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Pouť ke svatému Jiljí 2. září
Tradiční svitavská pouť pořádaná na náměstí Míru od roku 1992, stánky s řemesly,
občerstvení, historický program s jarmarkem a dobovým koloritem, cimbál, břišní
tanečnice, pouliční divadla a kejklíři.
Podrobný program TOP týdne i pouti naleznete v kulturním kalendáři.

Svatováclavský košt

Řezbáři potřetí na Svitavském stadioně
Svitavský stadion - 27. 8. - 1. 9. 2012.
Už potřetí se sjedou řezbáři z různých koutů
České a Slovenské republiky do Svitav. Celý
poslední týden v srpnu se budou před zraky
kolemjdoucích ohánět pilou, sekyrkou a dlátem
tak, aby po jejich odjezdu přibylo na Svitavském
stadionu devět nových soch. V letošním roce
převzala záštitu radní Pardubického kraje Jana
Pernicová.
Memoriál je pojmenován po vynikajícím
řezbáři Aloisi Petrusovi, který ve Svitavách
prožil posledních třiadvacet let svého života.
Jeho práce z posledního období znají mnozí
Svitavané. Ale málokdo, zvláště z mladší generace ví, že byl také autorem nádherného,

bohatě vyřezávaného nábytku, který jeho firma
dodávala na zakázku. Vyráběl také loutková
divadla, která si objednávali zájemci z celého světa. Doba, kdy se přistěhoval do Svitav
(v roce 1945), však nepřála ani reprezentativnímu nábytku, ani loutkám. V muzeu je uložena část jeho pozůstalosti a snažíme se nadále
rozšiřovat i sbírku jeho prací.
První ročník řezbářského setkání se konal
v roce 2010, jeho téma byl Pohyb a prvních devět
soch tehdy shlíželo na slavnostní otevření stadionu za přítomnosti Dany Zátopkové a Ivana Haška.
Druhý ročník v loňském roce byl věnován Ženám
a myslím, že každý z vás si mezi těmi osmi výtvory
našel svého favorita. Letošním námětem je Živel.
A jsem opravdu zvědavá, co si pod ním jednotliví
autoři představují, jak jej ztvární.
První zářijový den v podvečer předají autoři sochy starostovi města a na stadionu nám
bude dělat radost celkem dvacet šest soch
v nadživotní velikosti. To ale není vše! V průběhu řezbářského memoriálu jsme pro vás
připravili kulturní program, a tak věřím, že
se opět sejdeme. Na stadionu, či na náměstí.
Podrobný program najdete v kulturním kalendáři.
Blanka Čuhelová

Rádi bychom vás pozvali na tradiční zářijovou oslavu vína, která bude zahájena přípitkem
v sobotu 22. září ve 14 hodin v horní části
náměstí Míru ve Svitavách. Čeká vás ochutnávka různých druhů vín od dvanácti vinařů,
sýrových specialit, slaného pečiva i steaků.
K degustaci vám od 14:30 zahraje cimbálová
muzika Šmytec, jako hlavní host podvečera
vystoupí v 18 hodin Tomáš Kočko & Orchestr
a o živelnost, vygradování a příjemné zakončení

Svatováclavského koštu se postará od 20:15
svitavská kapela Los Hongos v duchu world
music okořeněné rockem.
Oslavy se konají pod záštitou náměstka
hejtmana Pardubického kraje Romana Línka
a zúčastní se jich i zástupci z našich partnerských měst Plochingenu, Stendalu a Žiaru nad
Hronom. Doufáme, že s sebou přivezou krásné
počasí. Vstupné je zdarma, tak určitě přijďte
ochutnat dary země ze sklenek s emblémem
Svitav!
Zuzana Pustinová
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Jubilanti byli přijati u starosty města

Starosta odpovídá
Mnoho dotazů, chvály i děkovných
dopisů se sešlo k nově zbudovanému lesnímu rekreačnímu areálu u rybníka Rosnička Brandu.
Jsem rád, že tento rekreační areál je aktivně využíván, přestože byl teprve v těchto
dnech dokončen. Vidím i slyším, že občané
města jsou spokojeni, a v kteroukoli denní
dobu je areál, počínaje venkovní posilovnou,
fitness stezkou, naučnou stezkou a konče
cyklostezkou, plný návštěvníků. Bohužel
už se musí řešit i stinné stránky, které za
sebou hosté areálu zanechávají. Odpadky
jsou všude po lese. Na cyklostezce chybí
na interaktivních tabulích provazy nutné ke
zdolání různých úkolů pro děti. Apeluji na
vás, prosím, všímejme si, co po sobě v lese
zanecháme pro další návštěvníky.
David Šimek

Víte, že...
Setkání s vitálními jubilanty bylo velmi příjemné (zleva: Jindřich Zrůstek, Josef Otava a Miroslav
Kučera).
Nestává se často, že by se v tak krátkém
časovém období dožilo významného jubilea
hned několik významných osobností města. V letošním červnu se to stalo, proto se
u starosty města Davida Šimka uskutečnilo 25. června příjemné setkání tří vitálních
oslavenců s představiteli města a přáteli. Své
jubileum přišli oslavit dlouholetý učitel svitavského gymnázia Josef Otava, člen prvního
porevolučního zastupitelstva Miroslav Kučera
a spoluzakladatel fotoklubu a Klubu kardiaků
a držitel ceny Mosty Jindřich Zrůstek. Přátelé
i rodina pak o nich napsali:

Josef Otava
Pan profesor Josef Otava, všemi absolventy svitavského gymnázia nazývaný „Pepíček“
(přezdívka naznačuje, jak moc jej měli všichni
rádi) se 16. června dožil neuvěřitelných 90 let.
Na gymnáziu učil v letech 1953 až 1992. Stal
se významnou pedagogickou osobností, mezi
biology byl vždy autoritou. Vytvářel učební pomůcky, prováděl botanický průzkum na Svitavsku a o jeho výsledcích referoval na přednáškách i v odborném tisku. Významně se podílel
na budování první naučné stezky K pramenům
řeky Svitavy. Stal se laureátem Výroční ceny Svitavského klubu Laurus za rok 2007 za popularizaci biologických věd nejen za katedrou. Josef
Otava byl vždy patriotem svého města, dodnes
se živě zajímá o jeho dění a podle svých slov
Svitavy miluje.
Blanka Čuhelová

Miroslav Kučera
Miroslav Kučera se 1.června dožil 80 let.
Vyučil se tkalcem, studoval na SPŠ textilním
v Ústi nad Orlicí a v r. 1949 nastoupil do nově
vzniklého podniku Vigona Svitavy. Zde začínal
jako seřizovač stavů, stal se mistrem a později
vedoucím různých provozů. Začátkem roku

1990 byl jmenován ředitelem závodu 1 a pracoval zde až do konce r. 1992. V létech 1964
až 1966 se jako expert podniku zahraničního
obchodu Polytechna zúčastnil výstavby textilního závodu v Tunisu. Během pobytu ve Svitavách se účastnil veřejného života. Hrál v tanečních orchestrech Mirka Bukovského, Studia
Fr. Medříka, Studia 3 a také v několika inscenacích Lidového divadla. Za zvláště významnou
považuje činnost v pěveckém sboru Dalibor
- patřil k zakládajícím členům a byl předsedou
samosprávy sboru do roku 1969. Po revoluci
byl členem prvního městského zastupitelstva
a městské rady. Je jedním ze zakladatelů Sdružení pro město Svitavy. Miroslav Kučera ml.

Jindřich Zrůstek
Jindřich Zrůstek oslavil 27. června 75. narozeniny. V mládí se věnoval stavbě leteckých
modelů, svou zálibu později zúročil i v různých
funkcích svitavského modelářského klubu. Život se s ním nemazlil a jako jeden z prvních
v naší zemi podstoupil operaci srdeční chlopně. Výborný organizátor se nestáhl do ústraní
a začal se pravidelně stýkat s lidmi postiženými civilizačními chorobami. V roce 1992 stál
u zrodu Kardio klubu ve Svitavách. Organizoval kondiční vycházky, rekondiční pobyty, zdravotní přednášky atd. Dlouhá léta pracoval jako
předseda okresního výboru Svazu postižených
civilizačními chorobami. Za svoji mnohaletou
podporu ve prospěch handicapovaných osob
získal v roce 2010 prestižní ocenění - cenu
MOSTY, která je udělovaná každý rok Národní
radou osob se zdravotním postižením ČR jako
ocenění za mimořádnou aktivitu.
Jan Pokorný
Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme!
Zuzana Pustinová

nejstarším svitavským občanem je pan
František Cichra, který 9. července 2012 oslavil sté narozeniny? K významnému životnímu
jubileu mu blahopřál starosta města David
Šimek.
Šárka Řehořová

Kulatý stůl: Co Svitaváky trápí?
Podzim je období, kdy se začíná sestavovat rozpočet na další kalendářní rok. Připravují se investiční akce, hledají se finanční zdroje. Zamyslete se prosím nad výše
položenou otázkou a pokuste se přijít nejen
s námětem, stížností obecného charakteru,
či postesknutím nad stavem svitavského
„čehokoliv“, ale přijít i s konstruktivním návrhem jak nedostatky řešit.
Pokud se dostavíte v úterý 11. září
v 17 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu ve Svitavách (T.G. Masaryka 25)
na Kulatý stůl, budete mít možnost alespoň
trochu ovlivnit městský rozpočet - stanete
se inspirací. Na vaše otázky, návrhy a přání
se těší vedení města, vedoucí odborů a ředitelé organizací řízených městem. Zúčastnit se mohou i rodiče malých dětí, hlídání
zajistí MC Krůček.
Aktivita byla finančně podpořena z výhry v soutěži Obec přátelská rodině roku
2011, projekt Svitavy pro rodiny.
Zuzana Pustinová
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Nová sociální služba ve Svitavách

Z úřadu

Pálení odpadu
V poslední době se ve městě rozmohla
„móda“ pálení odpadů. Zapálením nábytku
a dalších nepotřebných věcí se jej jistě poměrně rychle a snadno zbavíte, ale vyprodukujete
také mnoho toxických látek, jako jsou dioxiny
a furany, (které jsou nejen rakovinotvorné, ale
poškozují také hormonální a imunitní systém
a ovlivňují nervovou soustavu) nebo rakovinotvorný formaldehyd, styren či benzen. Navíc
si svým počínáním koledujete o pokutu až do
výše 150 tis. Kč. Využijte proto raději služeb
sběrného dvora, kde můžete šest dní v týdnu
odevzdat zdarma nejen veškerý nebezpečný
odpad z domácností, elektrozařízení, odpady
ze zeleně, ale i velkoobjemový odpad (nábytek, sedací soupravy, koberce apod.).
Iva Kosinová, OŽP

Poradna ČOI
Od září se bude opět konat každý první čtvrtek v měsíci pravidelná poradna pro
spotřebitele a podnikatele, kterou pořádá
Česká obchodní inspekce - Inspektorát
Královéhradecký a Pardubický ve spolupráci s Obecním živnostenským úřadem
ve Svitavách. Místo a čas zůstávají stejné:
MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25, 568 02
Svitavy, od 9 do 13:30 hodin.
Rudolf Grim

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 27. června mimo jiné schválilo:
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80 tis.
Kč ZO ČSOP Zelené Vendolí k zajištění činnosti záchranné stanice
• úpravu směrnice o poskytování půjček
z fondu rozvoje bydlení města Svitavy (půjčky budou poskytovány vlastníkům domů na
území města Svitavy pouze na následné investice vyvolané městem Svitavy)

Město Svitavy zajišťuje od 1. července
novou terénní sociální službu pro osoby žijící
v sociálně vyloučených romských lokalitách.
Služba je zcela hrazena z podpory Evropských
sociálních fondů a Individuálního projektu Pardubického kraje. Poskytovatelem služby je organizační složka města Svitavy a realizace projektu
bude probíhat do 31. ledna 2014.

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
−− poskytování informací o rizicích, spojených
se současným způsobem života a snižování
těchto rizik, v případě uživatele návykových
nebo omamných a psychotropních látek
prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

Mezi základní činnosti terénní sociální
práce patří:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
−− aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávající se ve společenském prostředí,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména:
−− pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
−− pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
−− sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních

Terénní sociální pracovník podporuje uživatele při začleňování do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Sociální
pracovnice Markéta Pavlíková (tel.: 731 627
948) bude aktivně pomáhat osobám romského
původu ve věku od 15 do 65 let se stabilizací
nepříznivé sociální situace v jejich domácím
prostředí. Těžiště její činnosti je zacíleno do
oblasti bydlení, finanční gramotnosti a hospodaření s penězi. Nápomocna je klientům
při řešení dluhové problematiky a exekucí, při
zajištění nároků na sociální dávky, při nácviku
a upevňování sociálních dovedností, hledání
či udržení bydlení a zaměstnání, zabezpečení
školní docházky dětí, zlepšení finanční situace
rodiny, jednání s úřady a vyřizování běžných
osobních záležitostí.
Šárka Řehořová

Služby Krajské hospodářské komory
Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní
kancelář Svitavy, má sídlo ve Fabrice (Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, http://www.
khkpce.cz, e-mail: Svitavy@khkpce.cz, tel.:
724 613 968). Je kontaktním místem veřejné
správy Czech POINT a také Informačním
místem pro podnikatele. Kromě již poskytovaných výpisů z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku,
rejstříku trestů, registru řidičů, vidimace listin
a legalizace podpisů, lze v rámci služeb poskytovaných informačními místy pro podni-

katele získat zdarma informace o podnikatelském prostředí, programech podpory MSP,
dotacích EU, k zahájení podnikání apod. Do
činnosti hospodářské komory spadá i organizace seminářů a vzdělávacích akcí. Zveme
vás na besedu se známým ekonomem Pavlem
Kohoutem na téma: „EUROZÓNA - budoucnost, hospodářská a ekonomická krize, šance
a příležitosti…“, která se bude konat ve Fabrice 14. září od 13 hodin. Pozvánka a bližší
informace na: Svitavy@khkpce.cz.
Lenka Báčová

Zlatá svatba manželů Johanidesových

• použití části finančních prostředků z Fondu
regenerace památek města Svitavy ve výši
645 tis. Kč na spolufinancování Programu regenerace Městské památkové zóny Svitavy
• změnu rozpočtu města Svitavy pro rok 2012
na celkovou částku 366 926 200 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávy o životním prostředí a o stavu požární
ochrany ve městě
• závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
„Českomoravské pomezí“ za rok 2011
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2011.
Zuzana Pustinová

Padesát let společného manželského života oslavili dne 30. června 2012 manželé Václav a Milada Johanidesovi. Své „ANO“ si zopakovali se svými nejbližšími v obřadní síni svitavské radnice.
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, lásky a porozumění. Marcela Górecká
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Městská policie
informuje
Zaslouží nejen poděkování
Na konci šk. roku pomohli žáci Jakub K.
a Jan G. ze ZŠ Sokolovská svou všímavostí
odhalit zloděje kol. Upozornili pedagogy. Následně se na policii zloděj k činům doznal. Jen
ve Svitavách měl odcizit více než desítku kol.

Odkládání odpadu
Dne 5.8. strážníci přijali oznámení, že
u solární elektrárny za Dinaskou je odložen
odpad. Strážníci zde nalezli důvody a důkazy
k dalšímu prověření a zjistili, kdo odpad odložil. Udělili citelnou blokovou pokutu a odpad
pachatel přestupku musí uklidit. Upozorňujeme, že odpad lze odvést na sběrný dvůr LIKA.
U některých kontejnerových stání zanechávají
někteří spoluobčané po sobě doslova spoušť.
Minulý týden jsme předali OŽP MěÚ dokumentaci k odložené televizi.

Opakované krádeže
Dne 3. 8. v dopoledních hodinách hlídka
městské policie 2x vyjížděla do svitavských supermarketů, kde byli přistiženi pachatelé při
krádežích. Jelikož se v obou případech jednalo
o pravomocně odsouzené z předchozích krádeží a vzniklo podezření ze spáchání trestných
činů, byli předáni policii ČR.

Bylo kolem nich rušno
Dne 2. – 5. 8. vlakem projížděli přes Svitavy stovky účastníků festivalu v Moravské
Třebové. Ve Svitavách přesedali na autobusy.
Proto společně s PČR strážníci prováděli bezpečnostní opatření v okolí vlakového nádraží
a centra města.

Pomoc zdravotníkům
Dne 30.7. požádala zdravotní sestra z psychiatrického oddělení nemocnice o pomoc při
pátrání po pacientce, která svévolně odešla.
Na základě telefonické informace, že se nachází na vrátnici firmy TOS, uvedenou ženu
strážníci vyzvedli a převezli zpět na oddělení.

Nemyslíš, zaplatíš!
Dne 28.7. ve 4:50 hod. strážníci zjistili, že
v ul. Tovární je u zaparkovaného vozidla otevřené okno. Při zabezpečování vozidla spatřili jedoucí vozidlo, jehož řidič nebyl schopen
udržet přímý směr jízdy a nakonec došlo ke
střetu se zaparkovaným vozidlem. Při střetu došlo k proražení pneumatiky a automobil
zastavil před vozidlem MP. Řidič jevil známky
značné podnapilosti. Strážníci vyzvali řidiče
k provedení dechové zkoušky, což odmítl a následně se pokusil s vozidlem ujet a poté i utéct.
V tom mu strážníci za pomoci donucovacích
prostředků zabránili. Z důvodu podezření ze
spáchání trestného činu přivolali na místo Policii
ČR, která případ převzala k šetření.
Karel Čupr
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Město Svitavy podporuje sociální podnikání
Nejčastěji se s tímto typem podnikání setkáváme u neziskových organizací a družstev.
Přesto, že sociální podnikání není snadné,
existují příklady sociálních podniků dlouhodobě úspěšných a rozvíjejících se v současných
těžkých dobách i v našem regionu.
Jedním z příkladů je činnost Občanského sdružení Květná Zahrada sídlícího v obci
Květná, které ubytovává a zaměstnává mladé lidi, kteří se po dosažení plnoletosti vrací
z dětských domovů. Sociální podnikání mělo
zpočátku přímou vazbu na činnost Domu na
půl cesty, kde většina klientů pracovala přímo na statku v nejrůznějších zemědělských
činnostech. Při současném počtu 14 klientů
a potřebě poskytnout jim kromě ubytování
také soustavnou práci, která je základem jejich
socializace, spolupracuje sdružení při obstarávání práce s obcemi, úřady, firmami apod.
a vykonává další, především fyzicky náročnější
práce – úklidy veřejných prostranství, stěhování, drobné lesní činnosti. Pro každou firmu
jsou vždy rozhodující kromě ceny a kvality práce především reference. Květná Zahrada pro
město Svitavy v roce 2011 provedla například
jarní úklid města a údržbu veřejné zeleně. Dále
provádějí pro Mikroregion Svitavsko údržbu
informačních cedulí naučné stezky, drobné
opravy a úklidy. Sdružení uklízí v areálu Zemědělského družstva Květná. Od roku 2012
poskytuje sdružení možnost ubytování přímo

v areálu Domu na půl cesty Květná. Nabízí
dále prostory pro pořádání školení a vzdělávání. V rámci aktivit provozuje internetový portál
www.ospod.cz.
Pokud chcete využít služeb Květné zahrady, můžete použít tyto kontakty: tel: 723
089 261, e.mail: kvetnazahrada@seznam.cz
nebo www.kvetnazahrada.cz.
Dalším z příkladů, se kterým byli seznámeni představitelé města, je činnost sociální
firmy s názvem Pucle Služby s.r.o., která zaměstnává mimo jiné osoby se zdravotním znevýhodněním. Jednu ze svých provozoven má
v Opatově. Společnost se zaměřuje zejména
na čištění koberců, čalounění, vnitřní úklidové práce a čištění interiérů vozidel. Kontakty:
731 402 751, info@pucle.eu, www.pucle.eu
Na stránkách Našeho města velmi rádi
uvádíme propagaci těchto společensky
a lidsky prospěšných aktivit. Vycházíme ze
základních principů sociální práce a sociální
pedagogiky, kterými jsou samostatnost a odpovědnost. Pokud se jejich dosažení podaří
i lidem se znevýhodněním, je to obdivuhodné.
Pokud smýšlíte podobně, využijte služeb těchto nebo podobných „sociálních firem“. Je to
pro všechny mnohem lepší než obvyklé způsoby „charity“ nebo „dárcovství“. Uvědomme si,
že zdraví nebo sociální jistoty nejsou u nikoho
z nás neměnitelné.
Erich Stündl

Návštěva v Žiaru nad Hronom
Delegace města Svitavy (starosta David
Šimek, místostarosta Pavel Čížek a zastupitelé
Miroslav Sedlák a Lidmila Kružíková) navštívila ve dnech 10. - 12. srpna partnerské město
Žiar nad Hronom. Účelem návštěvy byla nejen účast na velmi zdařilém hudebním festivalu City fest 2012, ale také další prohloubení
partnerských vztahů. Představitelé obou měst
se dohodli, že pro příští rok připraví společný
projekt z programu Evropa pro občany. Jeho
cílem bude setkání občanů partnerských měst
Žiaru nad Hronom a Stendalu ve Svitavách.

Prošli jsme také město, které se stejně jako
Svitavy mění - opravily se školy, domy, „novou
tvář“ dostalo i centrální náměstí.
Průvodcem nám byl po celou dobu zástupce primátora Peter Antal a setkali jsme
se rovněž s většinou zastupitelů. Při přijetí
na radnici se diskutovalo o jednotlivých problémech měst - o životním prostředí, kultuře
a sportu, práci s mládeží i seniory. Naši přátelé přijali pozvání do Svitav na slavnosti vína
- Svatováclavský košt.
Ludmila Kružíková, Pavel Čížek
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Pomoc pro pečující o blízké postižené demencí

Krizové centrum

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. zahajuje a zve vás na pravidelná setkávání pro
rodinné příslušníky, kteří pečují o blízkou
osobu trpící některou formou demence, zejména Alzheimerovou chorobou. Cílem setkávání je získání potřebných informací, pomoci
a podpory. Zdrojem takové intervence je
právě svépomocná skupina. Pracuje na principu vzájemného sdílení a spolupráce, nabízí
náhled na zkušenosti s péčí o nemocného
i o sebe sama, představuje poskytování výše

Krizové centrum J. J. Pestalozziho ve Svitavách (Milady Horákové 10, tel: 461 321 100,
461 321 200, kcsvi@pestalozzi.cz) vzniklo
před více než dvěma lety. Pomoc zde již vyhledalo přes 1000 klientů a jejich počet stále
narůstá. K dispozici jsou dvě psycholožky,
které poskytují krizovou pomoc, terapeutickou péči a psychologické poradenství jednotlivcům, párům i rodinám. Sociální pracovnice
pomáhá klientům s dluhovou problematikou
a poskytuje sociálně-právní poradenství ve věcech rozvodů, svěření dítěte do péče a další.
Právní poradenství a vypracování osobního
bankrotu má na starosti právnička, která pracuje v centru na dohodu. Speciální pedagožka
se věnuje zejména výchovným problémům
a tréninku rodičovských dovedností, tzv. Filiální terapii. Novinkou je relaxační skupina
pro ty, kteří hledají duševní klid a rovnováhu
mezi hektickým týdnem a odpočinkem. Krizové centrum je zde pro všechny, kteří se ocitli
v těžké životní situaci, neví si rady sami se sebou nebo se svými blízkými. Můžete využít jak
osobního setkání, telefonického rozhovoru či
poradenství přes internet, všechny služby jsou
poskytovány zdarma a na přání i anonymně.
Pokud budete chtít, můžete naši činnost finančně podpořit. Každá koruna je pro nás
velký dar, za který budeme vděčni. Novinkou
je zaslání dárcovské SMS na číslo 87 777.
Pokud uvedete tvar: DMS PESTALOZZI - jedná se o jednorázovou částku ve výši 30Kč, ze
které 27Kč jde na sbírkové konto Centra J. J.
Pestalozziho. Pokud se rozhodnete pomáhat
po dobu celého jednoho roku, zašlete prosím
SMS ve tvaru: DMS ROK PESTALOZZI - každý
měsíc vám bude automaticky odečtena částka
30Kč - deaktivace této služby je možná kdykoliv a je zcela zdarma. Další možností je využití
platební brány Darujeme.cz, která umožňuje
rychlý a bezpečný přístup k moderním platebním metodám. Platí se zde platební kartou
a můžete si vybrat, zda přispějete jednorázově, měsíčně či ročně.
Irena Valtová

uvedené podpory více klientům najednou.
Naše první setkání se uskuteční ve spolupráci s PhDr. Evou Jarolímovou, psycholožkou
České alzheimerovské společnosti, ve čtvrtek
dne 18. října 2012 v 14.30 hodin, ve společenské místnosti Seniorcentra města Svitavy
s.r.o, T. G. Masaryka 7/33A, Svitavy. Z důvodu
omezené kapacity prosíme o potvrzení vaší
účasti do 30. září 2012, kontaktní osoba: paní
Miriam Balcarová, tel.: 731 605 892, e-mail:
miriam.balcarova@svitavy.cz Lenka Jurenová

Anketa Žákyně a žák roku 2011

V obřadní síni městského úřadu byla 27. června slavnostně vyhlášena anketa Žákyně
a žák roku 2011. Oceněni byli všichni nominovaní ze základních a středních škol ve městě.
Na společné fotografii jsou úspěšní žáci a studenti se starostou města Davidem Šimkem.
Jiří Petr

Světlanka - centrum služeb pro seniory
Obyvatelům Svitav a přilehlého okolí nabízí Charita Svitavy registrovanou sociální
službu - Centrum denních služeb pro seniory,
které pomáhá lidem již od roku 2003. Služba
je určena seniorům nad 65 let a lidem se zdravotním postižením či s chronickým onemocněním nad 50 let, kteří nechtějí, nebo nemohou
přes den zůstat sami doma. Uživatelé přicházejí ráno a odpoledne se domů vrací. Mají
možnost se zde setkat s jinými lidmi, popovídat si a zajímavě prožít svůj volný čas.
Centrum dále zajišťuje pomoc při osobní
hygieně, stravu, dopravu do centra a zpět.
Zabezpečuje doprovod při procházkách,
návštěvách bohoslužeb či kulturních akcích.
V rámci aktivizace si uživatelé mohou zazpívat s doprovodem hudebního nástroje, zatancovat si, upéci si něco dobrého, vyzkoušet si
aranžování květin, či si zacvičit na rotopedu.
K využití je i canisterapie, masáž, hydromasáž
a perličková koupel. K dispozici je i zahrada
k pěstování rostlin či odpočinku. Služba je otevřena od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin.

Centrum se nachází v bezbariérovém zařízení
Světlanka (Jungmannova 6, Svitavy) v budově
bývalé mateřské školy naproti krytému bazénu.
Podrobnosti na: www.svitavy.caritas.cz.
Charita Svitavy také všechny srdečně zve
27. září od 8 do 16 hodin na Den otevřených
dveří. Navštivte Světlanku, kde jsou kromě
výše zmíněných služeb poskytovány další
sociální služby Centrum denních služeb pro
osoby s mentálním postižením a Odlehčovací služba. Na 14 hodin je zde pro návštěvníky
připraveno hudební překvapení. Zavítat můžete také na ředitelství a dispečink Charitní
pečovatelské služby (Hřbitovní 1). Součástí
Dne otevřených dveří bude mše v 9 hodin
v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí.
Po ní bude slavnostně požehnán nový automobil Clio pořízený z letošního výtěžku Tříkrálové sbírky, který nyní slouží uživatelům Charitní pečovatelské služby (např.: při vyřizování
osobních záležitostí nebo dovážce obědů).
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vendula Pešková, Zlata Čajanová
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Rozšíření naučné stezky K pramenům řeky Svitavy

Den s Lesy ČR
Slavnostní otevření rekreačního areálu
Brand proběhne v rámci Dne s Lesy ČR v pátek
14. září. Na organizaci a zajištění se budou podílet LČR - Lesní správa Svitavy, město Svitavy,
svitavské základní školy a gymnázium, Domy
dětí a mládeže ve Svitavách a v Moravské Třebové, záchranná stanice Zelené Vendolí a výletní restaurační zařízení „Plechárna“.
Program Dne s Lesy ČR:
8:30 Zahájení dne
Dopolední program pro školy:
od 8:45 do 13:00 hodin - akce budou probíhat
zároveň v celém areálu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Foto: Marian Polák
Začátkem letošního roku byla mezi zástupci
města Svitavy a Lesy ČR (dále jen LČR) dohodnuta spolupráce na rozšíření stávající naučné
stezky K pramenům řeky Svitavy a zároveň podpora záměru města vytvořit v lesním komplexu
Brand rekreační areál s cyklostezkou a fitness
stezkou.
Cyklostezka a fitness stezka byly zbudovány v režii města, rozšíření naučné stezky v režii
LČR. Po projednání podoby stezky následovalo
v březnu a květnu zpracování projektové dokumentace a grafické podoby informačních panelů a interaktivních prvků. Výstavba proběhla
v červnu a červenci. Na tvorbě textové části informačních tabulí se podíleli v převážné míře
lesník Petr Peřina, pedagog Jiří Mach a sta-

rosta města David Šimek. Jednotlivá zastavení
se zabývají popisem lesního (popř. vodního)
ekosystému, lesnictvím a myslivostí. Informační
tabule nesou názvy: Dřevo, Druhová bohatost
lesa, Houby, Lesní hospodářství, Myslivost a Zatopený písník. Interaktivní prvky mají podpořit
vnímání lesního prostředí a pochopení předkládaných informací.
Stezka byla v konečné podobě předána Lesům ČR a neoficiálně veřejnosti k 31.červenci
2012. Celkové náklady LČR včetně projektu
a grafického návrhu činili 388 994 Kč. Finanční
prostředky byly čerpány z Programu 2020, jehož
posláním je zajištění cílů veřejného zájmu (mimo
jiné např. posílení rekreační funkce lesů) ve státních lesích, spravovaných LČR.
Petr Peřina

Bonus pas
Českomoravského pomezí

Využijte služeb
cyklobusu i v září!

Agentura CzechTourism nominovala Bonus pas do soutěže o nejlepší turistickou nabídku roku „Ceny Kudy z nudy 2012“. Slevový
program Českomoravského pomezí byl nominován v kategorii Novinky za region Východní
Čechy. Veřejnost se může do hlasování zapojit až do 30. září 2012 na internetové stránce
www.cenykudyznudy.cz. Každý hlasující bude
zařazen do losování o zajímavé ceny.
Jiří Zámečník

Až do neděle 30. září mohou všichni cyklisté i pěší turisté využít služeb cyklobusu, který
je přiblíží k atraktivním místům Českomoravského pomezí, jako jsou Toulovcovy maštale,
Hřebečské důlní stezky, rozhledna na Kozlově,
zámek v Nových Hradech, ale samozřejmě také
památky, muzea, galerie a další zajímavosti
v Poličce, Svitavách, Moravské Třebové, Litomyšli či Vysokém Mýtě.
Cyklobus bude stejně jako o prázdninách
v provozu každý pátek, sobotu a neděli. Vzhledem ke státnímu svátku pojede 28. září podle
nedělního jízdního řádu. Podrobné informace
o cyklobusu, jízdní řád, mapu a několik tipů na
výlety najdete na www.ceskomoravskepomezi.
cz nebo v propagačním letáku.
Nejen při výletech cyklobusem bude důležitým pomocníkem pro všechny pěší turisty
i cyklisty mapa Českomoravského pomezí, která na rozdíl od jiných prodávaných map pokrývá celé území turistické oblasti s přesahem do
okolních regionů. Turistickou mapu si nyní můžete zakoupit v informačních centrech regionu
za bezkonkurenční cenu 39 Kč. Jiří Zámečník

Studium znakového jazyka
Nabídka pro studenty a ostatní zájemce o studium znakového jazyka. Po dohodě
zájemců by probíhala ve Fabrice Svitavy,
buď ve všední dny, nebo v bloku jedenkrát,
za dva týdny v sobotu.
Cca:
Cena:

90 hodin
2 000 Kč

Informace na: AntoninPesa@email.cz,
nebo přímo v recepci Fabriky.

Akce lesní pedagogiky
Procházka po naučné stezce
Závody na fitness stezce
Cyklojízda
Jízda na lodičkách
Přírodní stezka
Stanoviště s ukázkou dravců

Odpolední program pro: MC Krůček, Klub seniorů, Klub českých turistů, Kardio klub, Svaz
postižených civilizačními chorobami a veřejnost od 14:00 do 17:00 hodin.

1. Komentovaná procházka po naučné stezce
2. Posezení na Plechárně s hudební produkcí
Občerstvení je zajištěno. Akce bude finančně
podpořena z výhry v soutěži Obec přátelská
rodině roku 2011, projekt Svitavy pro rodiny.
Petr Peřina

pneuservis
pneuservis
autobaterie
autochemie
Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135
baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz
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Kultura
Doprovodný program ŘEZBÁŘSKÉHO
MEMORIÁLU

TOP TÝDEN - SRPEN
ŘEZBÁŘSKÝ MEMORIÁL A. PETRUSE
Vernisáž 3. ročníku řezbářského memoriálu
na téma je ŽIVEL a slavnostní předání devíti
nových soch starostovi města. Autoří nových
plastik: Stanislav Cibulka, Jaromír Dubský,
Mišo Hanula, Jan Ježek, Jiří Jurka, Jiří Kosina,
Víťa Morávková, Petr Steffan a Ĺubo Žila

26. Ne / 20:00/ náměstí Míru
Koncert skupiny Monkey Business
Zahájení 3. ročníku Řezbářského memoriálu
Aloise Petruse

28. Út / 19:00/ Svitavský stadion
Koncert kapely Piosenki na stadionu.
Kapela hraje žánr, který si pojmenovala jako
jmenujeme folk-folklor. Využívá prvků české,
staropražské, polské, ruské, bulharské, řecké i indické hudební kuchyně

30. Čt / 19:00 / Svitavský stadion
Koncert kapely Růžoví panteři na stadionu.
Známá svitavská kapela v typických růžových
košilích hraje především rokenroll a swing

31. Pá / 19:00 / náměstí Míru
Vernisáž nových obrazů v galerii Venkovka
Koncert hudební skupiny Mňága a Žďorp

ZÁŘÍ
1. So / 10:30 / náměstí Míru u fontány
3. přehlídka mažoretkových skupin
Dvacátá slavnost dechových hudeb ve Svitavách
program:
12:00 pochod svitavských dechovek po
náměstí za doprovodu mažoretek
13:00 slavnostní zahájení
13:05 dechový soubor ZUŠ Svitavy
13:30 Jarda Gang
14:15 Astra
14:45 Pohoranka
15:45 Libkovanka
17:30 Svitavská dvanáctka
18:00 Boskovická kapela

19:15 Hanačka Břest
20:30 Cimbálová muzika Aleše Smutného
s Karlem Hegnerem
V průběhu programu vystoupí také dětský
folklórní soubor Iskerka z Brna a Cimbálová
muzika Aleše Smutného. Celý program bude
slovem provázet Karel Hegner.
 16:30/ Stodola farního úřadu římskokatolické církve
Jiřinková slavnost
Koalice pro pardubický kraj, MO KDU-ČSL
spolu s farností Svitavy srdečně zvou na tradiční Jiřinkovou slavnost. K poslechu i tanci
zahraje skupina „Venca Band“ pana Václava
Boštíka, prodej občerstvení zajištěn, vstupné dobrovolné.
 17:00 / Svitavský stadion
JAZZOVÁ STUDNÁ RUDYHO LINKY
„Tak jako je studna zásobárnou vody, je jazz
studnicí inspirace.“ Originální hudební studna na Svitavském stadionu bude otevřena
jazzovým koncertem
Zprovoznění originální hudební studny
inspirované známým čecho-americkým jazzmanem Rudy Linkem a známou českou
obuví do mokrého počasí.
 19:00/ Svitavský stadion
RADIM HANOUSEK QUARTET
Autorem většiny skladeb této jazzové formace je basista Marián Friedl. Jeho skladby
jsou spojením moderního jazzu, vážné hudby, folkloru, nadhledu i volné improvizace.
Společně s brněnským saxofonistou Radimem Hanouskem hraje v řadě mezinárodních projektů. Bubeník Václav Pálka výborně
zapadá do této otevřené hry dvou jazzových
matadorů. Trojici muzikantů doplní pianista
a trumpetista Vlastimil Šmída.
 19:30 / klub Tyjátr
MASSACREW
hip-hop
21:00 hod. Open stage – jam session
Vstupné: 24 Kč

5. St / 19:00/ Čajovna a kavárna U Čer. draka
Téma - Literatura lesů, vod a strání.

2. Ne / náměstí Míru

7.

Pouť ke svatému Jiljí
Scénář na historický program
Horní náměstí
Historický program s jarmarkem a dobovým
koloritem věnovaným pobytu pruských vojsk
a pruského krále Fridricha II. ve Svitavách
roku 1758
09.00 Zahájení dobového života v histo-

rickém vojenském ležení s dobovými stany
a zbraněmi, jarmarkem s historizujícím zbožím a řemesly. Dobové občerstvení. Jízdy na
konících a ponících.
09:10 Útěk rakouských vojsk náměstím
před příjezdem pruského krále (varování občanů, prohlášení na dolním
pódiu).
09:30 Příjezd Pruského krále Friedricha II.
do Svitav, přivlečení městské rady,
odchod krále do hostince, verbování
rekrutů pro pruskou armádu, výcvik
pruské armády.
10:30 Ukázka jezdeckého umění - Rytmistr
Daniel
11:00 „Kdo z koho“ - BRAVO TEAM
11:30 „Piráti“ - SÍGŘI
12:00 Výcvik rakouské pěchoty.
12:30 Polední pauza, dobový život v táboře.
13:30 Průvod Prusů jarmarkem včetně koní,
návštěva jarmarku Fridrichem II.,
chycení střelce z kostelní věže a jeho
výslech a tortura (zábavnou formou
s vtažením diváků do děje)
14:30 „Schola gladiatores“ – BRAVO TEAM
15:00 Výcvik pruského dělostřelectva
15:30 „Comedia de capa y espada“ - EXULIS
16:30 Odjezd Fridricha II. s doprovodem
vojáků (před odjezdem oškubání
městské rady o kontribuce)
17:00 Závěr
Kromě tradičních řemeslnických stánků
bude na dolní částí náměstí Míru probíhat
doprovodný program. Vystoupí: Taneční
skupina Gamilla, Svitavské tanečnice, Taneční country klub Modrá růže, Cimbálová
muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. V 19 hodin v kostele sv. Jiljí
proběhne slavnostní koncert.

19:00 / Svitavský stadion, u restaurace
Pod Hodinami
Hudební skupina APER
 20:00 / klub Tyjátr
REGENERACE II.
Čeldův gang přiveze do Svitav kompletní
Coco Jammin Production ve složení Mr. Cocoman, Dr. Kary, Messenjah, Missy M a Mr.
Roll, které doprovodí populární DJs Wilda
Panda a Boldrik. Toto reggae seskupení si
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za desku SKLIZEŇ 2011 minulý rok převzalo
prestižní Cenu Anděl a i díky této ceně se
popularita celé Sklizně neuvěřitelně zvýšila
a odehráli tak desítky vyprodaných koncertů a festivalových vystoupení. Ve svitavském
Tyjátru se 7. září představí i domácí DJ DEVY
B, který pro příchozí návštěvníky zahraje na
úvod večera reggae set. Po něm již nastoupí
Boldrik a Wilda Panda v prologu a konečně
také zbytek Sklizně v tříhodinové liveshow
a následné afterparty. Svitavští posluchači
si tak v Tyjátru mohou poslechnout opravdovou reggae lahůdku. Kapacita klubu bude
omezena.
Vstupné: 70 Kč studenti / 100 Kč ostatní

14. Pá / Brand
Den s Lesy ČR
Slavnostní otevření rekreačního areálu
u rybníka Rosnička - Brand
Podrobný program najdete na str. 6
 18:00 / Svitavský stadion, u restaurace
Pod Hodinami
PONNY EXPRES
 20:00 / klub Tyjátr
ROMAN DRAGOUN
Koncert jednoho z nejlepších českých hudebníků + křest jeho nové desky „PIANO“
Vstupné: 100 Kč

15. So / 13:00 – 17:00/ Svitavský stadion
Panoramata našich měst a městeček
V rámci Dnů evropského dědictví vystoupáme opět po roce na čtyři vyhlídky:
Věž kostela sv. Josefa, věž kostela Navštívení
P. Marie, střechu kulturního centra Fabrika
a věž Zemědělského nákupního a zásobovacího závodu.
 15:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
v parku za účasti svitavského dechového
orchestru Astra a německé dechové hudby
z Göppingenu při příležitosti 18. ročníku
Dnů česko-německé kultury. V případě nepříznivého počasí – Fabrika Svitavy.
 20:00/ klub Tyjátr
ROCKOTÉKA
rockové hity minulosti i současnosti
Vstupné: dobrovolné

16. Ne / Městské muzeum a galerie Svitavy
České umění 19. století
Komentovaná prohlídka na závěr výstavy
s ředitelkou Východočeské galerie v Pardubicích PhDr. Hanou Řehákovou.
17. - 19. Po / 12:00 - 18:00, Út / 9:00 - 18:00,
St / 9:00 - 18:00 / MC Krůček
Bazárek podzimního a zimního oblečení
20. Čt / 16:00/ klub Tyjátr
„PODZIMNÍ BATIKOVANÝ ŠÁTEK“
Podzimní batikovaný šátek s dekorativní
kresbou, jako doplněk vašeho šatníku. Ma-
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teriál zajištěn (rámy, hedvábný šál, barvy,
kontury, sůl). Cena 199 Kč
 17:00 / Městské muzeum a galerie
NATVRDLÍ
Vernisáž výstavního projektu, představující tvorbu čtyř výrazných osobností mladší
generace současné výtvarné scény – Karla
Jerie, MICLA (Michala Novotného), Lukáše Mifka a Jaroslava Valečky. Výstavu uvede
Rea Michalová, kurátorka Národní galerie
v Praze.

21. Pá / 18:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Zdenka Blechová: Přednáška: Automatická
kresba a channeling. Jak nám mohou pomoci v denním životě? Vstupné 190 Kč doporučena včasná rezervace míst.
 19:00 / Svitavský stadion, u restaurace
Pod Hodinami
Hudební skupina STREJCI

22. So / 14:00 / horní část náměstí Míru
Svatováclavský košt
Více informací na str. 1
 19:00 / Svitavský stadion, u restaurace
Pod Hodinami
Skupina ABC

24. Po / 18:00 / MC Krůček
Narodilo se nám miminko
Pro ty, kteří čekají či mají miminko, co udělat
pro jeho správný rozvoj, vztah rodičů i pohodu celé rodiny. Beseda s psycholožkou.

27. Čt / 18.30 / Ottendorferův dům
133. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Lucembursko - země která Vás příjemně
překvapí. Spojeno s návštěvou Belgie a Nizozemí. Uvádí: Richtr Jan.
 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého
draka
Setkání sama se sebou
Meditačně-relaxační večer pro všechy, kteří
se chtějí zastavit, uvolnit a něco se dozvědět.
Sebou si přineste kousek látky nebo papír
své oblíbené barvy. Vstupné dobrovolné.

28. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
VYPSANÁ FIXA
VYPSANÁ FIXA je oblíbená česká hudební skupina hrající pop punk. Její tvorba je
proslulá zajímavými básnickými – často surrealistickými texty. Předprodej vstupenek
v recepci Fabriky a v klubu Tyjátr. Kapacita
klubu omezena. Vstupné: 150 Kč

29. So / 18:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Taneční večer
Vystoupení tanečnic pod vedením Pavlíny
Skalské. Vstupné dobrovolné.

30. Ne / 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Úplňkové bubnování s worskopem Simkary Andreje Koláře. Vstupné dobrovolné.

Kino Vesmír
6. - 8. / Čt, Pá / 19:30
Polski film ČR, Polsko 2012
Film o přátelství a absurditě hereckého života, balancujícího mezi realitou a iluzemi.
Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem. Čtyři známí čeští herci, spolužáci z brněnské
JAMU, Matonoha, Liška, Daniel a Polášek si
splnili dávný sen a rozhodli se natočit společný film. Režie: Mark Najbrt
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / 113 minut
7 .- 9. / Pá / 17:00 / So, Ne / 15:00 a 17:00
Doba ledová 4 – Země v pohybu USA 2012
Pokračování slavného snímku Doba ledová
zavádí diváka přibližně do doby před 200
miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Tento
superkontinet, který existoval v paleozoiku
a mezozoiku, se právě přibližně v té době
rozdělil na menší kontinenty, které jsou
podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může
chamtivá veverka, která neustále sbírá své
oříšky. Animovaný rodinný film. Režie: Steve
Martino, Mike Thurmeier
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 92 minut
11. - 12. / Út, St / 19:30
Méďa USA 2012
Plyšový medvěd může být skvělý společník,
když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to
spíš diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví,
chlastá jako duha, užívá lehké drogy a ještě
lehčí holky, může se z něj vyklubat hlavní
hrdina jedné z nejoriginálnějších komedií,
jaká za posledních pár let vznikla. Není divu,
vždyť režijní a scenáristické prsty má v Méďovi Seth MacFarlane, tvůrce veleúspěšného
seriálu Griffinovi a komediální eso současné
Ameriky.
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 106 minut
13. - 15. / Čt, Pá, So / 19:30
Temný rytíř povstal USA, GB 2012
Gotham se zmítá v temnotách nejistoty poté,
co byl jeho maskovaný ochránce uznán vinným ze zločinů, které byly pro dobro lidu
uloženy na jeho bedra. Nedůvěru v Batmana
nahradila nenávist a pohrdání. Zdánlivě odnikud se objevuje jakýsi Bane a nocí se plíží
kočičí žena… Krimi, drama, thriller
Režie: Christopher Nolan
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / 165 minut / titulky
14. - 16. / Pá / 17:00 / So, Ne / 15:00 a 17:00
Madagaskar 3 USA 2012
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Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo,
ve kterém naši hrdinové havarovali během
přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si
užívat do kasina v Monte Carlu. Animovaná
rodinná dobrodružná komedie. Režie: Eric
Darnell
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 92 minut
18. / Út / 19:30
Váňa ČR 2012
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa
Váni postupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení. Způsob života, jaký žije se nedá příliš
popsat slovy, musíte ho zakusit – vidět. Ojedinělým způsobem, v co nejcivilnějším pojetí
prožíváme jeden rok s Váňou v jeho maximální blízkosti. Film se ve svých obrazech
stává Váňou a zároveň poodkrývá zákulisí
dostihového sportu, které není vždy takové,
jak ho známe z hraných filmů. Jako magnet
Váňa působí na lidi, kdekoliv se objeví. Je to
neuvěřitelná energie jen vyslovíte to jméno.
Scénář a režie: Jakub Wagner.
Vstupné: 75 Kč / 75 minut
19. - 20. / St, Čt / 19:30
Až vyjde měsíc USA 2012
Pátrání po dvou uprchlých dětech může být
zábavnější, než si myslíte. Příběh roztomile
svérázné komedie se odehrává v 60. letech
20. století na romantickém pobřeží Nové
Anglie. Hrají: Bruce Willis, Edward Norton
a další. Scénář a režie: Wes Anderson.
Vstupné: 90 Kč / od 12 let / titulky / 94 minut
21. - 23. / Pá / 17:00 / So, Ne/ 15:00 a 17:00
Rebelka USA 2012
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí legendy
o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích.
Jednou takovou legendou je i příběh odvážné princezny Meridy, která se vzepře tradici
a vezme svůj osud do vlastních rukou. Animovaný rodinný film. Režie. Mark Andrew,
Brenda Chapman.
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 100 minut
21. - 22. / Pá, So / 19:30
Ve stínu ČR 2012
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém
důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů
i jejich blízkých. Ve stínu nabízí především
strhující detektivní příběh, který navazuje na
nejlepší domácí i zahraniční tradice dobové
filmové detektivky. V hlavní roli: Ivan Trojan
Režie: David Ondříček
Vstupné: 130 Kč / 96 minut
25. - 26. / Út, St / 19:30
Resident Evil: Odveta USA 2012
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Smrtelný virus společnosti Umbrella Corporation dál pustoší Zemi, mění světovou
populaci na legie masa, které jedí Nemrtví.
Jediná a poslední naděje lidské rasy v podobě ALICE (Milla Jovovich) , se probudí
v srdci nejtajnější operace společnosti Umbrella a odkrývá víc o své tajemné minulosti,
jak dále pátrá v komplexu. Filmová adaptace
ságy podle oblíbené počítačové hry.
Režie: Paul W. S. Anderson
Vstupné: 130 Kč / od 12 let / titulky
28. - 30. / Pá / 17:00 / So, Ne / 15:00 a 17:00
Norman a duchové USA 2012
Malé nudné městečko kdesi v Massachusetts
je obléháno zombies. Obyvatelé města, kteří
už nevědí jak hrozbě dál čelit, se obrátí na
podivínského chlapce Normana, který prý
umí promlouvat s mrtvými. Animovaná rodinná fantasy dobrodružná komedie. Režie:
Sam Fell, Chris Butler.
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 93 minut
28. - 29. / Pá, So / 19:30
Divoši USA 2012 PREMIÉRA!
Příběh dvou pěstitelů marihuany, kterým se
podařilo naštvat mexickou mafii a ta jim za
to unesla přítelkyni. A to si ti dva rozhodně
nedají líbit… Thriller říznutý trochou černého humoru. Hrají: Uma Thurman, Salma Hayek, John Travolta, Benicio Del Toro
a další. Nejnovější film Olivera Stonea
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 131 minut

VÝSTAVY
Výstavy Městského muzea
a galerie
3. 6. – 9. 9.
Namibijské safari
Výstava fotografií, preparovaných exotických zvířat a předmětů typických pro Afriku.
Je doplněna o dětskou dílnu (výroba afrických panenek, masek, střelbu z afrických
luků, pracovní listy...)
13. 6. – 16. 9.
České umění 19. století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
Vernisáž výstavy, úvodní slovo ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Hana Řeháková. Výstavu tvoří umělecká díla z 19. století od nejstarších autorů do tzv. „generace
Národního divadla“. Uvidíte díla Antonína
Chittussiho, Julia Mařáka, Mikoláše Alše, Vojtěcha Hynaise a dalších známých malířů.
21. 9. – 18. 11. Městské muzeum a galerie
Natvrdlí
Výstava tvorby čtyř výrazných osobností
mladší generace současné výtvarné scény

– Karla Jerie, MICLA (Michala Novotného),
Lukáše Mifka a Jaroslava Valečky. Můžete se
těšit na figurativní malbu odkazující na českou grotesku, fantaskní bytosti, pohádkové
příběhy či komiks.
Stálé expozice
Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve
svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo
na valše, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara
Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera
a pracovními listy jako doplněk učebních
programů pro všechny typy škol.
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna
knihovna Českého esperantského svazu.
Kromě vystavených knih je její větší část
umístěna v depozitu.
Otevírací doba:
Út - Pá 9 -12 a 13 - 17, So, Ne 13 - 17
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele Svitav zdarma. Tiskový servis: Blanka
Čuhelová, tel. 461 541 710, 777 579 859,
cuhelova@muzeum.svitavy.cz
www.muzeum.svitavy.cz

Výstavy sks
Fabrika Svitavy
FOYER
ZUŠ Svitavy: Výstava prací žáků výtvarného oboru
3. podlaží
Střípky z Dětské scény 2011 ve fotografiích
Autorem fotografií z recitační a divadelní
„premiérové“ 40. Dětské scény ve Fabrice
a Ottendorferově domě je Ivo Mičkal.
4. podlaží
Jaroslav Dittrich: Ohlédnutí za tvorbou na
téma „Krajina“
Vzpomínková výstava svitavského fotografa,
který nás vloni předčasně opustil. Kromě fotografií autora budou vystaveny i fotografie
jeho přátel, na kterých je zachycen autor
sám.
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SPORT
1. So / 9:00 / sport. hala Na Střelnici
Memoriál Františka Vymětala
Celostátní turnaj starších žákyň. Volejbal.
 10:00 / volejbal. kurty za Nár. domem
TJ Sy „B“ – Lanškroun „B“
Volejbal: KP II. tř. ženy

2. Ne / Svitavský stadion
TJ Sy - Kolín
Kopaná: 10:00 U15 a 11:45 U14 - ČLŽ
 17:00 / hřiště Lány
TJ Sy B - Třemošnice
Kopaná: I.A tř. muži

8. – 9. So - Ne / 9:00, 9:00 / sport. hala
Na Střelnici
Mezinárodní turnaj žáků
Volejbal: starší žáci
8. So / Svitavský stadion
TJ Sy - Čáslav
Kopaná: 10:00 U13 a 11:45 U12 - ČLŽ
 14:00 / hřiště Lačnov
Hokejbal: 1.HBC Svitavy - HBC Chlumec
nad Cidlinou
 14:45 / Svitavský stadion
TJ Sy - DUKLA Praha U17
Kopaná: 17:00 U16 - ČLD

9. Ne / 9.00 / hřiště Lány
Turnaj OP přípravek, kopaná
 14.45 / Svitavský stadion
TJ Sy - SLAVIA Praha
Kopaná: 14:45 - ČLD U19
 17.00 / Svitavský stadion
TJ Sy A - Holice
Kopaná: divize muži

 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Letohrad U13
Kopaná: 11:45 U12 - ČLŽ
TJ Sy - Jablonec n.N.
Kopaná: 14:15 U17 a 16:30 U16 - ČLD

23. Ne / 9:00 / Areál Cihelna
Setkání příznivců U-modelů
Modelklub
 14:15 / Svitavský stadion
TJ Sy - Rapid Liberec
Kopaná: ČLD U19
TJ Sy A - Jirny
Kopaná: 16:30 - divize muži

29. So / 9:00 / hřiště Lány
Turnaj OP přípravek
Kopaná
 10:00 / volejbal. kurty za Nár. domem
TJ Sy „B“ – Slovan M. Třebová
Volejbal: KP II. tř. ženy
 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Nový Bydžov U15
Kopaná: 11:45 U14 - ČLŽ
 11:00 / hřiště Lačnov
1.HBC Svitavy - SK OEZ Testa Letohrad B
Hokejbal
 14:00 / hřiště Lačnov
SK Kometa Polička - HBC ALPIQ Kladno
Hokejbal

30. Ne / 9:00 / hřiště Lány
Turnaj KS přípravek
Kopaná
 10:00 / hřiště Lačnov
SK Kometa Polička - TJ KOVO Praha
Hokejbal
 16:30 / hřiště Lány
TJ Sy B - Chrudim C
Kopaná: I.A tř. muži

15. So / 9:00 / hřiště Lány
Turnaj KS přípravek
Kopaná		
 9:00 / sport. hala Na Střelnici
Podzimní turnaj žen
Volejbal: 10. ročník – ženy „A“
 10:00 / volejbal. kurty za Nár. domem
TJ Sy „B“ – VK Litomyšl
Volejbal: KP II. tř. ženy
 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Mladá Boleslav U15
Kopaná: 11:45 U14 - ČLŽ

16. Ne / 16:30 / hřiště Lány
TJ Sy B - Srch
Kopaná: I.A tř. muži

22. So / 9:00 / Areál Cihelna
Setkání příznivců U-modelů
Modelklub

Českomoravské

		 pomezí

Litomyšl
do 16.9. / městská obrazárna
Poznávej se! aneb prověř svoje smysly
a schopnosti
Výstava, která díky množství přístrojů a mobilních strojů umožní hravou formou rozpoznat reakce našich smyslů, naše schopnosti
a dovednosti apod.
8. – 9. 9. / různá místa ve městě
Dny otevřených dveří památek
Dny evropského dědictví každoročně v září
otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších
památek.

do 30.9. / Portmoneum J. Váchala
CO! – Camera obscura v Portmoneu
Autoři interaktivní výstavy, kde se návštěvníci sami stávají součástmi a spolutvůrci uměleckého díla, se nechali inspirovat prastarou
metodou camery obscury.

Polička
24. 9. / 19:00 hod. / Tylův dům
Jirka Kolbaba: Fotograf na cestách – Splněný sen
V tomto pořadu představí cestovatel množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat ze
šesti kontinentů.
25. 9. / 19:00 / Tylův dům
F. R. Čech: Dívčí válka
Divadelní představení s novými a mladými
tvářemi plné energie a radosti.
29. 9. / 19:00 / Tylův dům
Koncert ke dni seniorů: Eva a Vašek

Moravská Třebová
1. 9. /od 13:00 do 22:00 hod / zámek
Kejkle a kratochvíle
Tradiční středověký festival plný lidového
veselí, dobových řemesel, kejklířů, šermířů
a trubadúrů.
14. 9. – 18. 9. / muzeum
Dny česko-německé kultury
Koncerty, přednášky, výstava a kulturní akce
k 20. jubileu založení Střediska česko-německého porozumění.

Vysoké Mýto
7. – 9. 9. / náměstí Přemysla Otakara II,
Amfiteátr M-klubu, Šemberovo divadlo
Oslavy 750 let města Vysokého Mýta,
Mezinárodní partnerské dny
Třídenní městské slavnosti. Mj. vystoupí
T. Klus, M. Žbirka a další.
Více na www.vysoke-myto.cz
8. – 30. 9. / Regionální muzeum
Vivat Civitas Alta Muta, o dějinách
a Vysokém Mýtě
Výstava vzácných dokumentů a artefaktů.
Více na www.muzeum-myto.cz
8. – 28. 9. / Galerie ve zvonici
Vysoké Mýto v obrazech Alta Muta picta
Výstava historických vyobrazení Vysokého
Mýta u příležitosti 750 let založení města.
Více na www.galerie.vysoke-myto.cz

Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.svitavy.cz/ic, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.vodaasport.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.ddm.svitavy.cz,
www.krucek.blogspot.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Informace z kultury: Pozvánka na výstavu

Karel Jerie: Lochnesska. 2010.
NATVRDLÍ / vernisáž: 20. září v 17 hodin.
Výstavu zahájí kurátorka Rea Michalová
Reprezentativní výstava představuje aktuální tvorbu členů uměleckého seskupení
Natvrdlí – Karla Jerie (1977), MICLA (1969),
Lukáše Miffka (1978) a Jaroslava Valečky
(1972). Tyto čtyři výrazné umělecké osobnosti
svým dílem obhajují pozice figurativní malby
a rozvíjejí tradici poutavého obrazového sdělení. Program Natvrdlých je založen na myšlence tolerance, volnosti projevu a „nestydaté
natvrdlosti“. Na „natvrdlém“ trvání na radosti
z malířské práce, na „natvrdlé“ závislosti předstoupit před bílé plátno, cítit vůni barev, štětci

se ho dotýkat a dát průchod své tvůrčí vizi, bez
ohledu na trendovost a v uvědomění si relativity obecných soudů. Natvrdlí usilují o formování výtvarného tvarosloví, které je nezaměnitelným otiskem umělcovy jedinečnosti, stejně
jako ukazatelem jeho vrcholné tvůrčí dovednosti. Mezi ideu a výsledné dílo nestaví jiného
prostředníka než čistě malířské prostředky.
Nalezli si vlastní tvůrčí prostor spíše v intuitivní
rovině než v oblasti spekulace. Malují obrazy,
které svou existenci opravňují jen samy sebou.
Pojímají malbu v novém významu osvěžující
„hry“, volně a fantaskně manipulující s realitou, aby citově vyprahlému diváku poskytli neopakovatelný, co nejautentičtější zážitek.
Karel Jerie: 1999-2005 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof. A. Střížka,
ateliér prof. M. Rittsteina. Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes a zakládajícím členem
občanského sdružení na podporu komiksu Seqence. Michal Novotný: 1990 -1997 Akademie
výtvarných umění v Praze, ateliér prof. J. Načeradského, ateliér prof. K. Nepraše a ateliér
prof. J. Davida. Lukáš Miffek: 1999-2005 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof.
A. Střížka, ateliér prof. M. Rittsteina. Je členem
Spolku výtvarných umělců Mánes. Jaroslav Valečka: 1991-1998 Akademie výtvarných umění
v Praze, ateliér prof. J. Sopka, 1994 Vestlandes
Kunstakademi, Bergen, 1995 Staatliche Kunstakademie, Karlsruhe, 1996 Royal Academy,
Rotterdam. Je členem skupiny „Prague stuckists“. Rea Michalová: 1998-2007 FF UK, obor
dějiny umění, od 2008 kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie
v Praze. Je členkou Association internationale
des critiques d’art (AICA), Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Uměleckohistorické
společnosti v českých zemích, Spolku výtvarných umělců Mánes.
Rea Michalová

Seriál: městský památkový okruh (15)
V pravé části hřbitova od vstupu do kostela
sv. Jiljí se odvíjí jeden z pozapomenutých příběhů města. Málokdo si vzpomene na zámožnou
a velevýznamnou rodinu Blodigů, která udávala
tón běhu dějin v 18. a hlavně v 19. století. Velmi
blízko k sobě měly dějiny Svitav a dědičných
leníků Kamenné Horky. Na dlouhé lokte by
byly spekulace o podzemním propojení kostela
s tamním kostelem Máří Magdalény či lánského zámku. Avšak jména Blodig čteme na náhrobcích svitavského hřbitova poměrně často.
V nice kostela se tak nachází precizně řemeslně
vypracovaný náhrobek Brigity Thekly Susanny Blodigové, jejíž čas se naplnil 30. prosince
1833. Těžko zjistíme osudy jednotlivých členů
rodiny, byť jsou to střípky velmi zajímavé. Právě
jméno Blodig se vyskytuje v pamětním spise ve
věži hřbitovního kostela z roku 1700. Navždy
je tak doloženo přátelství neteře a tety, v roce

1699 stvrzené krví a bolestí. Příběh o žhavé
ruce otištěné do běloskvoucího kapesníku vešel
i do místních pověstí. Tak jej popsala i Drahomíra Šustrová.
Genealogie rodu Blodigů je velmi složitá,
ale snad nejvýznamnějším členem rodiny byl
Franz, který zemřel v roce 1861 a společně se
svou ženou Augustou dnes odpočívá u zdi za
hroby řádových sester. Náhrobku si nikdo nevšímá, ale měšťanský obchodník, majitel nemovitostí na náměstí, vykonával v letech 1839–49
úřad starosty Svitav. Právě tehdy se opravila
radnice na náměstí, Blodig pořádal sbírky na
chudé, zažil příjezd prvního vlaku do města
a hlavně - společně se svým bratrem Karlem se
podíleli na boji malých měst za svobody v roce
1848. Franz Blodig byl první, kdo na náměstí
vyhlásil příslib císařské ústavy. A také došlo
k rozšíření hřbitova.
Radoslav Fikejz

Dny evropského dědictví
VYHLÍDKY A DERNIÉRA VÝSTAVY
Sobota 15. září / 13:00 – 17:00
Dny evropského dědictví každoročně
v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, a to nejen historických.
Součástí Dnů bývají i doprovodné programy. V loňském roce jsme vás pozvali na
nejvyšší vyhlídky v našem městě, a protože
se akce setkala opravdu s velkým zájmem,
rozhodli jsme se ji letos zčásti zopakovat.
Zveme vás do věží kostelů, a to do
obou věží sv. Josefa, našeho nejvyššího
kostela, a také do věže kostela Navštívení
P. Marie na náměstí. Věnovat se vám budou členové Muzejního historického klubu
Záviš s Milanem Štrychem.
Přestavěnou Fabriku asi všichni znáte,
ale byli jste se podívat, jak nádherně vypadá divadelní sál z balkónu? Věřte, stojí
to za to. A co pohled na Svitavy ze střechy Fabriky, kam se dostanete pouze jeden den v roce? V muzeu vás čekají tento
den zdarma přístupné expozice a výstavy
– předposlední den se můžete se svými dětmi podívat na preparovaná africká zvířata,
která přilákala v průběhu léta do Svitav
značné množství návštěvníků. A bonus na
závěr: derniéra spojená s komentovanou
prohlídkou výstavy České umění 19. století s PhDr. Hanou Řehákovou. Kdo slyšel
její úvodní řeč na zahájení výstavy, určitě si
prohlídku těchto unikátních obrazů s jejím
výkladem nenechá ujít.
Možná vám v programu oproti loňskému roku něco chybí - pohled z nejvyššího
bodu ve Svitavách, budovy ZZN. V letošním roce zde budou probíhat stavební
úpravy, aby pohled příštího roku byl pro
vás kromě jedinečnosti také bezpečnější.
Blanka Čuhelová
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Hudební zastavení Divadelní abonentní cyklus Svitavy
podzim / zima 2012 - 2013
u jazzové studny
Že si ve Svitavách můžete přečíst verše
na zdi, prohlédnout venkovní galerii plnou
barevných maleb či brouzdat mezi dřevě-

9. října / Klicperovo divadlo Hradec Králové
Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy
Spisovatel Jaroslav Havlíček nás v románu Petrolejové lampy zavedl do své rodné Jilemnice na přelomu 19. a 20. století. Příběh ságy
dvou rodů popisuje osud mladé ženy Štěpky
Kiliánové. Nepoddajné, ale srdečné, šaškující,
ale přitom s vnitřní důstojností, hrdé, ale zranitelné. Režie: Ivan Rajmont. Výprava: Martin
Černý. Hrají: Pavla Tomicová, Filip Richtermoc, Hynek Pech, Marie Kleplová, Vlastimil
Čaněk, Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Martina
Eliášová, Jakub Tvrdík, Marta Zaoralová, Petr
Vrběcký a další.
14. listopadu / Divadlo Semafor Praha
Jiří Suchý: Hodiny jdou pozpátku

nými sochami na stadionu, si už lidé místní
i přivandrovalí zvykají. Nově k těmto otevřeně
přístupným objektům přibude 1. září jazzová
studna. A když se řekne jazz, tak mnohým ve
Svitavách, ale i lidem v celé republice, se vybaví jméno Rudyho Linky. Nám je ctí informovat
o tom, jak jeho jméno bude i nebude zdobit
posedovou studnu na Svitavském stadionu.
Odhalení originální sochy, která rozesmála
i samotného Rudyho Linku, je naplánováno
na sobotu jako součást vernisáže galerie dřevěných soch. Jazzový koncert budiž pro radost
všem, kdo zavítají den před poutí na slavnostní uvedení studny do provozu.
Jiří Sehnal

Výstava
Jaroslav Vrchlický
Od září bude ve 2. patře před knihovnou vystaveno 15 panelů o Jaroslavu Vrchlickém. Výstava vznikla k 160. výročí narození a 100. výročí úmrtí autora, připravil ji
Ústav pro českou literaturu ČR ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví a Literární akademií Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého.
Milada Vacková

Děj muzikálu se odehrává v roce 1938 v nočním podniku Honolulu v době swingu. Protože
však nejde o prezentaci hudebně-vědného večera nýbrž o zábavnou komedii, rozpětí swingu bude stylově trochu širší - bude to swing
30. a 40. let. V rolích zpívajícího tria Bobo Sisters uvidíte Lucii Černíkovou (nebo Barboru

15. ledna / Východočeské divadlo Pardubice
Reginald Rose: Dvanáct rozhněvaných mužů
Vinen, či nevinen? Soudní drama za zavřenými dveřmi. V justičním systému, kde o vině či
nevině nerozhoduje soudce, ale porota, která
má v rukou život či smrt obžalovaného, ztrácí postupně domnělé důkazy. Zdánlivě jasný
případ vraždy nevzbuzuje zpočátku žádné pochybnosti. Přesto se mezi dvanácti „spravedlivými“ najde jeden, jemuž tíha ortelu rozhodujícího o elektrickém křesle připadá příliš veliká
na to, aby bylo možné vyřknout verdikt bez
diskuze. Důkazy viny začínají svědčit pro nevinu. Kostýmy: Tomáš Kypta j. h. Dramaturgie:
Tomáš Syrovátka. Hrají: Petr Kostka j. h., Jan
Hyhlík, Pavel Novotný, Jiří Kalužný, Jindřich
Kratochvíl j. h., Petr Dohnal, Josef Kejchal
a další.
Změna programu vyhrazena.

Smejkalovou), barmana hraje Michal Stejskal
a pak nechybí ani Jitka Molavcová s Jiřím Suchým - štamgasti onoho baru. Autorem libreta i hudby je Jiří Suchý, který také režíruje.
Libreto, hudba, texty písní, návrhy kostýmů
a loutek a režie: Jiří Suchý. Scéna: Jaroslav Svoboda. Hudební aranžmá: Radek Škeřík. Choreografie: BOBO SISTERS.
10. prosince / Divadlo MALÉhRY Brno
Nebe?
Mysleli jste někdy na sebevraždu? A stojí to
za to, aby se to stalo? Co se stane, když se to

Taneční kurzy pro dospělé páry podzim 2012
SKS Svitavy pořádá ve Fabrice kurzy tance
a společenské výchovy pro:
• začátečníky (od 16:00 do 18:30 h.)
• mírně pokročilé (od 17:00 do 19:30 h.)
(oba kurzy povedou trenéři TK Style Svitavy Irena
a František Pokorní.
• pokročilé (od 20:00 do 22:45 h.)
kurzy povedou taneční lektoři Jan Herodek a Alena Čečatková z TK Orel Telnice
v termínech: soboty 6. 10., 13. 10., 20. 10.,
27. 10. a 3. 11.
Přihlásit se mohou jen páry. Cena celého kurzu

stane? Možná se nestane vůbec nic! Dámská
jízda. Chlapi pozor, jedu je dost! Autorské
představení inspirované vyprávěním a skutečnými příběhy žen kolem nás. V příběhu učitelky Marušky, herečky Simony a kadeřnice Ilči
dochází ke konfliktům díky odlišnému vidění
světa a postojům k mužům. Děj se odehrává
tam, kde se ocitáme po smrti. Námět, scénář,
režie a hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská. Výtvarná spolupráce: Jaroslav Milfajt

/ 5 lekcí / pro 1 pár je: 1 200 Kč vč. DPH. Cena
jednotlivých lekcí pro pár je 300 Kč vč. DPH.
Podmínkou pro otevření kurzu je účast nejméně dvaceti párů! Noví kurzisté budou přihlášeni
po zaplacení poplatku a odevzdání přihlášky
v recepci Fabriky, Wolkerova alej 18 (od 6:30
do 19:30 hodin), stálí kurzisté se přihlásí telefonicky / e-mailem nejpozději do 24. září a platí na
první lekci. Další informace na tel. č.: 461 535
220 nebo 733 142 093 (8 - 16 h.) nebo na e-mail:
dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz.
Eva Chlubnová

Všechna představení se konají ve Fabrice vždy
od 19:00 hodin. Abonentní vstupenka na sezonu stojí 730 Kč. Vstupné na jednotlivá představení činí 220 Kč.
Předprodej abonentek bude zahájen 24. září
v recepci Fabriky.
(otevřeno pondělí - pátek 6:00 - 19:00 h.,
sobota 6:00 - 12:00 h.). Stávající abonenti mají
možnost výměny své abonentky od 3. září do 21.
září také v recepci Fabriky.
Eva Chlubnová
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Svitavy pro rodiny
v září 2012
V rámci projektu Svitavy pro rodiny, který
je financován z výhry v soutěži Obec přátelská
rodině, se uskuteční vzdělávání pro dospělé:
Příprava na návrat do zaměstnání - seminář pro ženy i muže, kteří se vracejí na trh
práce. Pokud se potřebujete zorientovat na
pracovním trhu, vybrat si pro sebe to pravé
zaměstnání, pomoci s životopisem či sebeprezentací, tak je tato forma vzdělávání vhodná
přímo pro vás. Uskuteční se ve dvou blocích
v časech 9.00 - 13.00, z nichž první, ve čtvrtek 20. 9., bude zaměřen na teorii a druhý,
v úterý 25. 9., bude věnován již konkrétním
příkladům, simulacím pohovorů a jejich nácviku. Na seminář je nutno se přihlásit předem
u koordinátorky projektu a předpokladem je
absolvovat obě jeho části. Hlídání dětí zajištěno, vše pro účastnice a účastníky zdarma hrazeno z výhry v soutěži Obec přátelská rodině
2011, lektorky Makarová a Španielová.
Potřebujete se naučit na počítači nebo
rozšířit své znalosti? Jarní kurzy pro seniory
,seniorky, začátečníky, i ty, zaměřené na obnovu počítačových znalostí, proběhly za velké
spokojenosti všech zúčastněných. V měsících
říjnu a listopadu pro vás připravujeme další počítačové kurzy. Jejich obsah chceme co
nejlépe přizpůsobit vašim potřebám. Pokud
potřebujete počítačové vzdělávání na určité
úrovni, kontaktujte koordinátorku projektu.
Monika Čuhelová
Kurzy Respektovat a být respektován
pro rodiče, prarodiče, dospělé ve dnech
12. a 13. října, 9. a 10. listopadu a 7. a 8.
prosince. Tyto kurzy vedené manželi Kopřivovými je nutno absolvovat všechny.
Informace, podmínky a přihlášky získáte
u koordinátorky.
V dalších měsících pro vás připravujeme Halloweenský karneval s koncertem
Kašpárka v rohlíku (31. 10.), koncert Karolíny Kamberské (1. a 2. 12.) nebo adventní
tvoření pro všechny generace.
Víte o kavárně, restauraci, cukrárně
nebo jiném místě, které by si podle vás
zasloužilo samolepku Děti vítány? Pokud
ano, sdělte svůj tip do Krůčku, nebo koordinátorce projektu Mgr. Monice Čuhelové,
tel.: 739 085 457, e-mail: cuhelova@svi.cz.
Monika Čuhelová

Knihovna - otevírací doba
Oddělení
pro dospělé

Dětské
oddělení

Pondělí

09:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Úterý

09:00 – 17:00

09:00 – 13:00

Středa

09:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

Pátek

09:00 – 17:00

09:00 – 13:00

Sobota

zavřeno

zavřeno
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Program Mateřského
a rodinného centra Krůček
Pravidelný program každý den, informace
na tel.: 737 236 152, e-mail: mckrucek@
gmail.com, www.krucek.blogspot.cz

Novinky:
Kroužky pro děti – Angličtina, Aerobik, Angličtina pro dospělé, začátečníky i pokročilé,
Kursy masáží dětí a kojenců vedené certifikovanou lektorkou.
Dílny tvořivosti pro rodiče a prarodiče
s dětmi:
4. / Út / 13 – 17 hodin / Dílny tvořivosti
pro rodiče a prarodiče s dětmi – Vyrábíme
školní potřeby
11. / Út / 15 – 17 hodin / Keramika v domově na rozcestí – Nadace OKD Cesty
partnerství
18. / Út / 13 - 17 hodin / Dílny tvořivosti
pro rodiče a prarodiče s dětmi – Korálkování – šperky a zvířata z korálků
21. / Pá / 16 hodin / Malování na hedvábí
– děti, rodiče i prarodiče vítáni
25. / Út / 16 hodin / Žepa není řepa - logopedická dílnička pod vedením logopedky
Markéty Dufkové
V rámci projektu MPSV Centrum pro rodinu:
Informace a bezplatné poradenství: psychologické, sociální, právní, výchovné, pediatrické, laktační, logopedické, homeopatické
Herna pro všechny děti – podpořeno Nadačním fondem Albert, každý den 12.00 –
16.00 vstup zdarma (mimo pátku).

DDM v novém kabátě

Zaměstnanci DDM ve Svitavách v první
polovině roku vyhlásili soutěž o nový název
a logo organizace. Přišlo asi 15 návrhů od dětí
i dospělých. Po dlouhém zvažování byl vybrán
název „Tramtáryje“ s novým logem. Autorem je
Jiří Sehnal.
Nové webové stránky (www.ddm.svitavy.
cz) vytvořil Radim Drápela.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a poslali nám své návrhy. Těšíme se na vaši
návštěvu jak na našich nových webových stránkách, tak na akcích pořádaných zaměstnanci
DDM „Tramtáryje“ Svitavy.
Robert Snášil

Kroužky v DDM 2012 - 2013
Ve školním roce 2012 - 2013 od měsíce
října bude opět otevřena nabídka kroužků,
které bude organizovat DDM „Tramtáryje“ ve
Svitavách. Seznam kroužků, přihlášky a návod,
jak se do kroužku přihlásit, je možno najít na
našich webových stránkách: www.ddm.svitavy.cz. Přihlášky je možné také vyzvednout
v kancelářích DDM. Těšíme se na vaši návštěvu.
Robert Snášil

MŠ Svitavy - Lány
V Purkyňově ulici bylo v opravených
prostorách bývalých jeslí otevřeno odloučené pracoviště - třída pro 25 dětí.
Jiří Petr

Nová zahrada v Seniorcentru
Dne 18. července se v Seniorcentru města Svitavy s.r.o. sešli zástupci města Svitavy,

aby otevřeli společně s uživateli a zaměstnanci novou zahradu. Zahrada v jarních měsících

prošla celkovou rekonstrukcí, byl opraven altán, dobudovány chodníky, provedeny sadové
úpravy a zakoupen zahradní nábytek.
Poděkování patří městu Svitavy za pomoc
při realizaci a financování této akce. Zahrada
bude sloužit nejen k posezení a relaxaci uživatelů a jejich blízkých, ale i k pořádání akcí. Na
slavnostní odpoledne připravili zaměstnanci
pro přítomné pohoštění. Josef Klusoň zahrál
na harmoniku písničky, které senioři dobře
znali a společně si zazpívali. Těšíme se na podobná setkání, vždyť radost a úsměv našich
seniorů za to stojí.
Lenka Jurenová
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Setkání v Göppingenu
V německém Göppingenu se konalo ve
dnech 28. a 29. července 41. setkání spolku
bývalých krajanů Hřebečské krajanské setkání. Členy spolku jsou bývalí obyvatelé Zábřehu na Moravě, Lanškrouna, Moravské Třebo-

vé, Svitav a okolních obcí, kteří po 2. světové
válce opustili Československo. Slavností se za
město Svitavy zúčastnil starosta David Šimek
a místostarosta Miloš Vízdal, za Moravskou
Třebovou starosta Miloš Izák a také starostové z Lanškrouna a Zábřehu na Moravě. Byli
jsme přivítáni předsedou spolku Gerhardem
Müllerem a přijati primátorem města Guigo
Tillem. Tato převážně kulturní akce se nesla
v duchu vzpomínek na města a obce, ve kterých se členové spolku narodili a v dětství
vyrůstali. Všichni jsme se shodli na tom, že se
nelze vracet pouze do minulosti, ale že důležitější je přítomnost a budoucnost, že se budeme setkávat proto, abychom přispěli k vzájemnému porozumění a poznání.
Miloš Vízdal, místostarosta.
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Skauti uvítají mezi sebou nováčky
Svitavští skauti mají za sebou krásně strávené prázdniny. Ti nejmladší prožili dobrodružství s indiány na našem tábořišti Trpík,
děvčata putovala Českomoravským pomezím
s koňským povozem, starší členové získali zkušenosti na vodě a nechybělo také zdolávání
českých a zahraničních pohoří.
Prázdniny byly pestré, avšak skautské oddíly nabízejí dětem kvalitní trávení volného
času celoročně na pravidelných schůzkách.
Schůzky a výpravy zajišťují kvalifikování dobrovolníci, kteří také prošli skautskou výchovou.
Nejenže děti u nás získají přátele, na které se
mohou spolehnout, ale také získají mnohé dovednosti, které jim pomohou zvládat každodenní život. Dětem a mladým lidem umožňuje
skauting žít a dělat věci společně, staví před
ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou
a hrou.Skauting je cesta k objevování všech barev světa. Nechte i své dítě vyrůstat mezi skauty! Pokud vašemu dítěti bylo alespoň 6 let, tak
ho přiveďte na první společnou schůzku pro

nováčky, která bude probíhat v pátek 14. září
v 16:00 hodin na hřišti základní školy na náměstí Míru (vchod bránou od Chovenky).
Pro děti bude připraven hodinový program
a rodiče zde získají podrobné informace o naší
činnosti a termínu schůzek. Informace také
najdete na webu www.smrcek.skauting.cz.
Úspěšný začátek nového školního roku
přejí členové skautského střediska „Smrček“
Svitavy.
Antonín Benc

Roboti v esperantu

Informace z odboru
školství a kultury
Fond regenerace památek Svitavy
Setkání vlastníků nemovitostí připravujeme na 20. a 27. září v Městské památkové
zóně (náměstí Míru), na němž budou informováni o záměrech města při realizaci podpory z tohoto fondu. Všichni budou individuálně
pozváni osobním dopisem.
Jiří Petr

Mezinárodní esperantská konference
OSIEK 2012 ve Svitavách byla ve znamení sci-fi
a robotů, tedy to bylo hlavní téma přednášek
a diskuzí určených účastníkům 13 zemí světa.
„Via konferenco havas temon „Siencfikcio kaj robotoj“. Mi opinias, ke sen teatraĵo
R.U.R. ĝi ne estas kompleta...“ (Vaše konference má téma „Sci-fi a roboti“. Myslím, že
bez divadelní hry R.U.R. by nebyla úplná...)
- tak nějak jsem zformulovala jednoduché věty
v esperantu před premiérou představení divadla DOMA. A pak se v nabitém sále zhaslo.
„Skromnost je blbost,“ říká můj švagr.
A možná má pravdu. Byl to překrásný večer.
A také poučný.
Jednak jsem netušila, že je esperanto tak
libozvučný a současně bohatý jazyk, najdeme
zde tisíce slov, slovních obratů, metafor,... Lingvistické skvosty světové literatury mají již svou
esperantskou verzi. Čapkova hra R.U.R. vyšla
v tomto jazyce podruhé.
V naší divadelní úpravě jsme na jedné straně akcentovali dramaticky vypjaté situace a ty

výrazně dokreslili světelnými efekty, pohybem
a hudbou (českou undergroundovou muzikou) a na druhé straně text doplnili o téměř
filozofické úvahy Karla Čapka. Scénář se herci
naučili nejdříve česky a poté v esperantu, tedy
v jazyce, který neovládají. A v hledišti seděly
desítky neesperantistů.
Stalo se, že v danou dobu na malém prostoru divadla Trám byli herci i diváci, starší
a velmi mladí, Svitavští i ti z 13 zemí světa „na
jedné lodi“ - přestože mnozí neuměli jazyk, byli
stejně naladěni, vnímali i prožívali vypjaté okamžiky představení, měli k sobě blízko.
V druhé části večera zazněla muzika krásná
a originální, skladby Davida Prokeše zahrála svitavská kapela Bakers ve složení David Prokeš,
Bára Koutná, Tomáš Mohr.
A lidé poslouchali, povídali si o hudbě
a divadle, popíjeli moravské víno a bylo jim dobře. V té chvíli jsem si uvědomila, že esperanto
je nejen dorozumívacím jazykem, ale i jazykem
přátelství a „duchovní spřízněnosti“. Dankon.
Děkujeme.
Radka Oblouková
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Informace ze sportu
Bike club Svitavy
Bike club Svitavy v sobotu 29. září pořádá
terénní duatlon. Jedná se o kombinaci běhu
a jízdy na horském kole. Vše se odehraje v přírodním areálu u rybníka Rosnička. Závodníci
odstartují z pláže a dvakrát oběhnou rybník
a čekají je tři cyklo okruhy v lese v délce 21
km. Na závěr ještě jednou oběhnou rybník.
Závod bude zajímavý určitě i pro diváky. Součástí akce budou doprovodné závody pro děti
a pro dospělé, kteří si chtějí tuto disciplínu
pouze vyzkoušet.
Duatlon je zároveň posledním závodem
celoročního seriálu Pohár Českomoravské
vrchoviny 2012, který zahrnoval šest různých
cyklistických akcí v Poličce, Bystrém, Sedlištích
u Jimramova a Svitavách. Na závěr budou tedy
vyhlášeni i historicky první vítězové celého poháru v osmi kategoriích.
Podrobnosti a časový harmonogram najdete
na www.bikesvitavy.cz/duatlon
Lenka Suchánková
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Návštěvníci oceňují čisté prostředí
Krytého bazénu ve Svitavách
Na přelomu května a června bylo agenturou Sociální průzkum zahájeno sociologické
šetření, jehož cílem bylo změřit spokojenost
svitavských občanů s poskytovanými službami na krytém bazéně a zároveň zjistit, kam by
podle respondentů měly případné investice do
tohoto zařízení směřovat.
Významné výsledky se týkají především
rozdílných výpovědí mezi těmi, kteří chodí plavat častěji (alespoň jednou za měsíc) a méně
než jednou za měsíc. Ti, kteří bazén navštěvují

Dobové táboření šermířů

Kardio klub
Kardio klub Svitavy připravuje v září kondiční vycházky:
V sobotu 1. září je vycházka Voletínským
údolím (středně náročný pochod, 7 km). Odjezd z vlak. nádraží ve Svitavách v 8:02 hod. do
Poličky, dále autobusem v 8:45 hod. do Jarošova. Pěšky se vydáme na rozhlednu Borůvka
a navštívíme chatu Polanka.
V pátek 14. září se koná Den Lesů ČR.
Sraz členů i nečlenů je ve 14:15 hod. u rybníka
Rosnička (nenáročná vycházka, 5 km).
V sobotu 22. září navštívíme Kokořínské údolí, sochy sochaře Levého a vyčkáme
příjezdu krále Karla IV. do Mělníka (středně
náročná vycházka, 6 km). Odjezd v 6:30 hod.
z autobusového nádraží. Příjezd v pozdních
nočních hodinách. Info, přihlášky a platba:
Zdena Chvojsíková, Jugoslávská 30, tel.: 737
941 571.
Jan Pokorný

MTB duatlon Rosna
Badmintonová sezona začíná! Svitavský badmintonový oddíl zahajuje v polovině září novou sezonu a zájemcům o tento
sport nabízí možnost si zahrát. Vítáni(y) budou všichni, kdo mají chuť protáhnout tělo
a zabojovat o každý míček. Více na www.
badecsy.estranky.cz.
Kamila Hynková

Zumba opět ve Fabrice
Pro letošní 1. ročník Letní párty nám
počasí zase nepřálo, ale celkovou letní
atmosféru nenarušilo ani opětovné přesunutí akce do Fabriky. Celé odpoledne bylo
ve znamení příjemné nálady, neúnavných
instruktorek a neunavitelných cvičících.
Výtěžek dobrovolného vstupného jsme
věnovali Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubu
Pohoda. Předání šeku v hodnotě 5 tis. Kč
proběhlo za potlesku všech zúčastněných,
kterým nelehký úděl těchto dětí není lhostejný. Naše velké díky patří městu Svitavy
a Středisku kulturních služeb za spolupráci
při zajištění akce. Příští rok se snad konečně setkáme v sluncem prosvíceném parku!
Fotografie naleznete na:
www.aerobiklubsvitavy.webnode.cz
Veronika Žižková

méně často, jsou zároveň méně spokojeni než
pravidelní plavci. Za slabá místa považují, například otevírací dobu (více večerních příležitostí), část personálu, teplotu vody, nebo obecně postrádají moderní prostředí. Obě skupiny
respondentů oceňují čisté prostředí bazénu
a domnívají se, že by činnost tohoto zařízení
měla být do budoucna více popularizována.
Detailnější zprávu z tohoto dotazování mohou
čtenáři najít na webových stránkách Krytého bazénu ve Svitavách a SPORTESU s.r.o. Petr Čáp

Silový trojboj
Táboření v duchu armád třicetileté války
pořádala naše Šermířsko-divadelní společnost
Skandalia Svitavy již po několikáté. Letos jsme
vybrali červnový víkend a ležení jsme zbudovali v malebném údolí poblíž obce Lubná.
Naše táboření je z velké části hlavně o lidech, kteří chtějí dělat svého koníčka a mají
chuť nesedět jen doma, ale v přírodě žít životem vojáků 17. století. Je příjemné vypnout
telefon, nechat jej doma i se špatnými zprávami o propadu ekonomiky a raději si za svitu
loučí péct maso na ohni, spát na kožešinách
a zazpívat si za zvuku houslí pod plátěným přístřeškem, který nás chrání před deštěm. Mohli
jsme tedy střílet z kanonu, čistit muškety nebo
také učit nováčky, jak správně držet kord, aby
s ním uměli zacházet jako Cyrano z Bergeracu.
Rádi bychom těmito řádky oslovili podobně smýšlející lidi, kteří by měli zájem rozšířit
naše řady. (Info: www.skandalia.unas.cz.)
David Voříšek

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na tel. 608 024 585
(www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 30. 9. 2012.

Ve dnech 17. až 21. července se konalo
Mistrovství Evropy v silovém trojboji masters
2012. Soutěž se jako tradičně konala v Plzni.

Soutěže se zúčastnilo 150 závodníků a 39 závodnic z 16 zemí Evropy. Ačkoliv se jedná o závodníky s věkem nad 40 let a více, i tentokrát
byly k vidění kvalitní výkony. Českou republiku
na závodech zastupovalo 20 reprezentantů
a 2 reprezentantky. Titul mistra Evropy ve váze
do 105 kg získal Petr Theuser z oddílu TJ Svitavy, a to hned dvěma světovými rekordy. Tím
prvním ve dřepu překonal svůj stávající světový rekord a posunul ho na hodnotu 340,5 kg.
Na bench Petr zvedl 212,5 kg a na mrtvý tah
300kg. Druhý Petrův překonaný světový rekord je celkový součet v trojboji, který je nyní
853 kg.
Jiří Chvála, Libor Novák ml.

Státní jazyková škola při Gymnáziu Svitavy
přijímá přihlášky do

JAZYKOVÝCH KURZŮ.
Zahájení studia - září 2012 v pěti úrovních:
začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, pokročilý, přípravný kurz ke státní
zkoušce (výuka 2x týdně od 16 do 17:30 hodin, event. dle dohody).
Přijímáme přihlášky do kurzů AJ, NJ, FJ, RJ, čeština pro cizince.
Informace na tel. 461535090, 603511743, www.gy.svitavy.cz
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Minitenisté postoupili do oblastního finále

Náš oddíl pořádal v sobotu 16. června semifinále Východočeského přeboru minitenistů. Po skvělých výkonech v základní skupině,
kterou jsme bez porážky vyhráli, nás čekala

družstva Havlíčkova Brodu a Ústí nad Orlicí.
Do finále postupoval pouze vítěz semifinálové skupiny. Svitavští minitenisté v domácím
prostředí nejprve porazili Ústí nad Orlicí 7:1
a v rozhodujícím utkání také jednoznačně
zvítězili nad Havlíčkovým Brodem 7:1. Tímto
skvělým výsledkem postoupili do čtyřčlenného finále, které se bude hrát ve Dvoře Králové
22.9.2012 v 10:00. Ve finále budou hrát Svitavy se Skutčí a Dvorem Králové A a B. Vítěz
finále postoupí na Mistrovství ČR družstev
v minitenisu. Družstvo hrálo ve složení: Dominik Rouchal, Lenka Veiglová, Jakub Vrtěna,
Daniel Brůna, Adam Čejka, Jáchym Brýdl, Samuel Fadrný, kapitánem družstva byl Richard
Veigl. Gratulujeme.
Martin Lipenský

Hokej zpět ve Svitavách
Amatérský hokejový klub Švédi Svitavy
zakládají pod záštitou města Svitav městskou hokejovou ligu o pohár starosty města. Zájemci o účast v lize se mohou obrátit
na kontaktní e-mail: MHLSvitavy@seznam.
cz, kde budou zodpovězeny veškeré vaše
dotazy.
Tomáš Hladík

Lánová mistryní republiky
Čtvrtý červnový víkend se v Brně konalo Letní mistrovství ČR dorostu v plavání,
na kterém se Emě Lánové výborně dařilo.
V pátečním závodu na 50 metrů prsa postoupila z kvalifikace s druhým nejlepším časem.

Atletika - Iva Kramářová má bronz z Mistrovství ČR!
Poslední červnový víkend se konalo v Olomouci Mistrovství ČR žactva a zásluhou Ivy
Kramářové se oddíl může dokonce chlubit
bronzovou medailí z hodu diskem!
Iva Kramářová patří k největším nadějím
svitavské atletiky a pod vedením trenéra Karla Petržely se za necelý rok vypracovala na
vrhačku republikové úrovně. Vedle hodu diskem startovala ještě ve vrhu koulí. V koulařském sektoru byl k vidění mimořádně dramatický souboj o třetí místo, v němž nakonec Ivě
bronz unikl o pouhé 2 cm, závodnice na třetím
až šestém místě dělily pouhé 3 cm! Poté však
přišel vytoužený úspěch v hodu diskem, kde si
Iva zasloužila bronzovou medaili výkonem ze
třetí série 30,02 m.

Na závěr sobotního programu se běžely
štafety na 4x60 m. Kvarteto našich závodnic
odjíždělo především s cílem posbírat premiérové zkušenosti na republikovém šampionátu.
Vyšší ambice patrně být nemohly, neboť kromě Elišky Vraspírové jsou děvčata věkem teprve mladší žákyně a v konkurenci štafet starších
žákyň byl věk velkým handicapem. Sestava
Natálie Koukalová, Karolína Šebelová, Julie
Štulpová a Eliška Vraspírová doběhla v čase
33,05 sec, což je jejich dosud nejrychlejší čas,
a tak mohl být trenér Josef Novák spokojený.
Tento výkon je i příslibem do budoucna, neboť
v kategorii žákyň může tato štafeta startovat
ještě v následujících dvou letech.
Ondřej Klička

Cyklistické zlato a stříbro

Ve finále ještě vylepšila svůj osobní rekord a stala se juniorskou mistryní republiky ve výborném
čase 35:00 s. V sobotním závodě na 100 metrů
prsa také postoupila do finále, kde dosáhla
na výbornou stříbrnou pozici a čas 1:16,01s.
V neděli na nejdelší 200 metrové trati, po náročném finiši, obsadila 4. místo se ztrátou několika desetin na medailovou pozici. Na těchto
závodech zároveň zaplavala kvalifikační limity
na Letní mistrovství ČR dospělých.
Výborných výsledků Ema dosahuje i v dálkovém plavání, 16. června se umístila na pětikilometrové trati v Brněnském maratonu na
bronzové pozici. V červenci se chystá do Plzně
na závod na 10 km. Všem plavcům svitavského
oddílu přejeme co nejlepší výsledky a mnoho sil
v překonávání osobních rekordů. Jáchym Lána

Hrej volejbal!

Člen svitavského cyklistického týmu SK ORBEA CZECH MASTERS Zdeněk Moravčík získal 15.
července v Dobrovicích titul mistra ČR MASTERS SAC v kategorii D v silničním závodě. V časovce jednotlivců navíc přidal 2. místo ve stejné kategorii. Blahopřejeme. Michaela Melicherová

Volejbalový oddíl TJ Svitavy doplňuje své
chlapecké a dívčí přípravky. Pro děti nabízíme
všestrannou sportovní přípravu spolu s účastí
v minivolejbalových soutěžích. Přijďte si vyzkoušet trénink v jednom z nejúspěšnějších
mládežnických oddílů v ČR.
Chlapci 1. - 2. třída a 3. - 4. třída: tréninky
každé pondělí a čtvrtek na ZŠ Riegrova.
Dívky 1. - 2. třída: tréninky každé úterý
a pátek, 3. - 4. třída: tréninky každé pondělí a pátek, vše na hřišti za Národním domem,
vchod od koupaliště.
Informace: Petr Sezemský, tel. 777 153 428
- koordinátor chlapeckých přípravek, Marcela
Sezemská, tel. 606 757 599 - koordinátorka
dívčích přípravek.
Petr Sezemský
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