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Tříkrálové putování za betlémskou hvězdou
Již po třiadvacáté si vás, vážení Svitaváci,
dovolujeme pozvat na Tříkrálové putování za
hvězdou betlémskou, kterého je nám mezi
nejrůznějším poblikáváním hvězd a hvězdiček
stále více třeba.
Tentokrát se sejdeme v neděli 6. ledna
jako tradičně v 16:30 na svitavském náměstí, abychom doprovodili vzácnou královskou
návštěvu do kostela sv. Josefa, kam hvězda
bezpochyby zamíří. Kdo ví, třeba si zasloužíme zjevení pohyblivého betléma na počest
návratu původního řezbářského skvostu do
svitavského muzea.
A budete - li nám zvláště příznivi, přispějte,
prosím, malou částkou na studium indické holčičky Aparny, které sbíráme na zaplacení školní
docházky.
Na vaši hojnou návštěvu se těší Muzejní historický klub Záviš, IX. B ZŠ Felberova,
Jezdecký klub Lenky Bártové, manželé Šumovi, trubači učitele Moravce, hudební skupina Rysk, svitavská římsko - katolická farnost
a další dobrovolníci.
Miloslav Štrych

S maskou do Fabriky Tříkrálová sbírka Charity potřinácté
Taky toužíte být někdy někým jiným? Přijďte do Fabriky a můžete si své přání splnit. DDM
Tramtáryje a MC Krůček pořádají dne 27. ledna
od 16 do 18 hodin novoroční karneval. Ukažte
svým dětem, že se nebojíte, přijďte také v maskách a můžete vyhrát první cenu. Děti si užijí
velkou karnevalovou párty s hudbou, zábavou,
tvořením a úkoly. Těšíme se na vás.

Lenka Waltová, Kateřina Krausová

Charita Svitavy pořádá ve dnech 4. - 13.
ledna třináctý ročník Tříkrálové sbírky. Všichni
příznivci jsou srdečně zváni na slavnostní mši,
která se koná v pátek 4. ledna v 18 hodin ve
farním kostele Navštívení Panny Marie.
Koledníci zde dostanou požehnání a mohou začít koledovat. Každá skupina chodí se
zapečetěnou kasičkou, vedoucí má na svém
oděvu viditelně připevněnou průkazku, která ho opravňuje ke koledování (společně
s platným občanským průkazem). Dárci jsou
za svoji štědrost obdarováni tříkrálovým cukrem, nebo malým kalendářem na rok 2013.
V minulém roce činil výtěžek Tříkrálové
sbírky 336 095 Kč, z čehož měla Charita Svitavy k dispozici 194 935 Kč. Tuto částku využila na pořízení nového automobilu pro pečovatelskou službu, na nákup kompenzačních
pomůcek, na přímou pomoc rodinám s dětmi.
Na Haiti také podporuje třináctiletou dívku,
Dorotie Beltinor, v rámci projektu Adopce na

dálku. Děkuji všem, kteří na Tříkrálovou sbírku
přispějí, nebo se zapojí do koledování.
Zlata Čajanová,
koordinátor Tříkrálové sbírky

str. 2

Víte, že...?

naše město / leden 2013 / www.svitavy.cz

Svitavy hostily návštěvu z Lešna

...Qanto Střelnice
je prodejnou roku 2012

Letošní sedmý ročník soutěže Prodejna
roku oficiálně začal 1. června. Do uzávěrky
soutěže se stihlo přihlásit celkem 268 prodejen. Z těch redakce a odborná osmičlenná porota vybraly ty nejlepší. Rozhodování nebylo
jednoduché a názory porotců se ne vždy shodovaly. Nehovořilo se jen o kvalitě a preciznosti, ale také o „duši“, kterou by skvělé prodejny
Smlouvu mezi polskou a českou stranou podepsali Milan Báča s Maciejem Pietrzakem

měly mít. Druhé místo v soutěži obsadil Qanto
supermarket Holice.
Pořadatelem soutěže je společnost Economia, výsledky byly slavnostně vyhlášeny 20.11.
2012 v clubu Avion v Praze a dále zveřejněny
v časopise Regal. Více informací o soutěži naleznete na www.prodejnaroku.cz

...řeznictví Svitava
zahájilo provoz

Z polského Lešna, které se stalo v 17. století druhým domovem českých exulantů, včetně
J. A. Komenského, přijela do Svitav na několik
dní delegace, kterou tvořili pedagogové tamní
vyšší školy v čele s rektorem školy prof. Maciejem Pietrzakem a členové školního divadelního
souboru Ležak. Vedl ji místostarosta města Grzegorz Rusiecki.
Hosté z Lešna se ve Svitavách zúčastnili přehlídky POSED (Podzimní setkání divadel), sehráli pro svitavské středoškoláky, v přítomnosti
ministryně kultury Aleny Hanákové, a podruhé
pro veřejnost představení „Komenského Svět
v obrazech“, které vzniklo na motivy pedagogického díla Komenského. Během pobytu byla podepsána smlouva mezi svitavským gymnáziem
a vyšší školou z Lešna, která počítá s aktivitami
v oblasti výuky, s odbornými a vědeckými aktivitami, výměnou pedagogů a studentů. S organizováním společných seminářů a konferencí
se budou aktivně obě strany seznamovat
s pedagogickým dílem Jana Amose Komenského a dál budou šířit jeho odkaz. Smlouva má však i přesah do aktivit města Svitavy,
zejména v oblasti kultury, proto uvádí i další
svitavské partnery: SKS, městské muzeum

a galerii, městskou knihovnu a klub Laurus. Návštěva, během které se vedla řada formálních
i neformálních jednání s představiteli města
a kulturních institucí, skončila přímo symbolicky - rozloučením na Růžovém paloučku u Morašic, tedy na místě, kde se podle pověsti loučili
s vlastí čeští bratři před odchodem do exilu, třeba
i do Polska.
Milan Báča

Zelená informacím - Svitavy desáté
V prostorách bývalého Městského dvora
zahájilo 12. listopadu provoz řeznictví Svitava.
Majitel se snaží reagovat na zvýšenou poptávku po čerstvých potravinách. V provozovně se
prodává maso a uzeniny z domácích produktů
především ze Zemědělské společnosti Sloupnice u Litomyšle.
Alice Štrajtová Štefková

V konferenčním sále ústřední budovy
ČSOB v Praze Radlicích se 6. prosince uskutečnilo vyhlášení druhého ročníku soutěže
Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci
v oblasti životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Soutěž pořádá
občanské sdružení TIMUR ve spolupráci a za
podpory Ministerstva životního prostředí České republiky, Svazu měst a obcí ČR, Centra pro
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

a společnosti SGS Czech Republic. Tato akce se
letos uskutečnila v rámci konference u příležitosti 10 let působení sdružení TIMUR v České
republice. Odborná porota vybírala mezi 271
městy, s počtem obyvatel vyšším než pět tisíc,
webové prezentace, které nejlépe splňovaly
kritéria přehlednosti, úpravy, přístupnosti aj.
Město Svitavy se v této konkurenci umístilo na
10. místě a obdrželo ocenění za umístění mezi
prvními patnácti městy ČR.
Marek Antoš
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Z úřadu
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Zápisy dětí do škol

Poplatek za odpad
Zastupitelstvo města na svém jednání dne
12. prosince schválilo novou vyhlášku o poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu
v roce 2013. Poplatek je oproti předchozím
létům zvýšen pro rok 2013 a činí 570 Kč za
osobu a rok.
Základní náklady za nakládání s odpady,
které město Svitavy platí společnosti LIKO SVITAVY, a.s., činí 612 Kč za osobu a rok. Rozdíl
mezi základními náklady a poplatkem za komunální odpad činí 726 tis. Kč. Tato částka bude
kryta z příjmů města, a to z převážné části
z prostředků, které získává od společnosti
EKO-KOM za vytříděné složky komunálního
odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton),
které občané v průběhu roku odložili do kontejnerů na separovaný sběr. Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na celý rok v období od
ledna do 30. června 2013. Informace k úhradě
poplatku lze získat na odboru životního prostředí u Jany Alexové nebo Pavly Boucníkové
na tel. čísle: 461 550 253 nebo 461 550 254.
Pavel Čermák

Cena vodného a stočného
pro rok 2013
Ve Svitavách a přilehlých obcích, které
pitnou vodou zásobuje společnost Vodárenská Svitavy, s.r.o., bude cena vodného pro
rok 2013 navýšena z 27,62 Kč/m3 bez DPH
na 27,70 Kč/m3 bez DPH, tj. o 0,08 Kč/m3
bez DPH. U objektů napojených na kanalizaci
vzroste cena stočného z 30,53 Kč/m3 bez DPH
na 30,60 Kč/m3 bez DPH, tedy o 0,07 Kč/m3
bez DPH. Konečná cena pro spotřebitele je závislá na výši DPH. Pokud bude platit výše DPH
15%, budou ceny pro rok 2013 v následujících
hodnotách: vodné: 31,86 Kč/m3, stočné: 35,19
Kč/m3, vodné a stočné: 67,05 Kč/m3. (V době
uzávěrky zpravodaje nebyla schválena výše
DPH pro rok 2013).
Jaromír Hurych

Co znamená dobrovolnictví
Co znamená dobrovolnictví? Význam je
obsažen již v samotném slově dobrá vůle
projevená skutky. Charita Svitavy hledá
dobrovolníky pro práci s osobami bez přístřeší. Bližší informace získáte na tel.: 461
534 897.
Šárka Řehořová

Kam s vánočními stromky
Kam s vánočními stromky? Odstrojené je
prosím ukládejte u kontejnerů na komunální
odpad tak, aby byl možný jejich samostatný
odvoz společností SPORTES, s.r.o., (dříve
Technické služby). Děkujeme všem občanům
za dodržení pořádku kolem kontejnerů i při
ukládání vánočních stromků.
Pavel Čermák

Zápis dětí do prvních tříd základních škol
Zápis dětí do prvních tříd se bude konat
ve čtvrtek a v pátek 14. a 15. února 2013 vždy
od 14 do 16 hodin. Zapisovány budou děti
narozené 1. 9. 2006 až 31. 8. 2007. Rodiče si
k zápisu přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis dětí do mateřských škol
Zápis dětí do mateřských škol proběhne
zcela nově. Ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol jsme hledali způsob, jak celý proces zprůhlednit a zjednodušit. Současně bylo
cílem dosažení souladu s právními normami.
Dlouholeté zkušenosti s počínáním rodičů,
kdy podávali přihlášky často na všechny MŠ
ve městě, nás vedli k následujícímu postupu:

zápis dětí do MŠ proběhne v jeden den a na
jednom místě. Samozřejmě vícekolově, aby
bylo učiněno zadost správnímu řádu. První
kolo proběhne ve čtvrtek 21. února 2013 od
13 do 17 hodin v hlavním sále kulturního centra Fabrika. Zde rodiče obdrží tiskopis přihlášky
a po jeho vyplnění ho budou moci odevzdat
s originálem zdravotního potvrzení ředitelce
pouze té mateřské školy, do které budou chtít
své dítě zapsat.
V případě, že výsledkem správního řízení bude nepřijetí dítěte, budou mít rodiče
možnost zúčastnit se druhého kola zápisu.
To proběhne na stejném místě a stejným
způsobem ve čtvrtek 21. března 2013 opět
v čase od 13 do 17 hodin.
Jiří Petr

Volba prezidenta republiky
V pátek 11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 12. ledna od 8 do 14 hodin proběhne volba prezidenta republiky. Právo volit
má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala
zákonem stanovená překážka volebního práva.
Volič hlasuje ve „svém“ volebním okrsku,
a to podle místa svého trvalého pobytu. Občan
může také hlasovat v jiném volebním okrsku na
území České republiky, nebo v cizině na zastupitelském úřadu za předpokladu, že požádal
obecní úřad v místě svého bydliště o vydání
voličského průkazu. Obecní úřady přijímají
písemné žádosti do pátku 4. ledna a osobní
žádosti do středy 9. ledna do 16 hodin. Před
vlastním hlasováním, při prokazování osobní
totožnosti, musí v tomto případě volič předložit okrskové volební komisi také voličský průkaz. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři
dny před dnem voleb, tj. do 8. ledna, prostřednictvím České pošty. Ten volič, který nebude
mít k dispozici hlasovací lístky, je obdrží v den
voleb přímo ve volební místnosti. Hlasování
bude voliči umožněno poté, kdy okrskové komisi prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky předložením platného občan-

ského průkazu nebo cestovního pasu ČR. Do
úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, vloží volič pouze jeden hlasovací lístek
toho kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Volič může také ze závažných důvodů,
zejména špatného zdravotního stavu, hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební
komise může požádat do dne konání voleb na
odboru vnitřních věcí Městského úřadu Svitavy (telefon 461 550 415) a ve dnech konání
voleb pak u okrskových volebních komisí. Volba prezidenta republiky může být dvoukolová
v případě, že ani jeden z kandidátů neobdrží
v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. V případě konání II. kola
se volba uskuteční v pátek 25. ledna 2013 od
14 do 22 hodin a v sobotu 26. ledna od 8 do
14 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva
kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném
pořadí umístili na prvních dvou místech.
Ve Svitavách se bude volit v šestnácti stálých volebních okrscích. Vymezení volebních
okrsků a umístění volebních místností zůstává
od předcházejících voleb nezměněno. Všechny
informace jsou platné ke dni uzávěrky lednového čísla (tj. k 6. 12. 2012).
Pavla Velecká, odbor vnitřních věcí
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Město Svitavy opět nakupovalo
elektřinu a plyn na komoditní burze
Město Svitavy v souladu se schváleným
záměrem nakupovalo elektřinu a plyn na rok
2013 opět na Českomoravské komoditní burze
Kladno.
Celý proces nákupu energií na komoditní
burze, který umožňuje zákon o veřejných zakázkách, je plně transparentní a oproti běžnému výběrovému řízení rychlý, pružný a zajišťující nákup za nejlepších možných cenových
podmínek. Obchodování na burzách upravují
speciální právní předpisy a burzovní pravidla.
Podle těchto předpisů mohou na komoditních
burzách obchodovat a zprostředkovávat uzavírání obchodů pouze její členové. Ostatní účastníci využívají k obchodování zprostředkovatele,
tzv. dohodce. Po skončení aukce jsou burzou
vygenerovány závěrkové listy, což jsou smluvní
dokumenty uzavřené mezi zadavatelem a nejlevnějším dodavatelem. Na výběr dohodce byla
vyhlášena veřejná zakázka, nejvhodnější nabídku podala společnost PROSPEKSA, a.s., Praha.
Město při tomto nákupu vystupovalo
také jako centrální zadavatel. Smlouva o cen-

V

H Y P E R M A R K E T U

A L B E R T

tralizovaném zadávávání byla uzavřena nejen
s organizacemi městem zřízenými a obchodními společnostmi městem založenými, ale
i s Nadací Josefa Plívy a akciovou společností
LIKO SVITAVY.
Centralizovaný nákup elektřiny a plynu proběhl na komoditní burze 28. listopadu 2012.
V hladině nízkého napětí se kupovala elektřina
za cenu 1 188 Kč/MWh (dodavatel CENTROPOL ENEFGY, a.s.) a v hladině vysokého napětí
za 1 198 Kč/MWh (dodavatel Dalkia Commodities CZ, s.r.o.). Dodavatelem plynu pro velko
i maloodběr se stala společnost Pragoplyn, a.s.,
plyn v hladině maloodběru se nakoupil za cenu
712 Kč/MWh a v hladině velkoodběru za cenu
714 Kč/MWh.
Výše uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty a stálé měsíční platby. Cena elektřiny v obou hladinách je oproti roku 2012 nižší
o cca 165 Kč/MWh a cena plynu v obou odběrech je vyšší v průměru o 13 Kč/MWh.
Předpokládaná společná úspora za obě
energie by měla být v roce 2013 pro město Svitavy a ostatní subjekty v rámci centralizovaného zadávání cca 600 tis. Kč.
Milena Brzoňová

Ze zastupitelstva

STÁLE SPOUSTA
VÝHOD I V ROCE 2013
Nízké ceny a doplatky
pro všechny zákazníky
Antikoncepce za super ceny
Příznivá otevírací doba
PO - NE od 8:00 – 20:00 hod.

BONUS 30 Kč
NA KAŽDÝ VÁŠ RECEPT*
a mnoho dalších výhod!
* Platí při výdeji léčivého přípravku
vázaného na lékařský předpis
hrazeného z veřejného
zdravotního
pojištení.

Lékárna Harmonia
U Tří mostů 844/2, 56802 Svitavy
Tel.: 461 616 002, E-mail: svitavy@lekarna.cz

Různé následky opilosti
Dne 23. 11. 2012 v 19:20 hod. stálá služba
MP Svitavy přijala oznámení, že u kruhového
objezdu u náměstí Míru narazilo vozidlo do
dopravní značky a řidič je zřejmě pod vlivem
alkoholu. Na místo byla vyslána hlídka, která na základě svědectví vozidlo následovala
a na ul. Pražská jej zastavila. Řidič jevil zjevné
známky podnapilosti. Při následující dechové
zkoušce se to potvrdilo, bylo mu naměřeno
více než 2 promile alkoholu. Jelikož vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, strážníci
přivolali na místo PČR.
Dne 1.12. večer ověřovala hlídka na žádost záchranné služby oznámení o opilci povalujícím se poblíž obchodního domu. Protože
byl poraněn, strážníci odvezli 43letého muže
z Březové nad Svitavou na ošetření do nemocnice.
Dne 2.12. asi půlhodinu před půlnocí zaregistroval strážník na jedné z kamer monitorovacího systému dva rozdováděné mladíky,
kteří poškodili zařízení na náměstí. Na místo
ihned vyslal hlídku, která mladé muže dostihla
a zjistila jejich totožnost. Vzhledem k podnapilosti obou mladíků však nebylo možné vyřešit
jejich protiprávní jednání na místě.
Dne 3.12. ve 22:10 hod. asistovala hlídka osádce rychlé lékařské pomoci při ošetření 59letého opilého muže, který při pádu ze
schodů utrpěl poranění hlavy. Pacient byl za
doprovodu strážníka odvezen do nemocnice.

Inzuliny bez doplatku

Pořiďte si zákaznickou
kartu a získejte

Městská policie informuje

Zastupitelstvo města na svém zasedání
12. prosince mimo jiné schvalovalo:
• návrh na stanovení pravidel rozpočtového
provizoria
• plán práce zastupitelstva na rok 2013
• změnu účelu použití investiční dotace pro
společnost SPORTES Svitavy, s.r.o., ve výši
626,7 tis. Kč na nákup komunální techniky (traktor W 5064 Yukon, sněhové frézy
a sklopný návěs)
• poskytnutí investiční dotace Seniorcentru
města Svitavy, s.r.o., na nákup elektrického
kotle
• obecně závaznou vyhlášku města Svitavy
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2013 (viz. samostatný článek)
• rekonstrukci otopných soustav v objektech:
ZUŠ Svitavy a Ottendorferova knihovna.
Zuzana Pustinová

Dne 4.12. necelou hodinu po půlnoci byla
hlídka přivolána obyvateli jednoho bytového
domu s tím, že se tam pohybuje muž rušící
noční klid. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o 46letého obyvatele domu, který
v důsledku své podnapilosti nemohl najít cestu
domů. Stejná situace se opakovala i následující noc. Tentokrát se muži nedařilo odemknout
zámek dveří do bytu a domníval se, že mu ho
někdo poškodil. Strážníci mu dveře odemkli.

Záškoláci?
Dne 30.11. v dopoledních hodinách ověřovala hlídka oznámení o dvou školou povinných
chlapcích hrajících si na dětském hřišti. Strážníci zjistili, že se jedná o hochy ve věku 13 a 11
let. Matka staršího z chlapců, kterou strážníci
kontaktovali, synovo „záškoláctví“ vysvětlila
tím, že je omluven z důvodu přestupu na jinou školu. Matka druhého hocha o tom, že syn
není ve škole, nevěděla. Zjištěné poznatky byly
předány oddělení prevence a sociálně právní
ochrany mládeže.
Karel Čupr
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Konec roku svitavských pionýrů

Oddíl Správný táborník se jako každý rok
začal od prvního školního měsíce scházet pravidelně ve čtvrtek v 15:00. V září Táborníci
zůstali ve své klubovně na ZŠ nám. Míru, ale
v říjnu kromě pravidelných schůzek vyrazili také na základnu na Ostrém kameni. Zde
připravovali nejen halloweenskou párty, ale
trávili čas hraním her, sbíráním hub i stavěním
sněhuláka, neboť počasí bylo velmi různorodé. Listopad se nesl v duchu soutěží. První
z nich byl víkendový turnaj ve vybíjené. Pionýři
se již po několikáté vydali ve velkém počtu do
Jaroměře - Josefova. Děti i vedoucí postavili do
boje čtyři družstva, která dokázala mezi vyso-

Škoda nevyužité šance
Co Svitaváky probudí? To byla otázka,
kterou jsem si kladla 11. prosince na Kulatém stole o regeneraci náměstí. Je to odrazem celospolečenského nezájmu o veřejné
dění, nechutí vyjadřovat se ke koncepčním
věcem ve městě, nebo počasím? Sedm občanů přes nepříznivé počasí přece přišlo,
ale není to trochu málo? Vedení města předložilo návrhy regenerace pěti prostranství:
prostoru vedle Ottendorferovy knihovny,
vedle muzea, průchodu z náměstí kolem
prodejny nábytku (u sladovny), parkoviště
u Okresní správy sociálního zabezpečení
(OSSZ) a Kostelní náměstí. Autor návrhů
– architekt Roman Svojanovský - seznámil
přítomné s celkovou kompozicí navrhovaných změn. Upravovaná prostranství by
měl propojovat prvek, který je pro město
symbolický – voda v různých formách. Svitavy mají název odvozen od řeky Svitavy
a voda by se zde měla objevovat častěji. Do
svých návrhů vtěsnal Roman Svojanovský
maximum, které je však možné podle potřeby a finančních možností města upravit.
Své si mohli říci i přítomní občané. Hodinu
a půl se probíraly různé možné úpravy ve
městě a přítomní měli možnost se vyjádřit
k jejich koncepci, provedení, zeptat se na
to, co si nedovedli podle vizualizací představit ve skutečnosti.
Myslím, že to byl velmi přínosně strávený čas a je jen velká škoda, že této příležitosti nevyužilo více občanů. Šancí ovlivňovat prostředí, ve kterém žiji, není mnoho
a ne každá „radnice“ takovou možnost nabízí.
Zuzana Pustinová

kým počtem ostatních týmů vybojovat dvě třetí, páté a sedmé místo. Kromě toho se tanečně
nadaní jedinci vydali poslední listopadovou
sobotu do Holešova, kde probíhalo Republikové finále soutěže Sedmikvítek - tanec 2012.
Osmičlenná skupina s country vystoupením
a taneční pár Vojtík s Terezkou se ani v tomto
případě nezalekli velké konkurence a vybojovali krásné zlaté a bronzové medaile.
V prosinci jste se mohli s pionýry setkat ve
Fabrice s dětmi, které vyráběly vánoční dárky.
Mikuláše oddíl oslavil v Květné u koní. Konec
roku byl pro svitavské pionýry velice úspěšný,
přejme jim tedy, i vám všem, úspěšný vstup do
roku nadcházejícího.
Barbora Sehnalová

Nadace Josefa Plívy
slaví 22 let své činnosti
Nadace Josefa Plívy byla založena 28. října
1990 za účelem podpory vzdělání a kultury,
rozvoje a prohlubování mezinárodních styků
zejména mladé generace při její cestě zpět do
kulturní Evropy. Nadace si od svého vzniku
kladla za cíl účinně spolupracovat při záchraně
historických objektů, při zlepšování životního
prostředí a v oblasti charitativní. Nadace je
ze své povahy nevýdělečný podnik, který zís-

kává finanční prostředky dotacemi a dary od
právnických a fyzických osob z tuzemska i zahraničí. Před 11 lety byl Nadační dům místem
vzniku Mateřského centra Krůček. V současné
době jsou zdrojem příjmů především pronájmy
prostor v Nadačním domě na náměstí Míru.
Návštěvníci tak mohou využít Poradnu výživy
a zdravého životního stylu Dity Urbánkové,
Kosmetické služby Jitky Novotné, Nehtové
studio Radky Řezníkové a také masáže Jany
Hikadeové. V přízemí domu je oblíbená prodejna čajů Ivany Soldánové. Nadační dům
poskytuje zdarma své prostory pro činnost
logopedické poradny, kterou ve spolupráci
s městem Svitavy provozuje SPC Moravská Třebová. Dům je ale otevřený především dětem
a mládeži. Schází se zde mnohé kroužky Domu
dětí a mládeže, ke Stáně Plívové chodí nadané
děti do výtvarného ateliéru. Hlavní prostory
Nadačního domu - zrcadlový sál - využívají skupiny břišního tance a koncertní sál zase místní
spolky pro svá kulturní vystoupení. Nadace
drobnými finančními dary podporuje mnohé
aktivity svitavských škol. Po celá léta své činnosti je nadace spojena se jménem a osobou
Františka Plívy, jenž je stále duší Nadačního
domu.
Jiří Petr

Pečovatelská služba
Seniorcentrum města Svitavy, s.r.o., provozuje samostatnou pečovatelskou službu z důvodu zajištění komplexních sociálních služeb,
s ohledem na podporu kvality života v domácím prostředí, vycházející z individuálních potřeb uživatelů.
Pečovatelská služba je určena seniorům
a zdravotně postiženým občanům města, kteří
potřebují z důvodu vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc další
osoby k zajištění svých potřeb a žijí ve svém
přirozeném prostředí.
Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi uživatelem a naší
společností. Úkony pečovatelské služby hradí
uživatel podle aktuálního ceníku. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů, dle aktuální potřeby uživatelů denně v době od 7:00
do 20:00 hodin v dohodnutých intervalech.
Základní činnosti pečovatelské služby:
• Pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při
oblékání a svlékání, pomoc při samostatném
pohybu, pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík.
• Pomoc při úkonech osobní hygieny.
• Poskytnutí stravy, dovoz nebo donáška jídla,
pomoc při přípravě a podání jídla a pití.
• Běžný úklid domácnosti - pravidelný, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla.
• Doprovázení k lékaři a na instituce poskytující veřejné služby.
Stravování poskytujeme pro seniory
i ostatní veřejnost. Je možnost výběru ze tří jídel. V případě zájmu o pečovatelskou službu
či informace o pečovatelské službě nás můžete kontaktovat: Seniorcentrum města Svitavy,
s.r.o., Dům s pečovatelskou službou, Felberova 31, 568 02 Svitavy. Věra Karlíková, vedoucí
pečovatelské služby, tel.: 461534406, mobil:
731605896, e-mail: vera.karlikova@svitavy.cz,
www.seniorcentrum.svitavy.cz
Lenka Jurenová

Pozvánka
Pomoc pro vás, kteří pečujete o blízké postižené demencí.
Seniorcentrum města Svitavy, s.r.o.,
pořádá a zve vás na pravidelná setkávání pro rodinné příslušníky, kteří pečují
o blízkou osobu trpící některou formou
demence, zejména Alzheimerovou chorobou. Zdrojem intervence je svépomocná skupina. Pracuje na principu
vzájemného sdílení a spolupráce, nabízí
náhled na zkušenosti s péčí o nemocného
i o sebe sama, představuje poskytování
výše uvedené podpory více klientům najednou.
Naše další setkání se uskuteční ve
čtvrtek 31. ledna 2013 v 15:00 hod. ve
společenské místnosti Seniorcentra města Svitavy, s.r.o, T. G. Masaryka 7/33A.
Lenka Jurenová

str. 6

naše město / leden 2013 / www.svitavy.cz

Program MC Krůček Dílny tvořivosti
Program na každý den (pravidelný a nes Terkou
pravidelný) a informace o bezplatném poradenství vám předáme osobně v MC Krůček
v budově Fabriky, na tel.: 737 236 152, e-mail:
mckrucek@gmail.com, www.krucek.blogspot.
cz. Nabízíme hlídání dětí v hlídacím koutku BabyKrůček, více info: Jana Václavíková tel. 604
509 421, hlidaci.centrum@seznam.cz.

Pondělní dopoledne
v Krůčku
Každé pondělí se na vás těší od 10 hodin
Dubinka (Michaela Luňáčková), která si zazpívá, zatancuje a zacvičí s dětmi od 1 do 3
let. Hlavním obsahem je ale říkání říkadel a rýmovaček vesele a zábavnou formou. Jedná se
o dílnu, která je ideální pro přechod dětí z Baby-clubu. Při pravidelném docházení na dílnu
si děti a rodiče vytvoří svou sociální skupinu.
Děti se učí rychleji začleňovat mezi vrstevníky
(školka,…). Přijďte se podívat.
Kateřina Krausová

8. / 15:00 - 17:00 / keramika v DNR
15. / 13:00 - 17:00 / mozaika na skleničkách,
zdobené svícínky
22. / 13:00 - 17:00 / veselé masky na karneval
25. / 16:00 - 21:00 / pedig, výroba košíků
29. / 13:00 - 17:00 / fleurogami, krásné květiny, dekorace čehokoliv

ZŠ a MŠ Svitavy
- Lačnov vás zve
9. 1. od 15:00 - 17:00 BRUSLENÍ
Zabruslete si s námi každou středu a užijte si
zimních radovánek na ledu.
30. 1. od 18:00 NOČNÍ SÁŇKOVÁNÍ
Zveme všechny děti se svými rodiči na noční
sáňkování! Budeme jezdit po osvětlené dráze
na čemkoliv.
Mirek Smolej

Den otevřených dveří
Základní školy Svitavy,
nám. Míru 73
Na naší škole proběhl koncem roku Den
otevřených dveří. Rok co rok mají rodiče, prarodiče, ale i ti, které škola teprve čeká, možnost
nahlédnout do „dílny lidskosti“, jak už Komenský školu nazýval.
Co všechno nového by spatřil ve zdech
současné školy!
Dnešní návštěvníky uvítala překrásná a letos už i adventní výzdoba celé budovy, nová
učebna fyziky a chemie financovaná z projektu
COP a výstava prací fotografické soutěže Ekofokus. Dále se mohli hosté zúčastnit vyučovacích hodin během celého dopoledne, kde viděli mimo jiné i práci s interaktivními tabulemi
a počítači. Nahlédli do kroužků, obzvláště velký zájem vzbudil Merkuráček, kde se s chutí
zapojili i přítomní tatínkové. Škola soustavně
inovuje nejen vybavení a metody výuky, ale
snaha učitelů vychovat z dítěte slušného, soběstačného a vzdělaného člověka je pro nás
stále tím nejdůležitějším, a tedy neměnným.
Jarmila Boušková

Den otevřených dveří
na ZŠ a MŠ Sokolovská
V budovách na ul. Pražská i Sokolovská
proběhne ve čtvrtek 10. ledna Den otevřených
dveří. Děti, rodiče, prarodiče i ostatní příznivci
naší školy! Neváhejte a přijďte se k nám podívat!
Od 8:00 hod. budete mít možnost nahlédnout

Akce DDM Svitavy
8. / 8:30 / Střelnice DDM, ZŠ náměstí Míru
„Novoroční cena“ - 20. ročník. Vzduchová pistole: dospělí 60 ran, děti 40 ran
15. / 8:30 / Střelnice DDM, ZŠ náměstí Míru
„Novoroční cena“ - 15. ročník. Vzduchová
puška: mládež do 12, 14 a 16 let
18. / 8:00 / ZŠ náměstí Míru
„Pythagoriáda“ - okresní kolo - 35. ročník,
6. - 8. třída ZŠ a prima-tercie gymnázií
25. / 8:00 / ZŠ náměstí Míru
„Matematická olympiáda“ - okresní kolo - 61.
ročník, 9. třída ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií
27. / 19:00 / ZŠ Felberova
„Večerní dílna - keramika“ - večerní dílna pro
všechny, kteří rádi tvoří a chtějí si vyzkoušet práci s hlínou. Cena vstupného je 50 Kč. Nutno se
předem nahlásit Lence Waltové tel.: 461 533 743
29. / 8:30 / Střelnice DDM, ZŠ náměstí Míru
„Cena ředitele DDM“ - 14. ročník
Vzduchová puška: mládež do 12, 14 a 16 let
Zvou zaměstnanci DDM

ZŠ Riegrova zve
Od šaten až po půdu,
každou třídu, každý kout,
s rodiči či s babi, dědou
přijď si školu prohlédnout.
Riegrovka je otevřená,
do tašky přezůvky dej.
Uvidíš, jak to tu chodí,
přijď za námi - neváhej!
• Na netradiční prohlídku školy s průvodcem
určenou (nejen) předškolákům a jejich rodičům vás zve ve středu 30. ledna v 9 nebo
v 10 hodin.
• Drátování - na sobotu 19. ledna od 10 do
12 hodin zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají své ruce. Poplatek: 50 Kč na materiál,
kontakt p. Pražanová na e-mailu prazanova@zsriegrova.svitavy.cz.
Základní škola Svitavy, Riegrova 4

Ze života Základní
školy T. G. Masaryka
Zpívali a hráli pro radost
Žáci 5. třídy připravili pod vedením paní
učitelky pásmo písní a hudebních hádanek.
S programem vystoupili v mateřských školách.
Malí diváci poznávali hudební nástroje a nadšeně odpovídali na hudební otázky. Společné
zpívání na závěr bylo příjemnou tečkou radostného muzicírování.
Vlasta Kosková

do všech koutů naší školy i školky. Ke zhlédnutí bude vybavení jak mateřské školy, tak i jednotlivých tříd a odborných učeben. Můžete se
s námi zapojit do výuky, vyzkoušet si práci na
interaktivní tabuli apod. V odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. (na ul. Pražská
v sídle 1. tříd) se děti seznámí se školním prostředím, vyzkouší si „kouzelnou“ tabuli, hračky
v družině a odnesou si vlastnoručně vyrobené
veselé trpaslíky.
Těší se na vás všichni ze ZŠ a MŠ Sokolovská

Návštěva budoucí 1. třídy
Ve středu 16. ledna se mohou všichni zájemci v době od 15:00 do 16:00 hod. přijít podívat do naší první třídy a zjistit, co čeká budoucí
prvňáčky za zdmi „ Myšárny“. Rodiče si mohou
popovídat s paní učitelkou, mohou zjistit, jak
blízko je z první třídy do školních družin a do
jídelny. Přijďte nás navštívit a zeptejte se na to,
co je pro vás důležité a co vás zajímá.
Radka Kučerová a Jiří Sehnal
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Kultura
2.

St / 19:00 / Čajovna a kavárna u Černého draka
Poetická čajovna na téma: Literatura ze
severu

4. Pá / 19:00 / Fabrika
Ples volejbalistů Svitavy
 19:00/ restaurace Pod Hodinami
kapela Sifon
 19:00 / klub Tyjátr
Večer (téměř) tříkrálový - koncert pěveckého sdružení Červánek.

8. Út / 13:00 – 19:00 / Nízkoprahový klub
Díra
Filmový maratón - Promítání filmů různé tématiky.

9. St / 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Poetický večer na téma Literatura severu.
V lednu se literaturou přeneseme do zasněžených severských lesů a ledových hor.
Vstup volný
10. Čt / 9:00 – 11:00 / MC Krůček
Přednáška „Zítra už je pozdě“ – základy
První pomoci. Určeno pro laickou veřejnost.
Nahlásit účast a hlídání dětí. Tel. 733 539
810, k.krausova@email.cz
 9:00 – 13:00/ MC Krůček, Fabrika – učebna
Brainstormingová skupinka v rámci projektu „Mám rodinu a podnikám“ - Práce
z domu, home-office, pod vedením Sylvy
Horákové. Přihlášky a podpora hlídání dětí
na jaroslava.rich@gmail.com, 734 134 759
 19:00 / Fabrika
Koncert KPH: Czech virtuosi. Brněnský
komorní orchestr. Vstupné 120 Kč, členové
KPH 60 Kč. Předprodej vstupenek od 2. 1.
2013 v recepci Fabriky.

11. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples 4.B Gymnázia Svitavy
 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka - rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na přání. Vstupné dobrovolné

12. So / 19:00 / Fabrika

17. Čt / 9:00 a 10:15 / Divadlo Trám, nebo

Maturitní ples 4.B Obchodní akademie
Svitavy

kino Vesmír

 20:00/ klub Tyjátr
Jen tak - 4. ročník improvizovaného
večera.
Přijďte vystoupit, nebo se jen podívat. Večer bude zahájen v 18:30 hod. v Divadle
Trám + bude se pokračovat v klubu Tyjátr
+ promítání filmu Jana Vejnara „Ve vlaku“.
Vstupné dobrovolné

13. Ne / 13:00 - 17:00 / městské muzeum
a galerie
Derniéra patchworku
Šicí dílna pro veřejnost u příležitosti zakončení výstavy svitavského Spolku patchworku. Můžete se přijít jen podívat, nakoupit
si drobné dárky, nebo si je sami vyrobit za
pomoci členek Spolku patchworku ze Svitav.
Materiál bude připraven.

14. Po / 15:00 / MC Krůček
Seminář v rámci projektu „Mám rodinu
a podnikám“ - Jak se s dětmi připravovat do
školy neformálními metodami vzdělávání.
Přihlášky a podpora hlídání dětí na jaroslava.rich@gmail.com, 734 134 759
 19:00 / Fabrika
Východočeské divadlo Pardubice.
Reginald Rose: Dvanáct rozhněvaných
mužů. Vinen, či nevinen? Soudní drama za
zavřenými dveřmi. Vstupné: 220 Kč, předprodej vstupenek od 2. 1. 2013 v recepci
Fabriky

Školní představení. Slávek Janoušek a Luboš Vondrák: Dušičky. Humorné písničky
šité tomuto věku přímo na míru, nápadité
rytmické melodie a úžasné texty Slávka Janouška si rády zazpívají nejen děti. Doporučeno pro MŠ, 1. st. ZŠ / vstupné 40 s CD
80 Kč
18:30 / Ottendorferův dům – muzeum
esperanta
Republika Tuva. Vyprávění o jedné z autonomních republik Ruska. Tuva je překrásná
hornatá země, rozkládající se v samém centru Asie. Sousedí s Mongolskem, republikou
Altaj, Chakasií, Burjatskou, dále s Krasnojarským krajem a Irkutskou oblastí, je rozlohou dvakrát větší než Česká republika, ale
má pouze 308 000 obyvatel. Má bohatou
historii a kulturu, na každém kroku se tu setkáváme se šamanismem. Přednáší Václav
Turek z Lanškrouna.

18. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka - rockové hity minulosti i současnosti. Vstupné dobrovolné
 20:00 / Fabrika
Maturitní ples 4.C Obchodní akademie
Svitavy

19.

So / 10:00 / městské muzeum a ga-

lerie

 15:00 / Nízkoprahový klub Díra
Turnaj v Česko Junior - Turnaj v oblíbené
vědomostní hře Česko Junior.

Poradenský den pro výtvarníky. Na poradenském dnu se schází výtvarníci různých
žánrů i věku a diskutují společně s odborným lektorem nad přinesenými díly. Součástí je také výběr prací na připravovanou
výstavu výtvarníků regionu, která bude ve
výstavních síních muzea instalována začátkem února. Lektor: Petr Kmošek, malíř, pedagog, spisovatel.

 17:30 / Koncertní sál ZUŠ Svitavy
Žákovský hudební večer

 20:00 / Fabrika
V. zálesácký ples

16. St / 8:00 / Fabrika
Šachový turnaj. Obvodní kolo v šachu – žáci
a žákyně 1. - 9. tříd.

 19:30 / klub Tyjátr
Slávek Janoušek & Luboš Vondrák
- 2. večer s kytarou.
Koncert v rámci 2. večera s kytarou.
Vstupné 100 Kč

20. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Krab Praha: Otázky netopýra
Ušíka.
Vhodné pro děti od 3 let / vstupné 50 Kč,
rodinné pasy

str. 8

naše město / leden 2013 / www.svitavy.cz

22. Út / 16:00 – 19:00/ MC Krůček

26. So / 19:30 / restaurace Pod Hodinami

Přednáška „Proč děti zlobí“ – vede Mgr.
Monika Čuhelová. Nahlásit účast a hlídání
dětí.

kapela Kowalski

 16:00 / klub Tyjátr
Stínidlo - vytvoříme si originální kousek do
vašeho interiéru. Cena včetně materiálu je
249 Kč.

23. St / 9:00 / Fabrika
Seminář „Pracovní právo pro vedoucí pracovníky“. Na programu budou pracovněprávní předpisy, novela zákoníku práce ve
vazbě na nový občanský zákoník, povinnosti vedoucího pracovníka, pracovní smlouva,
změna pracovního poměru, způsoby skončení pracovního poměru, pracovní doba,
dovolená, mzda a odměňování, překážky
v práci a další problematika.
 15:00 / Nízkoprahový klub Díra
Turnaj v piškvorkách
 17:30 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
Žákovský hudební večer
 19:00 / Fabrika
Luboš Pospíšil & 5P. Matador české hudební scény Luboš Pospíšil, bubenice Pája
Táboříková; klávesy Ondřej Fencl, baskytarista Martin Štec, bravurní kytarista a vokalista
Mirek Linhart. Vstupné: 200 Kč, předprodej
vstupenek od 10. 1. 2013 v recepci Fabriky.

24. Čt / 14:30 / MC Krůček a městská
knihovna
Markéta Pilátová. Autorské čtení z dětských
knih + dílnička (origami, pletení).
 17:30 / klub Tyjátr
Markéta Pilátová. Autorské čtení a beseda
o životě v Latinské Americe spojená s promítáním fotografií. Vstupné dobrovolné
 18:00 / městské muzeum a galerie / Muzejní čtvrtek
Osobnosti české krajinomalby, Antonín
Chittussi. Přednáší Hana Řeháková, ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích.

25. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples SOU Svitavy
 19:30/ restaurace Pod Hodinami
kapela Aper
 20:00 / klub Tyjátr
Záviš Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka (27. 09. 1956 v Citonicích u Znojma) je
český zpěvák, písničkář a básník, bývá nazýván Knížetem pornofolku a jeho tvorba je
také označována jako „pornofolk“. Zveme
vás na krále drsných balad.
Vstupné 80 Kč

 21:00 / klub Tyjátr
Jungle Juice / Pixie (t2b, let it roll)
První díl jungle juice. Dále ho doplní kluci
z fleshpot: Bonax,Gr3p,CrashMan a BTTU
Vstupné 80 Kč

27. Ne / 16:00 / Fabrika
Pořádá MC Krůček a DDM Svitavy
Karneval – jsou zváni rodiče i děti v maskách
na karnevalový rej. Cena vstupného je 50 Kč
pro členy MC Krůček a 70Kč pro nečleny
MC Krůček za rodinu.
 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého
draka
Úplňkové bubnování. Bubnování a hraní
na nástroje s workshopem Simkary Andreje
Koláře. Nástroje je možné si zapůjčit také
v čajovně. Vhodné i pro začátečníky.
Vstupné dobrovolné.

28. Po / v 8:30 a 10:15 / Fabrika
Školní představení
Divadlo MLS Ústí n. Labem: O Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku. Pohádka se spoustou
kouzel, s množstvím světelných a zvukových
efektů, scénické hudby a písniček je trochu
odlišná od té filmové, ale bude se zaručeně líbit. Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ, MŠ.
Vstupné 40 Kč

29. Út / 19:00 / klub Tyjátr
Malá hudební scéna SKS
Di Grine Kuzine (Německo): European extra class! Klezmer-Balkan-Ska-Folk-HipHop-Salsa-Pop-Punk-Rock. Energie, Inspirace,
Radost i Bolest v jednom. Vstupné: 120 Kč,
předprodej vstupenek od 15. 1. 2013 v recepci Fabriky. Vstupné 120 Kč

30. St /

9:00 – 13:00 / MC Krůček
Seminář v rámci projektu „Mám rodinu
a podnikám“ - Internetový marketing pro
drobné podnikatele. Přihlášky a podpora
hlídání dětí na jaroslava.rich@gmail.com,
734 134 759
 17:30 / Fabrika
Koncert pěveckých sborů a souborů ZUŠ
Svitavy. Jako host vystoupí pěvecký sbor
Svitaváček. Vstupné 50 Kč (dospělí), 25 Kč
(děti a důchodci)
 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého
draka
Od pouštních dun po Himálaje aneb 26
měsíční cesta po různých zemích světa
zachycená ve fotografiích.
Cestopisná beseda Ondřeje Getzela.
Vstupné dobrovolné.

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub: Zločinci ze zákona - Nízkoprahový klub Díra vás zve na promítání
dokumentárního filmu Zločinci ze zákona.
Dokument o ruském kriminálním podsvětí.
Vstup zdarma

31. Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Koncert kapely SYFON. Charita Svitavy vás
zve na koncert hard rockové kapely SYFON.
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude použit na podporu humanitární činnosti Charity
Svitavy.
 18:30 / Ottendorferův dům – muzeum
esperanta
137. cestovatelský večer Asociace Brontosaura. Vše o bankovkách na území Čech
v souvislostech s Rakouskem - Uherskem.
Historie a vývoj papírových platidel, zajímavosti, sběratelství a povídání o cenách bankovek. Mgr. Milan Janoušek.
 19:00 / Ottendorferův dům a Nadace Josefa Plívy
Koncert KPH Graffovo kvarteto. Štěpán
Graffe a Lukáš Bednařík (housle), Lukáš Cybulski (viola) a Michal Hreňo (violoncello).
Vstupné 120 Kč, pro členy KPH 60 Kč

Kino Vesmír
3. - 5. / Čt, Pá, So / 19:30
Bídníci USA 2012 premiéra!
Boj. Sen. Naděje. Láska.
Bídníci jsou největší muzikálový fenomén
současnosti natočený podle slavného románu Victora Huga. Hugh Jackman, Russel Crowe a další. Režie: Tom Hoppe (Králova řeč).
Vstupné: 100 Kč / titulky / 157 minut
4. - 5. / Pá / 17:00 / So / 15:00 a 17:00
Zvonilka: Tajemství křídel USA 2012
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka
vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů…
Animovaná pohádka. Režie: Pegy Holmes,
Bobs Gannaway
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 76 minut
8. - 9. / Út, St / 19:30
Sedm psychopatů USA 2012
Tentokrát unesli špatného psa… Černá komedie. Colin Farrel, Chrisopher Walken, Woody
Harrelson, Olga Kurylenko, Tom Waits a další. Scénář a režie: Martin McDonagh.
Vstupné: 90 Kč / od 12 let / titulky / 109
minut
10. / Čt / 19:30
Návrat do Silent Hill USA 2012
Když její otec zmizí, je vtáhnuta do děsivé
dimenze, která zná vysvětlení podivných
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nočních můr, jež provázejí její dětství. Horor.
Scénář a režie: Michael J. Basset
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 95 minut
11. - 12. / Pá / 19:30 / So / 17:00 a 19:30
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část USA 2012
Finále bude nesmrtelné! Poslední díl úspěšné
série. Kriste Steward a Robert Pattinson v hlavních rolích dobrodružného dramatu, fantasy
i romantického filmu. Režie: Bill Condon.
Vstupné: 80 Kč / titulky / od 12 let / 115
minut
16. / St / 19:30
Hon Dánsko 2012
Vrcholný snímek režiséra Thomase Vinterberga, oceněný na MFF v Cannes 2012.
Napínavé drama o spletitosti rodinných
a mezilidských vztahů.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / titulky / 111 minut
17. / Čt / 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. V hlavní roli: Ivan Trojan. Režie: David Ondříček
Vstupné: 80 Kč / 96 minut
18 - 19. / Pá, So / 17:00
Frankenweenie: domácí mazlíček USA 2012
Dojemný příběh chlapce a jeho psa. Animovaný rodinný film. Režie: Tim Burton
Vstupné: 130 Kč / titulky
18. - 19. / Pá, So / 19:30
Hobit: Neočekávaná cesta USA 2012
Od režiséra trilogie Pán prstenů. Fantasy
film – Středozemí 60 let před „Pánem prstenů“. Bilbo Pytlík na dobrodružné výpravě.
Podle J. R. R. Tolkiena, režie: Peter Jackson
Vstupné: 100 Kč / 18. 1. titulky, 19. 1. dabováno / 164 minut
22. - 23. / Út, St / 19:30
Carmen ČR 2013
Muzikálový příběh Carmen plný vášně a intrik
s Lucií Bílou v titulní roli patří mezi nejúspěšnější představení u nás. Jeho filmového záznamu se ujal režisér a kameraman F. A. Brabec.
Vstupné: 130 Kč / od 12 let / 126 minut
24. - 26. / Čt, Pá, So / 19:30
Nespoutaný Django USA 2013
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil
jižanské drama z období před vypuknutím
Občanské války, jehož hlavním hrdinou je
otrok Django. Westernové drama.
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 165
minut
25. - 26. / Pá / 17:00 / So / 15:00 a 17:00
Snížek, bílý kožíšek Španělsko 2011
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Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná bílá gorilka
na útěku! Rodinný animovaný film. Režie:
Andrés G. Schaer
Vstupné: 120 Kč / děti do 15 let / 100 Kč
/ dabováno / 90 minut
29. / Út / 19:30
Láska v hrobě ČR 2012
Dokumentární film Davida Vondráčka o (ne)
svobodné volbě, milování a umírání. Hrdinové lovestory Jana a Jan našli svůj domov
na opuštěném hřbitově…
Vstupné: 70 Kč / 80 minut
30. / St / 19:30
Svatba mezi citróny Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie, Německo 2012
Snímek oscarové režisérky Susanne Bier vypráví hřejivý a vtipný příběh o tom, že když
si myslíme, že je po všem, možná všechno
teprve začíná. V hlavní roli romantické komedie: Pierce Brosnan
Vstupné: 70 Kč / od 12 let / titulky / 116 minut
31. 1. – 3. 2. / Čt / 19:30 / Pá / 17:00 / So,
Ne / 15:00 a 17:00
Čtyřlístek ve službách krále ČR 2013 premiéra!
Nejpopulárnější české postavičky poprvé na
filmovém plátně! Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, Myšpulína a Bobíka ve
službách Rudolfa II. Režie: Michal Žabka
Vstupné: 120 Kč / 90 minut

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. Aktuální výstava: 125
let esperanta
Otevírací doba:
ÚT - PÁ 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, SO, NE
13:00 - 17:00;
Pozor změna:
25. 12. 2012 - 1. 1. 2013 / 13:00 - 17:00
Štědrý den 13:00-16:00, 22:00-24:00

VÝSTAVY

Tiskový servis:
Blanka Čuhelová, tel. 461 541 710, 777 579
859, cuhelova@muzeum.svitavy.cz
www.muzeum.svitavy.cz

městské muzeum a galerie

Výstavy ve Fabrice

do 13. 1. 2013
Naše první
Výstava členek svitavského Spolku patchworku. Pro nepoučené – patchwork je speciální
textilní technika sešívání kousků látek, které
nakonec vytvoří nejrůznější obrazce kontrastem nebo barevností látek.

Foyer
Nadace J. Plívy - výtvarný kroužek: Malování se Stáňou. Výtvarné práce dětí od 6
do 15 let s různou tématikou. Uvidíte zimní
Svitavy, vánoční krajinu, portréty blízkých,
ale také hrady, koráby... Výstava potrvá do
8. ledna 2013.

do 20. 1. 2013
Z díla Vladimíra Preclíka
Výstava plastik, reliéfů a byst známých osobností (Jan Werich, Ladislav Smoljak, Zdeněk
Svěrák, Jiří Stivín…) jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20.
století.

od 11. ledna
Gymnázium Svitavy: 4. výstava výtvarného oboru. Studenti svitavského gymnázia představí kolekci maleb a kreseb, která
vznikla pod vedením profesorky výtvarné
výchovy Mgr. Evy Bulvové.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chcete
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu
našeho města. Po 40 letech bude vystavena
část svitavského betléma, která již prošla
rukama restaurátorů pardubického muzea.

3. podlaží
Jaroslav Plocek (Česká Třebová): Šel jsem
tím městem… Fotografie z knihy Šel jsem
tím městem… (básně napsal brněnský básník Miroslav Fišmeister) a z připravovaného
cyklu Stavitelé terminálu.
4. podlaží
Miroslav Škrdla (Litomyšl): Fotografické
okamžiky. Dokumenty o městu a lidech...
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od 20. ledna
Premiéra 2012: XXIII. ročník fotografické
soutěže. Fotografická soutěž každoročně
vyhlašovaná Volným sdružením východočeských fotografů ve spolupráci se Střediskem
amatérské kultury IMPULS Hradec Králové.
Je určena pro všechny zájemce o fotografii
a není omezena věkově ani žánrově. Jedinou
podmínkou je, aby soutěžící fotografie nebyly dosud nikde vystaveny ani publikovány.
Divadlo Trám:
Jindřich Pevný: Černý bez. Grafika
Grafiky jsou prodejné, ceny a další informace o grafikách jsou na http://www.pevny.
cz/galerie/grafika/

SPORT
3. / 20:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - NH Ostrava
Basketbal MNBL
5. / 18:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B - Mladá Boleslav
Basketbal II.liga
10.00 + 12.00 tělocvična gymnázia OP ml.
žáci U14 Basketbal TJ Svitavy - Trutnov
6. / 10.00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B - Žižkov
II. liga muži
 12:30 / hala Na Střelnici
Pardubická liga dorostenců: turnaj
Florbal
7. / Po / 9:00 / louka naproti restaurace
U jelena
„Zimní liga házedel“ – I. kolo
12. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – VK Lanškroun „B“
Volejbal: KP I. tř. - ženy
 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Pardubice
Volejbal: KP I. tř. - muži
 18:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - Sluneta Ústí nad Labem
Basketbal MNBL

 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Svitavy – VK Choceň, Sok. Dolní Újezd
Volejbal: KP – starší žákyně

 20:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C - Týniště nad Orlicí
Vč. liga muži

19. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – Sokol Česká Třebová
Volejbal: 1. liga - kadetky

27. / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C - BVK Holice
Vč. liga muži

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – ŠSK Beskydy
Volejbal: 1. liga - junioři

 12:00 / hala Na Střelnici
Liga dorostenek: turnaj
Florbal

 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Svitavy – VK Litomyšl
Volejbal: KP - kadeti
 17:00 / hala Na Střelnici
2. liga mužů: Svitavy - Náchod
Florbal
 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B - BK Synthesia Pardubice II. liga muži
20. / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Turnaj dívčích přípravek
Volejbal: KP - minivolejbal
 11:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B - Tesla Pardubice
II. liga muži
 14:00 / hala Na Střelnici
2. liga mužů: Svitavy - Trutnov
Florbal
21. / Po / 09:00 / louka naproti restaurace
U jelena
„Zimní liga házedel“ – II. kolo

Českomoravské
pomezí
Litomyšl
do 13. 1. 2013 / Městská galerie – dům
U Rytířů
To nejlepší z českého komiksu 1. poloviny 20. století. Výstava originálních předloh
komiksových příběhů zapůjčených z Památníku národního písemnictví v Praze a pozůstalostí J. Lady, O. Sekory a dalších.
26. 12. 2012 – 2. 1. 2013 / domov mládeže
pedagogické školy
České šachové Vánoce 2012. 14. ročník mezinárodního vánočního šachového turnaje.
Polička
do 27. 1. / Centrum B. Martinů
Výstava: Jede jede mašinka. Dobrodružná
jízda do století páry – modely lokomotiv, dobové fotografie atd.
6. 1. / 19:00 / Tylův dům
Koncert: Cigánski diabli a Jaroslav Svěcený

26. / So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová
Volejbal: 1. liga - junioři

13.1. / 10:00 – 16:00 / Centrum B. Martinů
13.2. / Patchworková dílna
Poslední den výstavy Advent s vůní patchworku - zájemci si mohou vyrobit patchworkový dárek.

 9:30 / tělocvična gymnázia
Basketbal TJ Svitavy - Havlíčkův Brod
OP st. žáci U15

Moravská Třebová
25. 1. / 20:00 / dvorana muzea
Městský bál

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“– Tesla Pardubice
Volejbal: KP I. tř. - ženy

28.1. / 19:00 / kinosál muzea 5.12. 2012 od
15:00 / zimní stadion
Wilton Manhoff: Básník a kočka. Americká
komedie, hrají L. Vaculík a K. Hrachovcová.

13. / 9:00 / hala Na Střelnici
Pardubická liga starších žáků: turnaj
Florbal

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Choceň
Volejbal: KP I. tř. - muži

 9:30 / tělocvična ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy - Heřmanův Městec
OP nejml. mini U11

 18:30 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - BK Děčín
Basketbal MNBL

Vysoké Mýto
19.1. / 20:00 / M-klub, Klubová scéna
Koncert: Zrní (crossover/acoustic)
26.1. / 20:00 / M-klub, Klubová scéna
Koncert: Špejbl´s Helprs/AC/DC Revival

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.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.ddm.svitavy.cz, www.
krucek.blogspot.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Dvoudenní poznávací zájezd
tentokrát do Berlína

Informace z kultury

Z vernisáže výstavy Vladimíra Preclíka. Foto: Zuzana Pustinová

Výstavy Patchwork, Preclík, Labyrint zaplnily muzeum
Koncem minulého roku jsme v muzeu otevírali tři nové zajímavé výstavy. Každá je úplně
jiná, ale navzájem se úžasně doplňují. Udělejte
si po Novém roce čas na jejich prohlídku, dvě
z nich totiž v průběhu ledna končí.
Překvapilo mě, že výstava místního spolku
Patchworku zaujala nejen dámské návštěvníky. Ale vlastně se není čemu divit. Vždy smekám před šikovnými lidmi, a to svitavské patchworkářky určitě jsou. Výstava je moc příjemná,
plná barev, je odrazem šikovných rukou těch,
které chodí denně kolem nás. Dámy nezapomněly ani na vaše děti, je pro ně na zemi
připravena velká patchworková deka a spousty šitých hraček. Výstava končí už v neděli
13. ledna, kdy si můžete od 13 hodin vyzkoušet šití patchworku přímo na výstavě.
Výstavu Vladimíra Preclíka přijel zahájit
jeho přítel, fotograf Jindřich Štreit. Při vernisáži
hovořil také o tom, že po Jiřím Kolářovi se do
Svitav dostal další z velikánů českého výtvarného umění. Oba umělci byli také výbornými
řemeslníky, oba měli velice svérázný smysl
pro humor. Přesvědčit se o něm můžete do
20. ledna, poté se výstava vrátí zpět do Prahy
k Jarmile Preclíkové.
Labyrint svitavských příběhů je nová stálá
expozice. Historie našeho města v kostce - poutavě vyprávěná na příbězích bývalých obyvatel
Svitav. A mezi nimi dominuje ten o svitavském
betlému. On je to vlastně betlém sestavený
z několika betlémů menších, ovšem stejného
rukopisu. Prozatím uvidíte necelou polovinu,
druhá část je uložena v depozitáři a čeká na restaurování. I tak je to pohled okouzlující. Už nyní
se snažíme získat peníze na postoupnou opravu
a rekonstrukci betléma tak, aby bylo možno jej
vystavit celý. Pak ovšem bude mít více než osm
metrů a bude mechanický. Věřím, že uděláme

radost nejen starší generaci, která jej pamatuje, ale hlavně dětem.
Blanka Čuhelová

Muzejní čtvrtky
OSOBNOSTI ČESKÉ KRAJINOMALBY
ANTONÍN CHITTUSSI
V měsíci lednu zahajujeme v muzeu nový
cyklus přednášek nazvaný „Muzejní čtvrtky“. Po sérii přednášek věnovaných historii Svitav a okolních měst se vracíme
k výtvarnému umění. Ale tentokrát zůstáváme v českých zemích, u autorů výrazně ovlivňujících mnohé amatérské malíře
také našeho regionu.
Zveme vás na přednášky o zrodu moderní české krajinomalby. Jednotlivé čtvrtky
budou věnovány výrazným osobnostem,
které ovlivnily řadu následujících generací malířů. A na co se můžete těšit?
Antonín Chittussi a Barbizonská škola. Úvodní přednáška 24. ledna přiblíží
osobnost význačného českého krajináře,
který se jako první seznámil s plenérovou
malbou. Zkušenosti, jež získal ve Francii,
uplatnil v obrazech, na kterých zachytil
českou krajinu. Vytvořil monumentální
plátna, která získala ocenění na světových výstavách v Paříži, i díla menšího
formátu, v nichž vystihl prostou krásu
přírody. Přednášet bude Hana Řeháková, ředitelka Východočeské galerie
v Pardubicích. A kdo jste absolvoval její
komentovanou prohlídku výstavy českého umění 19. století, určitě si připravovaný cyklus jejích přednášek nenecháte ujít.
Blanka Čuhelová

Mílovými kroky se blíží duben a s ním
i tradiční cyklus akcí s tematikou holocaustu.
Dvoudenní poznávací zájezd má namířeno
do hlavního města našich západních sousedů
– do Berlína. Uskuteční se o víkendu, tedy 13.
a 14. dubna 2013. Vzhledem k tomu, že kapacita
autobusu je omezená a o zájezdy (a nás to velmi
těší) je neuvěřitelný zájem, je zapotřebí rychlé
rezervace. Prosíme, nepodceňujte včasnost objednávky. Co bude náplní programu? Prohlídka
metropole a jeho památek, jedno vybrané muzeum, volný program v centru města, nocleh
a v neděli příjezd ke krásnému jezeru Wannsee.
Zde byl v roce 1942 podepsán rozsudek smrti nad 11 miliony Židů, který z historie známe
jako “konečné řešení židovské otázky”. Z konferenčního domu je dnes muzeum, které bude
naším cílem návštěvy. Velmi předběžný odhad
ceny zájezdu je 2500 Kč, která zahrnuje dopravu, vstupy, ubytování a cestovní pojištění. Bližší
informace na adrese fikejz@muzeum.svitavy.cz,
nebo na čísle 777 137 875. Těšíme se na vás.
Radoslav Fikejz a Vladimíři Velešíkové

Seriál: městský
památkový okruh (18)
Hrobová místa 469–471 nejsou na první
pohled ničím nápadná. Na hřbitovní zdi mezi
farou a dětským hřbitovem jsou připevněny
tři náhrobní desky v antickém portálu. Patří
jedné z velevýznamných zdejších rodin, jejíž
členové ovlivňovali chod města po celé 19. století. Se jménem Werner se setkáváme v první
třetině 18. století jako s představenými cechu
pláteníků. Johann Chrisostomus byl v letech
1788–1805 svitavským starostou. Ano, byl to
on, který se stal rukojmím Francouzů v čase bitvy u Slavkova. I když Svitavy peníze na požadované výpalné sehnaly, Werner svou letovickou internaci nepřežil. Starostův syn Dominik
v roce 1797 zakoupil svitavskou dědičnou
poštu, která položila základ ohromnému jmění. Byla to slavná pošta na dnešní ulici TGM
a Wernerové zde zůstali do roku 1925, dědičně
do roku 1906. Ale asi nejslavnějším Wernerem
byl jiný Johann Chrisostomus. Toho si spojujeme s rokem 1848 a slavným svěcením praporu
Národní gardy ve Svitavách. Byl totiž zakladatelem a gardovým velitelem.
Radoslav Fikejz
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Divadelní abonentní cyklus jaro / léto 2013
7. března / Čt / 19:00 / Fabrika
Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Karel Poláček: Bylo nás pět
Novou dramatizaci oblíbeného humoristického románu Karla Poláčka, popisující autorovo dětství v Rychnově nad Kněžnou, připravilo Klicperovo divadlo jako poctu k 120.
výročí narození tohoto českého spisovatele
a novináře. Dobrodružství nezapomenutelných dětských hrdinů, jimž vévodí Péťa Bajza,
Tonda Bejval, Čeněk Jirsák, Eda Kemlink a Zilvar z chudobince, nás přivedou nejenom do
malebného východočeského městečka, ale
i na dvůr indického Maharadži. Režie: Jan Frič

2. dubna / Út / 19:00 / Fabrika
Bratislavské hudobné divadlo Teatro
Wüstenrot. Robert Thomas: Mandarínková
izba.
Komedie plná francouzské duchaplnosti
a šarmu nabízí několik zajímavých příběhů lidí
ve vtipných krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním závěrem.
Čtyři herci se v nich převtělují do vícero postav
a osudů. Příběhy se odehrávají v malém pařížském hotelu, v záhadném pokoji, kterému
se říká mandarinkový a který má svůj vlastní
příběh. Režie: L´ubomír Vajdička. Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský,
Bibiana Ondrejková.
2. května / Čt / 19:00 / Fabrika
Dejvické divadlo Praha. Patrick Marber:
Dealer´s Choice. Kdo rozdává, rozhodne.
Zaměstnanci jedné londýnské restaurace
se každou neděli setkávají v suterénu podniku k partičce pokeru. Jednoho dne se objeví
záhadný muž, jak se záhy ukáže, profesionální
hráč. Majitel restaurace jej pozve k hracímu
stolu. Rozehrává se napínavá partie, v níž zdaleka nejde jen o karty. Inscenace v režii autora
byla v roce 1995 oceněna prestižní britskou
divadelní cenou jako komedie roku. Režie: Jiří
Pokorný. Hrají: David Novotný, Václav Neužil,
Hynek Čermák, Martin Myšička, Jaroslav Plesl
a Ivan Trojan.
2. června / Ne / 19:00 / Fabrika
Divadlo Sklep: Mlýny
Hra souboru, který je zakládajícím členem
Pražské 5, vznikla na motivy „raného opusu“
Václava Havla a Karla Bryndy - Život před sebou. Děj se odehrává za socialismu kdesi ve
vojenském útvaru. Jednoduchá zápletka, točící
se okolo zastřelení civilisty při strážní službě,
poskytla východisko pro jedovatou satirickou

komedii, věrně zachycující podobu lidové armády jako zcela absurdního stroje na ničení

lidských charakterů. Režie: Jiří Fero Burda.
Účinkují: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David Vávra / Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, Ondřej Trojan, František Váša/Jiří Macháček, Milan
Šteindler, Zdeněk Marek, Petr Koutecký, Monika Načeva / Hana Pafková. Změna programu
vyhrazena.
Všechna představení se konají ve Fabrice
vždy od 19:00 hodin. Abonentní vstupenka
na sezonu stojí 750 Kč. Vstupné na jednotlivá
představení činí 250 Kč. Předprodej abonentek bude zahájen 18. února 2013 v recepci
Fabriky (otevřeno pondělí - pátek 6:00 - 20:00
hodin, sobota 6:00 - 11:30 hodin). Stávající
abonenti mají možnost výměny své abonentky
od 1. února do 17. února 2013 také v recepci
Fabriky. 			
Petr Mohr

Nová kolekce pohlednic
a pamětní mince
v informačním centru

Informační centrum
na náměstí Míru nabízí novou, originální kolekci pohlednic města.
Jedná se o 28 pohlednic, z nichž 8 jsou tzv.
staré pohlednice. Cena jedné pohlednice je
5 Kč. Dále zveme zájemce k nákupu pamětních mincí s motivem města za 60 Kč / ks.
Renata Pavlíková

Českomoravské pomezí
představí novinky
První měsíce roku jsou již tradičně vyhrazeny veletrhům cestovního ruchu, na kterých jednotlivé kraje a turistické oblasti prezentují svoji
nabídku a novinky připravené pro návštěvníky
v nadcházející sezoně.
Ani letos nebudou na obou největších
akcích chybět zástupci turistické oblasti Českomoravské pomezí. Na brněnském veletrhu
Regiontour se oblast vymezená městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová
a Vysoké Mýto představí v samostatné expozici. V Praze pak návštěvníci veletrhu Holiday
World najdou nabídku Českomoravského
pomezí v rámci expozice Pardubického kraje.
V našem stánku budou k dispozici nejen tradiční tiskoviny prezentující největší atraktivity regionu, ale také turistické mapy či brožury s tipy
na výlety pěšky, na kole nebo autem. Prezentován zde bude také slevový program Bonus
pas, jehož realizace byla zahájena již v loňském
roce. Na veletrzích bude představen i Kalendář akcí 2013, který přináší přehled nejzajímavějších akcí konaných ve městech na pomezí
Čech a Moravy v letošním roce. Další novinkou
nachystanou pro zájemce o cestování po Česku budou vícedenní programy zaměřené na
různé cílové skupiny. V tištěných materiálech
i na webovém portálu bude Českomoravské
pomezí prezentováno jako destinace vhodná
pro několikadenní pobyty rodin s dětmi, seniorů, ale také fanoušků cyklistiky či zájemců
o městskou turistiku.
Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí je název nového produktu
a souvisejících propagačních aktivit naší turistické oblasti. Již od loňského léta vzniká ve studiu
společnosti KLUCIvespolek pět animovaných
filmů, které vtipnou formou představí věhlasné, ale i zcela neznámé postavy našeho regionu
a jejich příběhy. Filmy, určené zejména pro využití na internetu a sociálních sítích, doprovodí
i řada dalších výstupů v podobě krátkých komiksů, pohlednic, omalovánek nebo rozhlasových spotů. Důležitou součástí bude také nová
aplikace pro uživatele tzv. chytrých telefonů.
Unikátní hra, která návštěvníky provede po
nejzajímavějších místech Českomoravského
pomezí, vychází z populárního geocachingu.
Její účastníci navštíví největší atraktivity regionu, budou se bavit při plnění nevšedních úkolů, sbírat body a soutěžit s ostatními uživateli
aplikace o ceny. Ti nejúspěšnější se pak budou
moci zařadit po bok hrdinů nových animovaných filmů a stát se jednou z dalších osobností
Českomoravského pomezí.
Jestliže se o chystaných novinkách chcete dozvědět více, navštivte nás na veletrzích
v Brně či Praze, nebo sledujte internetové stránky www.ceskomoravskepomezi.cz.
Spoustu zajímavých informací přináší také prezentace našeho regionu na Facebooku. Pokud
se stanete fanouškem Českomoravského pomezí, můžete soutěžit o zajímavé ceny.
Jiří Zámečník
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Komorní orchestr Czech Virtuosi

Di Grine Kuzine

10. ledna v 19:00 hodin ve Fabrice, koncert KPH
Anglicko-italský název představuje zemi
původu, jakož i úroveň, kterou soubor hodlá
reprezentovat. Doménou orchestru je hudba
Mozartova, čemuž odpovídá i základní obsazení orchestru 33 hráčů. Czech Virtuosi jsou každoročně zváni na významné české i zahraniční
hudební festivaly. Hosty orchestru byli nejen
nejlepší čeští instrumentalisté, pěvci a sbory,
ale také významní hosté ze zahraničí. Za dirigentským pultem stanuly tři desítky vynikajících
umělců z USA. Publikum i odborná kritika cení
na orchestru Czech Virtuosi stylovou čistotu,
barevnost, dokonalou souhru a spontánní muzikálnost. Ve Svitavách se orchestr představí již
potřetí. Opět s mladými talentovanými sólisty
z Koreje. Bude jich šest, zahrají skladby Mozarta, Webera, Čajkovského a dalších na flétnu,
cello, violu a klarinet. Koncert spolupořádá Nadace Josefa Plívy.

29. ledna v 19:00 hodin v Tyjátru
Di Grine Kuzine alias Zelená Sestřenice
(název slavné písně v jidiš) je pětičlenná kapela,
žánrově sama sebe zařazující pod všeobjímající
hlavičku „Klezmer-Balkan-Ska-Folk-HipHop-Salsa-Pop-Punk-Rock“. Z berlínských pajzlů
postupně došla přes šest CD a stovky koncertů
až ke globálnímu, celoevropskému úspěchu.
Pro skupinu je charakteristické eklektické spojení dixielandu z New Orleans, melodií z bosenských hor a pódiového nasazení hodného liverpoolského Cavern Clubu. Šarmantní sound,
originální a inovativní adaptace tradičních
a známých skladeb.

Reginald Rose: Dvanáct rozhněvaných mužů
15. ledna v 19:00 hodin ve Fabrice, divadelní abonentní cyklus: Východočeské divadlo
Pardubice
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, svou objektivitu
a spíše než o činech podezřelého svědčí jejich
interpretace o životě a povahách těch, kteří rozhodují. 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 diskuse. Dvanáct povah bylo
vzorkem společnosti v době, kdy ve filmovém
zpracování dramatu hrál Jiří Voskovec, a je jím
i dnes, kdy se pod vlivem zrelativizovaného poměru k pojmům, jako je dobro či pravda, přiklání filozofický postoj většiny na stranu cynického
pragmatismu a k sociálním předsudkům na
úkor tradičních hodnot solidarity, odpovědnosti
za druhé a pomoci bližnímu. Režie: Petr Kracik
j. h. Hrají: Petr Kostka j. h. a další.

Luboš Pospíšil & 5P
23. ledna v 19:00 hodin ve Fabrice
Matador české hudební scény s obnovenou kapelou se po dvou letech vrací. Charakteristický Pospíšilův tenor za bicími pevně
jistí hvězda mezi tuzemskými bubenicemi
Pája Táboříková; klávesy Ondřeje Fencla tančí
kolem, rytmiku dotváří zkušený baskytarista Martin Štec (m.j. Vltava). Od nového roku
2012 pak přibyl do sestavy bravurní kytarista
a vokalista Mirek Linhart (Yo Yo Band, Lenka
Filipová trio,…). Generační bariéry rozmetává
síla kolektivu, kapela hraje s obrovskou radostí,
byť některé písně jsou starší než někteří účinkující muzikanti. A možná právě proto…

Graffovo kvarteto
31. ledna v 19:00 hodin v Ottendorferově
domě, koncert KPH
Graffovo kvarteto, založené 1997 na JAMU
v Brně, se jmenuje podle svého primária. Patří
k nejlepším v této nové nastupující generaci.
Jde o klasické smyčcové kvarteto, u něhož posluchači oceňují mladé zaujetí hrou, energii
a vášnivost. Ale vedle toho také elegantní artikulaci, uvolněnost a především melodičnost.

Poděkování
Pracovníci Nízkoprahového klubu Díra (občanské sdružení Bonanza) a pracovníci DDM
Tramtáryje chtějí poděkovat všem zúčastněným
na benefiční akci na podporu Nízkoprahového
klubu Díra, který se konal 23. listopadu v klubu Tyjátr. Velké poděkování si zaslouží kapely
a zvukař, personál Tyjátru a hlavně návštěvníci, kteří nás přišli podpořit. V neposlední řadě
nesmíme zapomenout na město Svitavy, bez
jehož podpory by se akce nekonala. Výdělek
6.041 Kč bude investován do akcí pro děti
a vybavení klubu. Děkujeme.
Michaela Kopová

Tábor pro děti
Nízkoprahový klub Díra (Felberova
2, v budově ZŠ Felberova) pořádá „Příměstský tábor pro děti od 8 let“. Termín:
4. 2. - 8. 2. 2013 (Každý den od 8:00
16:00 hodin). Možnost přihlásit dítě jen
na určité dny! Podrobnosti a přihlášky
u Michaely Kopové (email: tadydira@
seznam.cz, telefon: 725 246 743). Cena
tábora na pět dní činí 700 Kč (v případě
přihlášení na určité dny poměrná část).

Filmový klub
klub Tyjátr / 30. ledna 2013, 19:00
hodin. Nízkoprahový klub Díra vás zve na
promítání dokumentárního filmu Zločinci
ze zákona. Dokument o ruském kriminálním podsvětí. Vstup zdarma.

Koncert kapely Syfon
Jejich repertoár je už teď velmi rozsáhlý, obsahuje jména jako Haydn, Mozart, Beethoven
a jde až k velkým osobnostem 20. a 21. století,
jako jsou třeba Martinů, Janáček, Pavel Haas,
Samuel Barber, Karel Husa... Doufejme, že
hudba těchto mladých mužů zasáhne srdce
i našich posluchačů.

Blanka Šefrnová

Charita Svitavy vás zve na koncert hard
rockové kapely SYFON. Akce se uskuteční ve
čtvrtek 31. ledna v 18:00 hod v klubu TYJÁTR.
Uslyšíte nejen songy převzaté, ale i autorské.
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude použit
na podporu humanitární činnosti Charity Svitavy.
Vendula Pešková

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM RWE
NOVĚ VE SVITAVÁCH
3. 12. 2012 pro Vás otevíráme
nové zákaznické centrum,
kde si můžete vyřídit všechny
záležitosti spojené
se zemním plynem nebo elektřinou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zákaznické centrum RWE
nám. Míru 65/33, Svitavy
in
po, st 8–17 hodin; út, čt, pá 8–15 hod
inzerce 125x80_finalni.indd 1

28.11.12 12:39
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Čtení Markéty Pilátové
V klubu Tyjátr přivítáme ve čtvrtek 24.
ledna spisovatelku, novinářku a hispanistku
Markétu Pilátovou. Je autorkou románů Žluté oči vedou domů a Má nejkrásnější kniha,
v nichž uplatnila své zkušenosti z Latinské
Ameriky, kde pět let učila potomky českých
krajanů. Oba její romány byly nominovány
na cenu Josefa Škvoreckého a Magnesii Literu. Je také autorkou knih pro děti (např.
Kiko a tajemství papírového motýla, Jura
a Lama). Ve 14:30 se bude konat v MC Krůček
čtení z dětských knih a dílnička (origami a pletení), v 17:30 v klubu Tyjátr pak autorské čtení
z románů Markéty Pilátové spojené s besedou
o životě v Latinské Americe a promítáním fotografií. Městská knihovna bude 24. ledna z důvodu této besedy otevřena pouze do 17 hod.
Marta Bauerová

Poděkování
Už více než 20 let se konají v prosinci
v městském muzeu a galerii předvánoční akce pro děti druhou adventní neděli
v rámci celoměstské akce Vánoce ve
Svitavách a následující týden pro školy.
Z počátku přicházeli do muzea žáci svitavských škol, nyní jezdí už z celého okresu.
A už více než 20 let se tu schází skupina
dam, které by mohly být těm dětem babičkami a uvádí tu nejmladší generaci do
tajemství předvánočních zvyků. Ve svém
volném čase prožijí několik dní v muzeu
a mnohé možná tak trochu suplují ty pravé
babičky, které nemají pro stálý shon čas se
zastavit. Chtěla bych jim všem poděkovat
a vzkázat jim, že si jich moc vážím. A až se
dostanu do důchodového věku, tak slibuji,
že se k nim přidám. Ráda bych také poděkovala podniku Nopek ve Svitavách za
jejich každoroční dar - výborné těsto, ze
kterého se v muzeu vždy napeče na 30 kilo
voňavého lineckého cukroví. Přeji všem
šťastné vykročení do roku 2013.
Blanka Čuhelová
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Zálesácký ples
V sobotu 19. ledna pořádá TOM Zálesáci ve svitavské Fabrice V. zálesácký ples.
V letošním roce bude ples ve stylu Vesničko má středisková, Slunce, seno... Nápaditosti kostýmů se meze nekladou. K hudbě
a poslechu hrají skupiny Z band a Kaderus
blues. Zájemci o vstupenky pište na: david.
simek@svitavy.cz. Vstupné 200 Kč. Všichni
jsou srdečně zváni.
David Šimek

Vzdělávací kurz
Rodina a profese
Městská knihovna a Mateřské centrum
Krůček budou od ledna 2013 pořádat vzdělávací kurz Rodina a profese - dvě strany téže
mince, nehledáme rozpor, ale harmonii. Kurz
bude veden podle zahraničního projektu: M_
ANIMA - flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní
fázi rodičovství. Je určen rodičům malých dětí
i těm, kteří se jimi v budoucnu stanou či pečují
o dalšího člena rodiny na úkor svého zaměstnání.
V sedmi tematických blocích budeme hovořit o postavení rodiny ve společnosti, o vymezení osobních možností a perspektivy do
budoucna, o trhu práce, o komunikačních dovednostech, psychohygieně, organizaci svého
času a o návratu do zaměstnání.
Úvodní beseda proběhne s lektorkou projektu M_ANIMA, Marií Oujezdskou, ředitelkou
Národního centra pro rodinu, a to ve čtvrtek
10. ledna od 9 do 11 hod. ve Fabrice (3. patro,
učebna č. 310).
Další lekce se uskuteční po sedm následujících čtvrtků pod vedením proškolených moderátorek Moniky Lžičařové a Terezy Veitové.
Podrobnější informace získáte na e-mailu: lz@
booksy.cz (Lžičařová Monika), r.veit@seznam.
cz (Veitová Tereza). Kurz je zdarma a je omezen na 15 účastnic. Případné zájemkyně se
mohou již teď hlásit na uvedených kontaktech.
Milada Vacková

V Parku patriotů
bude Pohádkovník

V Parku patriotů bude zasazen keř Pohádkovník. Dne 3. prosince vyzvedli zástupci dětských čtenářů v informačním centru certifikát.
Peníze na něj byly získány z dobrovolné sbírky
v dětském oddělení Městské knihovny ve Svitavách. Všem dárcům velice děkujeme.
Milada Vacková

Děti ze tří základních škol se v roce 2012
zapojily do literární soutěže Kde končí svět.
Na konci roku jsme se dověděli radostnou
zprávu. Příspěvek Míši Gráblové ze Základní
školy Felberova bude reprezentovat Pardubický
a Královéhradecký kraj v Knížce pro děti ze Zanskaru. Míše blahopřejeme.
Milada Vacková

Kavárna v parku

Ze dna šálků věštit budoucnost neumíme,
ale přejeme Vám spoustu výjimečných požitků
z kávy. Vaše kavárna V parku, Svitavy.

Milovníci kvalitní kávy a zábavy, všichni,
co nás znáte i poznáte, do letošního roku vám
kromě přání všeho dobrého, přinášíme i dobré zprávy. Kavárna v parku Jana Palacha, která
byla znovu otevřena v dubnu roku 2012, je pro
vás denně v provozu i během zimních měsíců.
Kromě širokého sortimentu horkých, studených a míchaných nápojů si u nás pochutnáte
na výborných domácích dezertech. K pravidelným měsíčním vernisážím nyní přibyly i hudební produkce, ochutnávky vín a jídel a páteční
koktejlové večírky. V tomto roce je u nás nově
umožněno kouření dle dohody. Prostor Kavárny
v parku můžete navíc díky technickému vybavení a dobrému zázemí využít pro firemní i rodinné
akce. Vy, vaše ratolesti i vaši mazlíčci, všichni jste
u nás srdečně vítáni. Více o programu Kavárny
v parku najdete na www.kavarna-vparku.cz
nebo na FB.
Za Kavárnu v parku s úsměvem
Klára Hubičková
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Informace ze sportu

Kardio klub
Své významné životní
jubileum - 75 let - oslaví
21. ledna současný předseda Kardio klubu Svitavy
Jan Pokorný. Jako člen
výboru pracoval od jeho
založení a významně se
podílel na jeho propagaci
a na organizování společných vycházek. Členové klubu mu k jubileu srdečně blahopřejí!
Emília Zrůstková
Zveme vás na první kondiční vycházku
v roce 2013 do zimní přírody v okolí Borové.
Sraz turistů je v sobotu 19. ledna na vlakovém
nádraží Svitavy. Odjíždíme v 10 hodin do stanice Borová. Délka vycházky bude 3 a 5 km
- podle rozmaru počasí. Zájemce o činnost
našeho klubu budeme informovat každé první pondělí v měsíci ve Fabrice (3.p., místnost
č. 303). V novém roce 2013 vám všem přejeme
hodně nachozených kilometrů, hodně štěstí
a hlavně zdraví.
Za výbor Kardio klubu Jan Pokorný

Hlídání dětí na bazéně
Chcete si jít zaplavat, ale nemáte zajištěné
hlídání vašich ratolestí? Vezměte děti s sebou
a my je vám rádi a ZDARMA ve vodě pohlídáme zábavnou formou, zatím co vy budete
plavat, relaxovat ve vířivce nebo v páře. Zdarma vám také zapůjčíme plavecké pomůcky
a vysvětlíme, jak s ní zacházet a k čemu vám
pomůže.
Ptáte se, kdy máte tuto možnost?
Krytý plavecký bazén pro vás připravil hlídání dětí každý pátek dopoledne ve školním
roce od 9 - 11 hod. Tak neváhejte a přijďte si
dopřát trochu pohybu nebo jen odpočinku na
bazén. Rádi vás přivítáme.
Filip Tomanec

Zumba fitness
s Gábinou Andrlíkovou
Již od půlky ledna 2013 se na vás po krátké pauze opět těší lektorka Gábina s cvičením
Zumba fitness. Cvičit se bude každý čtvrtek
v Box Clubu Dynamo (Purkyňova 17). Začínáme 10. ledna v 18:30 hodin. Přijďte si zatančit,
těšíme se na vás!
Gábina Andrlíková
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Automotoklub bilancoval
Začátkem prosince loňského roku se sešli
příznivci a členové svitavského motoristického
sportu, aby se ohlédli za ukončenou sezonou.
Hodnocení mělo slavnostnější ráz, protože si
členové AMK připomněli 65. výročí založení této motoristické organizace ve Svitavách
a současně 55. výročí uspořádání prvního závodu na ploché dráze. Za 65 roků byla činnost
opravdu pestrá. Podrobně o tom referoval ve
svém vystoupení i někdejší dlouholetý předseda Oldřich Bolcek. Mnozí spoluobčané si jistě
vzpomenou na pořádání závodů terénních
motocyklů u rybníka, závody motokár na různých tratích po celém městě. Největší tradici
a také diváckou kulisu měly silniční závody
motocyklů a závody na ploché dráze. Členové AMK však také vybudovali dětské dopravní
hřiště, které využívaly děti ze všech svitavských
škol a školek. Ve spolupráci s policií (tehdy Dopravní inspektorát veřejné bezpečnosti) pořádali soutěže mladých cyklistů, technické prohlídky mot. vozidel, školení řidičů či odtahovou
službu. Činnost klubu byla široká a různorodá,
však také v dobách největšího rozkvětu sdružoval více než čtyři sta členů. Mnozí z nich také

úspěšně reprezentovali naše město, především
v silničních závodech motocyklů, automobilových soutěžích nebo závodech do vrchu. Od
vybudování nového plochodrážního stadionu
v roce 1986 měly Svitavy své zástupce i v ploché dráze.
Přesto, že po roce 1989 došlo k výrazným
společenským a organizačním změnám, tradice plochých drah ve Svitavách stále trvá. Současný předseda Vladislav Oliva v závěru bilancoval rok 2012, kdy byly uspořádány celkem
čtyři závody mistrovství republiky a jeden exhibiční závod ve FLAT TRACKu (americká plochá
dráha). Jejich průběh a výsledky byly hodnoceny velmi pozitivně. Jasné plány pro sezonu
2013 budou až po zasedání mezinárodní motocyklové federace, která uděluje body, licence
a hlavně prostředky jednotlivým federacím.
Přejme sobě i členům svitavského AMK,
ať se podaří zajistit do našeho města opravdu kvalitní sportovní podniky. Zástupci města, kteří byli přítomni na tomto slavnostním
hodnocení, přislíbili pomoc v rámci možností
městského rozpočtu.
Jan Janíček

Krajské přebory v plavání

V listopadu proběhly krajské přebory žactva v plavání. Jako první přišli na řadu naši nejmenší, krajský přebor devítiletého a mladšího
žactva se konal v České Třebové. Zde nejlépe
zaplaval teprve osmiletý Josef Meluzín, který
si odvezl čtyři zlaté medaile, Jan Palatka získal celkem 3 bronzové a 1 stříbrnou medaili
a Jakub Marek po jedné stříbrné a bronzové
medaili. Ani děvčata se nenechala zahanbit.
Petra Dvořáková si z českotřebovského bazénu
odvezla 2 stříbrné, Kristýna Trnková a Tonička
Meluzínová každá po jedné stříbrné medaili.
Tonička přidala ještě 2 bronzové.
Deseti a jedenáctiletí změřili své síly
o týden později v Náchodě. Zde nejvíc úspěchů zaznamenala Ema Palatková, která stála
šestkrát na stupních vítězů, čímž si zajistila
účast v nejvyšší republikové soutěži - Zimním poháru Moravy, který se konal ve dnech
1. - 2. prosince ve Vsetíně. Ema má před sebou
velkou plaveckou budoucnost, což dokázala
svými výkony ve Vsetíně, když získala 2 stříbrné
(50 Z, 50 VZ) a 1 bronzovou medaili (50 M).
Krajské závody se uskutečnily i ve Svitavách

pro dvanáctileté a starší plavce. V této kategorii již tradičně bodují Sára Palatková, Míša
Koutná a Petra Benešová, které obsadily pětkrát 3. místo, Sára a Petra v prsařských disciplínách 100 a 200 P a Míša na 100 a 200
znak. Sára se svým výkonem na obou tratích
probojovala na Mistrovství České republiky
dvanáctiletých, konané ve dnech 8. - 9. prosince v Trutnově, kde získala na 100 P celkově
10. místo. Také dorostenky nezklamaly, Veronika Nováčková, Nikola Jančíková a Bára Koutná
vybojovaly ve Svitavách dvě první, dvě druhá
a dvě třetí místa.
Nezbývá než poděkovat trenérům Petře
Víškové, Bedřichu Frýzovi a Josefu Kopeckému
za výborné vedení a plavcům popřát, ať jim to
skvěle „plave“ i v novém roce.
Jana Koutná

Běžecké okruhy
Jak tomu bylo v minulé sezoně, i pro letošní rok budou pro milovníky běžeckého
lyžování při dostatečné sněhové pokrývce
upravovány běžecké okruhy. Aktuální stav
běžeckých tratí naleznete na webových
stránkách www.sportes.svitavy.cz.

Distribuce
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na tel.: 608 024 585
(www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 3. února 2013.
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Gymnastky pokračují v medailové sbírce V lize zatím druhé,

v ČP v elitní skupině

Foto zleva: Kolouchová Dominika, Niklová Aneta, Strýčková Veronika, Klohnová Eliška, Řiháková Barbora, Jeníková Kateřina, Kunčáková Hana, Karlíková Adéla.
Svitavské gymnastky se pustily po letních
prázdninách do náročného tréninku, který zvyšoval obtížnost jednotlivých bodovaných prvků v akrobacii a v přeskocích. Zároveň začaly
nacvičovat novou pódiovou skladbu, se kterou
premiérově vystoupily už na konci loňského
roku, kdy se v Brně uskutečnil Černopolní
pohár. Děvčata poněkud zklamaná třetím místem měla čtrnáct dní na dopilování skladby.
V hlavním závodě jejich podzimní sezony se
konal Pohár ČASPV Teamgym Junior Open,
při účasti devíti družstev z celé republiky děv-

čata zabojovala a nakonec si po sečtení bodů
dosáhla pro stříbrné medaile. Velkou radost
s nimi sdílely i jejich skvělé trenérky Jana Šrotová, Hanka Brýdlová a Pavla Koudelková, kterým je třeba poděkovat za vedení náročných
tréninků, kdy děvčata občas vyzkouší jejich
neuvěřitelnou trpělivost.
Gymnastkám přeji za všechny rodiče, aby
se jim vyhýbala zranění a konečně se jim podařilo zdolat jejich největšího soupeře a přivézt
do Svitav vytoužené první místo.
Eva Kunčáková

Provozní doba umělé ledové plochy
Bruslení pro veřejnost
pondělí

zavřeno

úterý

14:00 - 16:00

středa

15:00 - 18:00

čtvrtek

14:00 - 16:00

pátek

14:00 - 17:00

sobota

14:00 - 16:00 a 18:00 - 20:00 večerní

neděle

10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00

Bruslení pro školy
Pro školy jsme připravili od úterý do čtvrtka
od 8:00 do 13:00 hod. bez objednání. Ostatní
hodiny si školy musí předem dohodnout. Pro
děti máme k zapůjčení (v ceně vstupného) tzv.
chodítka, jejichž počet jsme navýšili. Pro úplné
začátečníky bude vyhrazena samostatná část
umělé ledové plochy . Dále nabízíme možnost
objednání umělé ledové plochy pro organizace
nebo organizované skupiny. Ceny zůstávají stejné jako v sezoně 11/12. Podrobné informace najdete na stránkách provozovatele www.sportes.
svitavy.cz.

Řeč je o kadetkách volejbalového oddílu TJ
Svitavy, o jejich aktuálním postavení v tabulkách.
Po jednoznačném vítězství v krajském přeboru si toto družstvo v kvalifikaci vybojovalo
pro sezonu 2012/13 účast v 1. lize. A cíl byl
stanoven přesně. V základní části soutěže (šestičlenná skupina) se umístit do třetího místa,
aby mohly v jarní nadstavbě bojovat o přední
ligové umístění. Děvčata zatím drží druhou
příčku za suverénním Šternberkem, který je
bez porážky, takže našlápnuto mají dobře.
Bodový odstup od dalších družstev však není
velký. Do konce základní části zbývají čtyři kola
a ve hře je ještě dvanáct bodů. Jasno bude
v polovině ledna a pak už se, věříme, budeme
těšit na kvalitní a bojovné výkony o konečné
umístění.
Kromě ligové soutěže se kadetky účastní
také Českého poháru juniorek (starší dorostenky). Účast v pěti dvoudenních náročných
turnajích, na kterých odehrají vždy sedm utkání, je nejen výborným doplněním ligové soutěže, ale hlavně příležitostí ke konfrontaci úrovně
prvoligového juniorského volejbalu z celé republiky. Náš tým patří v této soutěži k nejmladším, převažují v něm kadetky. Kvalifikace nás
zařadila do druhé výkonnostní osmičky týmů,
ale hned v prvním kole v Hradci Králové jsme
zažily velké překvapení a ještě větší radost.
Porazit nás dokázal pouze tým Junioru Brno,
celkem šestkrát jsme se z vítězství radovaly
my. Druhé místo znamenalo postup - v dalším
kole ČP budeme hrát v 1. osmičce týmů, tedy
mezi nejlepšími. Bude to asi tvrdá, ale rozhodně prospěšná a užitečná lekce volejbalu. Na
soupeřky se děvčata těší, tak teď už jen držíme
palce, ať jsou všechny hráčky zdravé a ve formě. A vzkaz trenérkám: „Pevné nervy!!!“

Hokejová liga
V sezoně 12/13 zahajuje po přestávce
městská hokejová liga. Zápasy budou probíhat v úterý a ve čtvrtek od 17:30 a v 19:00
hod. Městskou hokejovou ligu pořádá HC Švédi pod hlavičkou Sportovního Klubu Grafiko
Team. V soutěži bude startovat sedm družstev.
Podrobnosti a informace najdete na stránkách
www.mhlsvitavy.cz.
René Hnát

Širší kádr hráček: Vendula Tmejová, Barbora Šimková, Michaela Urbánková, Tereza
Kissová, Veronika Andrlíková, Sára Benková,
Nikola Haraštová, Michala Frantová, Kateřina
Šebelová, Tereza Baráková, Barbora Smělá,
Veronika Hanušová, Nikola Dvořáková. Trenérky: Iveta Špačková, Marcela Sezemská.
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