 
Vedle běžeckého závodu na 10 km pro výkonnostní i rekreační běžce probíhal současně 
atletický čtyřboj pro děti a veřejnost si mohla vyzkoušet Lidový běh na 1200 metrů. Desítka 
byla letos zařazena do prestižního běžeckého seriálu Iscarex Cup a i to jistě přispělo k 
zvýšenému počtu přihlášených oproti loňsku. 

Počasí bohužel slibovalo déšť a předpověď se během odpoledne začala naplňovat. Přesto se 
čtyřboje pro děti zúčastnilo na třicet zájemců o atletiku, kteří si v doprovodu rodičů 
vyzkoušeli běhy na 60 metrů a 60 metrů s překážkami, skok do dálky a hod raketkou. Děti se 
tak mnohdy poprvé seznámily s atletickými disciplínami a s tréninkovým náčiním sady 
Atletika pro děti, které svitavský atletický oddíl již řadu let využívá na trénincích mládeže. 
Výkony jim byly zapsány do pamětního listu a dostaly zaslouženou sladkou odměnu. 

Na start Lidového běhu se postavilo pěkných 22 běžců všech věkových skupin. Vítězství 
nakonec slavil Martin Horký ze Svitav v čase 4:17 min. 

V 15 hodin byl odstartován hlavní závod, na desetikilometrovou trať se vydalo 29 běžců 
kategorie Muži A. Start a cíl byl situován na tartanovém oválu, většinu závodu běžci 
absolvovali po asfaltové in-line dráze obepínající stadion. Zvítězil František Mahovský z AC 
Moravská Slavia Brno v dobrém čase 32:30 min. 

O hodinu později vyběhli na trať společně Muži B (nad 40 let), Ženy A a Ženy B (nad 35 let), 
kterých dohromady bylo 39. Kategorii mužů nad 40 let ovládl Martin Vacek z Iscarexu Česká 
Třebová v čase 36:13 min, z téhož oddílu je i vítězka kategorie Ženy A Lenka Dušková, která 
dokončila časem 41:08 min. Rychlejší však byla vítězka kategorie žen nad 35 let Anna Krátká 
z Hvězdy SKP Pardubice, která vyhrála v čase 40:01 min. 

Dohromady se na Svitavském stadionu sešlo na 120 závodníků, dětí a rekreačních běžců z řad 
veřejnosti. Zaznamenali jsme jak účastníky z regionu, tak i z Prahy, Brna, Znojma a z Polska. 
Organizační tým kolem Josefa Marka odvedl dobrou práci, ohlasy byly pozitivní a řada 
účastníků přislíbila účast i příští rok. Díky výbornému zázemí v tribuně stadionu měli 
závodníci k dispozici šatny, sprchy nebo úschovnu věcí, potěšil jistě i teplý čaj zdarma. 
Všichni prezentovaní obdrželi balíček s občerstvením. Poděkování patří všem rozhodčím a 
dobrovolníkům, a v neposlední řadě také sponzorům, firmám Aqua Anna – stáčírna kojenecké 



vody Radiměř; Josef Kolář – JK Sport Svitavy; Oáza zdraví Svitavy; Toner s.r.o. Moravská 
Třebová a Zelená lékárna Svitavy. Budeme se těšit na setkání zase za rok na třetí Svitavské 
desítce. 

Výsledky a fotogalerii naleznete na www.atletikasvitavy.cz.                     Ondřej Kli čka 

Hasiči občanům 
     
Jak se ochránit v zamořeném prostředí? 
Jestliže musíte překonat zamořený prostor, případně je vyhlášena evakuace ze zamořeného 
místa, můžete se ochránit prostředky improvizované ochrany. Tyto prostředky využijeme 
ve chvíli, kdy nemáme k dispozici speciální ochranné prostředky, tedy ochrannou masku a 
ochranný oděv. Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních 
součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak 
dýchací cesty, tak celý povrch těla.  
Co můžeme použít: 
- na nos a ústa navlhčený kapesník, utěrku nebo ručník, 
- na oči lyžařské, plavecké, případně jiné uzavřené brýle nebo igelitový sáček stáhnutý 

tkanicí v úrovni lícních kostí,  
- na hlavu čepici, kuklu, šátek nebo šálu, 
- na povrch těla kombinézu, kalhoty, sportovní soupravu, pláštěnku do deště, dlouhý kabát, 

apod., 
- na nohy vysokou obuv (kozačky, holínky), 
- na ruce rukavice (pryžové, kožené). 
NEZAPOMEŇTE zakrýt celý povrch těla a vše dostatečně utěsnit (přelepit průduchy lepící 
páskou, nohavice a rukávy stáhnout např. gumou). Čím více ochranného oděvu a prostředků 
použijete, tím se zvýší vaše ochrana. Více informací naleznete na www.hzspa.cz. 

          Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje 
 

Zpráva o činnosti Krizového centra J.J.Pestalozziho  

v roce 2011: 
 

V roce 2011 jsme zaregistrovali 296 uživatelů, což je o 131 uživatelů více než v roce 2010. 
Z toho počtu bylo 97 jednorázových uživatelů, což je ohromný nárůst oproti loňskému roku. 
Velký nárůst jsme zaznamenali i u anonymních uživatelů. Celkový počet poskytnutých 
intervencí za rok 2011 byl  2013, což je téměř 100% nárůst oproti loňskému roku. 
Telefonickou krizovou linku využilo v loňském roce 39 uživatelů. E-mailové poradenství 
bylo poskytnuto 26 uživatelům. 
Nejčastějšími problémy uživatelů služeb našeho KC byla v roce 2011 zadluženost, díky které 
jsou na ně uvaleny exekuce. V těchto případech jsme uživatelům poskytovali pomoc při 
zjišťování výše dluhů, sepisování splátkových kalendářů a v neposlední řadě pomoc při 
oddlužení.  
O osobní bankrot požádalo v loňském roce celkem 19 uživatelů, což je dvakrát tolik než 
v předchozím roce, z toho 5 uživatelů z nějakých důvodů podání zrušilo, 2 bylo soudem 
zamítnuto, 8 uživatelům se na něm pracuje a 4 se povedlo uskutečnit a soudem schválit. Tito 
lidé jsou nuceni žít na dluh, jedním dluhem vytloukají druhý, často přicházejí o práci, objevují 
se problémy ve vztazích, v rodině a dotyčný se nachází na prahu svých sil. Spolu s dluhovou 



tematikou souvisí i poskytování právní pomoci uživatelům v krizi, sepisování žalob a návrhů, 
dohody o majetku, sepisování darovacích či jiných smluv. 
Dvojnásobný nárůst jsme zaznamenali u uživatelů, kteří přichází s rodinnými či výchovnými 
problémy. Pomáháme v rozvodových situacích, nově byl zájem i o párovou terapii. Probíhá u 
nás Asistovaný kontakt, kdy dochází k předávání dítěte mezi matkou a otcem, či k běžnému 
setkání na neutrální půdě na nařízení soudu ve Svitavách nebo i na dobrovolné bázi, 
poskytujeme prostor pro bezpečné setkávání obou rodičů s dítětem, kdy rodiče nejsou schopni 
společně komunikovat. Nově jsme do našich služeb zařadili Trénink rodičovských dovedností 
pro rodiče a děti od 2 do 10 let. Jedná se o speciální 10týdenní tréninkový program pro rodiče, 
který pomáhá posilovat vztah mezi rodičem a dítětem použitím hrací půlhodinky jednou 
týdně. Dítě si zažívá pocit, že je pochopené, důležité a přijaté takové, jaké je a učí se přijímat 
za sebe větší zodpovědnost. 
Svoje místo si našly i individuální konzultace s osobní problematikou. 
Nepatrný nárůst byl i uživatelů s problematikou domácího násilí. Společně s uživateli 
vypracováváme bezpečnostní plán, co dělat v případě přímého ohrožení agresorem. V další 
práci vycházíme vždy z potřeb toho konkrétního uživatele a z podmínek kde žije (finanční 
situace, bydlení, zaměstnání, rozvod, výživné, úprava styku s dítětem, apod..). 
Služby poskytujeme zdarma, v bezpečném a příjemném prostředí, uživatele respektujeme, 
nehodnotíme a nabízíme důvěru. Pracovník je připraven aktivně naslouchat a provázet 
uživatele v době jeho krizové situaci. Pracovní dobu je každý pracovník ochoten přizpůsobit 
potřebám uživatele. Všichni zaměstnanci krizového centra se i v roce 2011 aktivně 
zúčastňovali odborných seminářů, výcviků, kurzů a workshopů, čímž si rozšířili v ědomosti, 
schopnosti a dovednosti.                                                                 Irena Valtová, vedoucí KC 
 

Svitavská zdravotnická škola na zámku v Pardubicích 

Krajský úřad Pardubického 
kraje uspořádal 1. a 2. dubna  
akci "Velikonoce na zámku 
v Pardubicích“. Tradice a 
řemesla v prezentaci středních 
škol Pardubického kraje. Této 
přehlídky se účastnilo devět 
vybraných škol, mezi nimi i 
naše SZŠ Svitavy. 

V neděli na apríla přicházeli na 
zámek hlavně rodiče s dětmi, v 
pondělí přijížděly autobusy s 
žáky základních škol ze všech 
koutů kraje. 

Celý zámek byl vyzdoben podle velikonočních tradic. Na hosty čekala řada atrakcí. Tradiční 
řemesla předváděli kováři a truhláři. Kuchaři a cukráři připravovali různé pochoutky 
(mimochodem, kdo z vás někdy ochutnal pučálku?). Dospělí mohli požít i tmavého pěnivého 
moku z Poličky. Hrála svitavská studentská kapela. Zvířata v ohradě zvědavě pozorovala 
okolí a včely u chroustovického stánku s medem nervózně bzučely. A protože se na nás i 
sluníčko usmívalo, o návštěvníky nebyla nouze. 



A čím přispěla naše škola? Stánkem s ukázkami kraslic zdobených různými technikami, 
nádhernými a chutnými perníky, keramikou s velikonočními motivy. 

Nejatraktivnější částí naší expozice byla dílna na zdobení kraslic horkým voskem. Vlastní 
kraslici si zde vytvořilo na šest set malých i větších návštěvníků zámku. U našeho stánku se 
vytvořila fronta, a kdyby se brána zámku nezavřela, stojí tam ještě teď. A tak milý 
velikonoční suvenýr zdobí šest set dětských pokojíčků v celém kraji. 

Poděkování za výbornou propagaci školy patří sedmi děvčatům z 1. a 3. ročníku a 
vychovatelkám domova mládeže, paní Ivaně Čermákové a Jiřině Najmonové.  Radim Dřímal 

Akce pro srdíčko na ZŠ Felberova – Učíme se pomáhat 

 
Před rokem nás navštívila dívka Sony z keňského 
Nairobi, která nás seznámila s africkou kulturou i 
způsobem života. Protože jsme s ní stále 
v kontaktu, dozvěděli jsme se, že její tatínek 
přišel o práci a že její rodině tak nezbývalo dost 
peněz na zaplacení školného.  
Žáci naší školy, jejich rodiče i učitelé se rozhodli 
uspořádat pro Sony sbírku, v níž se nám podařilo 
vybrat 20 tis. Kč. Díky tomu může Sony dále 
pokračovat ve studiu a ráda by všem, kteří jí 
pomohli, z celého srdce poděkovala.  
Ve škole se snaží dosahovat co nejlepších 
výsledků, aby nás nezklamala, a doufá, že se 
jednou bude moci do naší země vrátit a všem 
poděkovat osobně.  
I nám toto přátelství pomáhá – uvědomili jsme si, 
které věci v životě jsou opravdu důležité a čeho 
bychom si měli vážit.         Jana Machová 
 

 
Obhajoba loňského úspěchu se zdařila 
 
Skončil pátý ročník soutěže mladých nadšenců Festival vědy a techniky pro mládež 
Pardubického kraje. 
Žáci Základní školy Svitavy, nám. Míru 73 se po úspěšné účasti v okresním kole, zúčastnili 
i krajského kola této náročné, odborné soutěže. Krajské kolo proběhlo ve dvou dnech v 
Pardubicích, v hale IDEON pod záštitou a za osobní účasti hejtmana Pardubického kraje 
Radko Martínka. Z naší školy sem postoupilo osm žáků se čtyřmi zajímavými pracemi.  
Ve vědeckém klání se zde utkalo více než 150 projektů, na kterých pracovaly téměř tři stovky 
mladých nadšenců. V této obrovské konkurenci jsme se neztratili. Všechny naše prezentované 
projekty budily zasloužený zájem. Odbornou porotu, složenou z pedagogů vysokých škol a 
zástupců průmyslových společností, z našich prací nejvíce zaujala interaktivní počítačová hra 
pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Autoři Michal K ňazovický a Daniel Strachota, ji 
nazvali MATEMATES, a sklidili za ni hned dvě ocenění. Jednak získali jako jediní zvláštní 
cenu - dvouleté studijní stipendium na Soukromou střední školu EducaNet, v hodnotě 76 tisíc 
korun. A dále byli vybráni jako vítězové festivalu na krátkodobou studijní stáž do Francie, 



která se uskuteční v květnu 2012. Na svém projektu pracovali déle něž půl roku, a tak jsou pro 
ně tato ocenění zaslouženou odměnou. 
Oba dva žáci jsou absolventi nepovinného předmětu Objektově orientované programování, 
který byl na škole na svitavském náměstí škole zaveden díky projektu Žáci žákům. I když 
byla realizace projektu již ukončena, jeho plody sklízí škola i nadále. 
Uznání však patří všem účastníkům krajského kola. Žáci základních škol už výše postoupit 
nemohou. Jsme rádi, že jsme této mety dosáhli v takovém počtu a kvalitě. Všem účastníkům 
děkujeme a blahopřejeme.                                                                                   Jakub Velecký 
 

Recyklační hlídka vybrala od dětí už tisíc vysloužilých 

elektrospotřebičů! 
 
Starý fén, nefunkční žehlička nebo rozbitá varná konvice – to jsou nejčastější přístroje, které 
žáci základních a středních škol odevzdávají k recyklaci v rámci úspěšného zábavně-
vzdělávacího projektu Recyklační hlídka společnosti ELEKTROWIN . Během tohoto 
školního roku už nasbírali tisíc kusů vysloužilých domácích elektrospotřebičů.  
Potvrzuje to pozitivní trend posledních let, že české děti a teenageři berou recyklaci 
elektrospotřebičů opravdu vážně. Shodují se na tom i členové Recyklační hlídky, které 
příjemně překvapuje, že děti přicházejí na program věnovaný recyklaci dokonale připravené a 
„nabiflované“.  „Od svého startu v říjnu 2011 navštívila Recyklační hlídka přes 80 škol a 
všude se setkala s pozitivním ohlasem,“ říká Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení 
ELEKTROWIN. „A to jak ze strany 
dětí, tak i učitelů. Máme radost, že se 
nám povedlo děti k recyklaci skutečně 
motivovat. Vždyť odevzdání takového 
množství domácích elektrospotřebičů je 
jasným důkazem.“  
Cílem Recyklační hlídky je přiblížit 
žákům základních a středních škol 
srozumitelnou, hravou a zábavnou 
formou nezbytnost recyklace 
elektroodpadu. Program je připraven na 
dvě vyučovací hodiny. Děti se formou 
soutěží, her a kvízů seznamují s 
problematikou recyklace a jejím 
pozitivním dopadem na životní prostředí. Pro vítěze jednotlivých soutěží a pro děti, které 
přinesou v den konání Recyklační hlídky vysloužilý elektrospotřebič k recyklaci, jsou pak 
připraveny zajímavé dárky.  
Školy mohou o návštěvu Recyklační hlídky žádat na stránkách www.uklidmesisvet.cz. 
ELEKTROWIN a.s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr 
vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již 
zrecykloval na 126 tis. tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící 
zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je 
nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  
Sběrnou síť tvoří na 1300 sběrných míst ve více než 950 městech a obcích, skoro 2600 
provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 4000 obcích.     
Více informací: Taťána Pokorná, e-mail: tpokorna@elektrowin.cz , tel.: 731 492 677 nebo: 
David Laňka, Bison & Rose, e-mail: david.lanka@bisonrose.cz, tel.: 777 755 604.  
                                                                                                                                David Laňka 



A na závěr ještě pár zajímavých fotografií z MŠ Větrná: 
 
 
 
 


