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Prvním miminkem narozeným v roce 2013 
ve svitavské porodnici byl Dominik Jordán  
z Koruny. Na svět přišel hodinu a dvě minuty  
po půlnoci, měřil 49 cm a vážil 3,1 kg. Dominik 
byl zároveň i prvním občánkem Pardubického 
kraje. Na prvního občánka Svitav jsme museli 
počkat opravdu dlouho. Malý Štěpán Mrázek 
se narodil až 11. ledna v 10:32 hodin. Přišel 
na svět jako letošní sedmnácté dítě svitav-
ské porodnice, ale zaujal přesto první příčku  
v pomyslném žebříčku, protože byl prvním dí-
tětem, jehož maminka měla stálé bydliště ve 
Svitavách (ul. Raisova). Prvorozený syn man-
želů Mrázkových měřil 51 cm a vážil 3,5 kg  
a určitě udělal velkou radost tatínkovi Roma-
novi, který byl přítomen u porodu. Přivítat na 
svět ho byl i starosta města David Šimek, který 

Víte, že masopustní veselí zaplní svitavské 
náměstí letos již po desáté? Proč nezkusit ob-
měnu? Devětkrát do Svitav zavítali muzikanti 
a masky z Vortové, a tak jsme letos do Svitav 
pozvali pouliční divadlo Kvelb z Českých Bu-
dějovic, jehož členové nastudovali téma ma-
sopustu trochu jinak. Obrovský žebřiňák, velcí 

čtyřmetroví panáci (velké postavy na zádech 
herců) tančí, hraje muzika, tu a tam se mihne 
slaměná postava. Není vyloučeno, že zde po-
tkáte něco, co jste v životě nepotkali, anebo ně-
koho, koho důvěrně znáte jen ze svých nejfan-
tastičtějších snů. Každopádně nebudou chybět 
postavy, které jsou přítomné všem českým či 

moravským masopustům-fašankům. Předsta-
vení vychází ze situací, které se odehrávaly  
a odehrávají při masopustech u nás. V tomto 
tyátru je radost, humor a lehkost a hlavně kus 
dávných zvyků našich předků. Divadlo Kvelb 
nepřijede do Svitav poprvé. Před dvěma lety 
přivezli jeho herci na svitavské náměstí dvou-
metrové vejce s ukázkami velikonočních zvyků. 
Na letošním masopustním programu se budou 
podílet i místní. Svitavská dvanáctka doprovo-
dí masopustní průvod a bude také vyhrávat po 
celé odpoledne na horní části náměstí.  

Netradiční masopustní průvod vyjde  
v sobotu 16. února ve 14 hodin od fontány na 
spodním náměstí. Před starou radnicí požádá 
starostu města o povolení k obchůzce, neboť 
bez tohoto povolení by podle starých tradic 
měli vstup do města zakázán. Poté herci sehrají 
první z divadelních kusů a budou pokračovat 
na horní náměstí, kde na vás kromě masopust-
ní veselice, tance a muziky bude čekat zabijač-
ková polévka, tlačenka, jitrnice, ovar, chleba se 
sádlem. 

Chybět nebudou stánky s dalším občer-
stvením, pivem, svařákem, grogem či medovi-
nou. Tak, jak to má být. Doufáme, že počasí 
bude letos příznivější, než tomu bylo v loňském 
roce.                                         Blanka Čuhelová

přinesl mamince Marii kytici, finanční dar a pár 
drobných dárků. Maminka nám prozradila, že 
se na miminko moc těšili, už od 13. týdne vědě-
li, že to bude kluk, a moc se jim líbilo jméno Ště-
pán. Přejeme Štěpánkovi i jeho rodičům pevné 
zdraví, hodně úspěchů a klidný a spokojený 
život. Aby mu to „magické“ datum narození  
11. 1. 2013 před 11. hodinou - přineslo štěstí. 

Zuzana Pustinová

Rádi bychom poděkovali primářům Petru 
Zakopalovi i Janu Malému a celému kolektivu 
lékařů a sester porodnického a novorozenec-
kého oddělení Svitavské nemocnice. Všichni si 
zaslouží uznání za jejich skvělou a náročnou 
práci, vysoce odborný a zároveň velmi lidský 
přístup.                     Marie a Roman Mrázkovi
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Již v minulém roce jsme navázali na tradi-
ci úspěšných plesů města Svitavy. Ten letošní  
(v pořadí sedmý) se bude konat 1. března od 
20:00 hodin v prostorách Fabriky. Při vstupu 

vás pobaví mladé hudební seskupení DOZING 
BROTHERS ze Svitav, k tanci a poslechu za-
hrají oblíbená svitavská kapela Z-BAND, dále 
kapela MEFISTO z Mohelnice, netradiční bude 
vystoupení cimbálové muziky. A celý ples za-
hájí mažoretky ze ZŠ Lačnov. Čeká na vás 
samozřejmě i občerstvení - svatební koláčky  
a půlnoční guláš. Všichni jste srdečně zváni!

Vstupenky jsou v prodeji od 4. února v Infor-
mačním centru na náměstí Míru 48 za 250 Kč.           

Za organizační tým Eva Huschková

Ve svitavské porodnici se za rok 2012 na-
rodilo celkem 552 dětí. Převažovaly holčič-
ky, kterých se narodilo 288, kdežto chlapečků 
bylo 264. Z celkového počtu narozených  dětí 
je šest párů dvojčátek.

Na prvním místě oblíbenosti zůstává  
u děvčat, stejně jako v minulém roce, Eliška, 
následuje Tereza, Lucie, Nela, Kristýna, Natá-
lie, Veronika, Barbora, Klára, Michaela a Zuza-
na. V hojném počtu byla použita i jména Adéla, 
Anna, Karolína, Kateřina a Viktorie. Některá 
děvčátka rodiče pojmenovali méně používa-
nými jmény, jako např. Agnesse, Cindy, Darja, 
Elli či Elisabeth.

U chlapců vede žebříček oblíbenosti jed-
noznačně Jakub. Na dalších místech se umís-
til Tomáš, Matyáš, Matěj a Vojtěch. Často byla 
také použita jména Adam, Jan, Dominik, Lu-
káš, Michal a Šimon. Rodiče nezapomněli 
také na tradiční jména František, Josef a Vác-
lav. Oproti tomu se objevila i jména cizojazyč-
ná,  jako např.  Brandon, Dmitrij, Ricardo nebo 
William.

Někteří rodiče využili též možnosti pojme-
novat své dítě dvěma jmény, eventuelně zdvo-
jeným jménem. 

Renata Johanidesová, matrika

V historicky první přímé volbě prezidenta 
ČR zvítězil Miloš Zeman. Porazil v druhém kole 
s 2 717 405 (54,8%) hlasy Karla Schwarzen-
berga, který získal 2 241 171 (45,19%) hlasů 
při účasti 59,11 % voličů. V Pardubickém kraji 
získal Zeman 146 398 hlasů (57,2%), ve svi-
tavském okrese 32 192 hlasů (62,1%) a přímo 
ve Svitavách byl poměr hlasů 5 254 : 2 778 pro 
Miloše Zemana. Voleb se zde zúčastnilo 58% 
voličů. Nový prezident by měl skládat slib do 
rukou předsedy Senátu na společné schůzi 
parlamentních komor v pátek 8. března dopo-
ledne ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Zuzana Pustinová

   Stejně jako v předchozích letech si v úno-
ru pohrajeme s čísly, která svým způsobem 
charakterizují loňský rok. Připravili jsme pro 
vás porovnání s minulými údaji. Jedná se tedy 
o stav ve Svitavách k 31.  prosinci za rok 2012, 
údaj v závorce je za rok 2011:
•	 celkem 17 109 (17 110) obyvatel bylo ve 

Svitavách hlášeno k trvalému pobytu, z toho  
16 940 (16 957) občanů ČR a 169 (153) ci-
zinců (včetně EU)       

•	 ve svitavské nemocnici se narodilo 552 
(609) miminek, z toho 170 (182) malých 
Svitaváčků

•	 ve Svitavách se uzavřelo 74 (92) manželství, 
z toho 2 (5) jich bylo církevních a 15 (21) 
mimo obřadní síň 

•	 do pamětní knihy bylo zapsáno celkem 72 
(78) nových občánků města, 3 (3) manžel-
ské páry oslavily zlatou svatbu a 1 pár do-
konce diamantovou

•	 navždy odešlo 179 (179) svitavských obča-
nů, celkem ve svitavské nemocnici zemřelo 
360 (399) občanů

•	 do svitavských ZŠ nastoupilo 1. září celkem 
1 653 (1 623) dětí (opět přírůstek – minule 
o 60, nyní o 30 dětí), počet dojíždějících je 
330 (326), do prvních tříd nastoupilo 221 
(201) dětí, 

•	 do MŠ chodí 638 (614) dětí 
•	 přistěhovalo se 244 (214) občanů a pro od-

V prosinci 2012 bylo dokončeno zpracová-
ní digitálního povodňového plánu města Svita-
vy a digitálního povodňového plánu správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy.

V rámci těchto prací byla zároveň prove-
dena aktualizace povodňových plánů obcí: 
Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, 
Hradec nad Svitavou, Karle, Koclířov, Opatov, 
Opatovec, Radiměř, Rozhraní a Vendolí. 

Základním důvodem pro zpracování 
těchto dokumentů je zefektivnění práce po-
vodňových orgánů a zlepšení informovanosti 
veřejnosti. Pro oblast krizového řízení je vý-
znamné vytvoření jednotného systému dat, 
který je dostupný všem složkám protipovod-
ňové ochrany. Jednotlivé výstupy, zvláště pak 
mapy záplavových území a ohrožené objekty 
v obcích, pak jistě najdou využití v rámci plá-
nování protipovodňové ochrany i informování 
obyvatel a majitelů těchto objektů. Investorem 
díla bylo město Svitavy, které na jeho financo-
vání uhradilo ze svého rozpočtu částku ve výši 
89 tis. Kč. 

Zbytek výdajů byl pokryt dotací ve výši 333 
tis. Kč z Operačního programu Životní prostře-
dí Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodář-
ské infrastruktury a snižování rizika povodní. 

Marek Antoš

stěhování se rozhodlo 297 (283) občanů,   
v rámci obce se přestěhovalo 622 (457) lidí

•	 na odboru financí bylo přihlášeno cca 1 470 
(1 450) psů a vybráno cca 507 tis. (500 tis.) 
Kč za poplatek ze psa

•	 ve Svitavách je 3 359 (3 327) domů a máme 
stále 206 ulic

•	 na 39 (45) zasedáních Rady města Svitavy 
bylo  projednáno 564 (557) materiálů, (pro 
srovnání : v roce 2000 to bylo 180 materiálů 
na 15 zasedáních, v roce 2005 se projedna-
lo 330 materiálů na 22 zasedáních).

V našem správním obvodě:
•	 celkový počet podnikatelských subjektů, 

které zde měly místo podnikání či sídlo, byl   
5 194 (5 138), z toho bylo 4 753 (4 707) fy-
zických osob a 441 (431) právnických osob

•	 celkem bylo vydáno 4 541 (3 440) občan-
ských průkazů  a 2 162 (1 588) občanů po-
žádalo o cestovní doklad

•	 z 22 149 (21 889) řidičů jich 1 433 (1 819) 
obdrželo body, s 12 body přišlo o řidičský 
průkaz 89 (73) řidičů, bylo vydáno 1 555 
(608) řidičských oprávnění, provozovaných 
vozidel v evidenci bylo 20 021 (19 931)  
a počet přestupků dosáhl 718 (449)

•	 městskému úřadu bylo celkově oznámeno  
1 385 (1 238) přestupků a na pokutách bylo 
uloženo 1 606 200 (1 675 600) Kč. 

Zuzana Pustinová

Ples města Svitavy

Město a úřad v číslech

Eliška a Jakub jsou 
nejoblíbenější

Zeman prezidentem 

Zpracování 
digitálního  
povodňového plánu
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V souladu s novelou zákona č. 565/1990 
Sb. o místních poplatcích došlo s účinností od 
1. července 2012 ke změnám, v důsledku kte-
rých byla upravena obecně závazná vyhláška 
č. 5/2012 Města Svitavy. Podle této novely se 
rozšiřuje okruh poplatníků, kteří jsou povinni 
platit poplatek za komunální odpad. Poplatek 
musí nově hradit každá fyzická osoba, která má 
ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba. V souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 5/2012 Města Svitavy je každá fyzická 
osoba povinna podat přiznání k poplatku za 
tento byt nebo dům a poplatek do 30. června 
2013 uhradit, a to ve výši odpovídající poplat-
ku za jednu fyzickou osobu (tj. 570 Kč). Vzor 
přiznání je ke stažení na internetové adrese:  
www.svitavy.cz (Úřad - Městský úřad - Návody 
a formuláře - Formuláře - Odbor životního pro-
středí). Informace k úhradě poplatku a přiznání 
lze získat také na odboru životního prostředí 
u Jany Alexové nebo Pavly Boucníkové na tel. 
číslech: 461 550 253 nebo 461 550 254. Dále 
připomínáme, že poplatek za komunální odpad 
ve výši 570 Kč za osobu lze zaplatit pouze jed-
norázově na kalendářní rok 2013 v období od 
ledna do 30. června 2013.               Pavel Čermák

Společnost SPORTES Svitavy připravuje 
na následující období kácení několika dřevin. 
Nejčastějšími důvody kácení stromů je zásad-
ně snížená provozní bezpečnost nebo stínění 
stromů do oken bytů. Za zhoršenou provozní 
bezpečnost považujeme rozsáhlé napadení 

stromu dřevokaznými houbami, poškození ko-
řenového systému, defekty ve větvení stromů 
nebo výrazné trhliny na kmeni. Dřeviny budou 
káceny v těchto lokalitách: bříza vedle Senior-
centra v ul. T.G.Masaryka, bříza u bytového 
domu Svitavská 38, lípa v ul. 5. května, javor 
v parku za bývalým Domem dětí a mládeže, 
višeň vedle bytového domu U Kojeneckého 
ústavu 11, dvě višně u bytového domu Dimit-
rovova 23, jabloň v ul. U Potoka, jasan a tři lípy 
u sportovní haly.

Radim Klíč, SPORTES Svitavy s.r.o.

Veřejná zeleň je ve městě ošetřována 
a vysazována podle plánovaných postupů  
a finančních možností schválených každým 
rokem v rozpočtu města Svitavy. Prostředky 
však pokryjí provádění pouze nejnutnějších 
zásahů nezbytných pro ochranu majetku  
a bezpečnost obyvatel. Vedení města si již  
v roce 2010 nechalo odbornými firmami zpra-
covat podrobnou projektovou dokumentaci 
pro celkovou revitalizaci zeleně na městských 
pozemcích. Tedy v parcích, na veřejných plo-
chách, zelených pásech kolem komunikací, 
zahradách škol a školek i  alejí na okraji měs-
ta. Dokumentace podrobně popisuje zdravot-
ní stav všech stromů i keřů na těchto pozem-
cích a navrhuje způsob jejich ošetření, případ-
ně asanaci a dosadbu novými vhodnými dru-
hy tak, aby městské zelené plochy získaly no-
vou estetickou, zdravotní i bezpečnostní kvali-
tu. Dokumentace byla natolik kvalitně a odbor-
ně zpracována, že na jejím základě město zís-
kalo dotační podporu z fondů Evropské unie. 

Na území města bylo vloni ošetřeno pět 
stromů z části za městské peníze, a to v rámci 
akce, která se opakuje již čtrnáctý rok. Celkové 
náklady na ošetření činily 27 tis. Kč a z toho 
přispělo město částkou 15 tis. Kč.

Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní 
řadu významných funkcí (estetickou, mikrokli-
matickou, hygienickou, ekologickou atd.). Tím 
se významně podílejí na zlepšování životního 
prostředí obyvatel v našem městě. Důležité je 
však nejen stromy vysazovat, ale také je pečli-
vě a odpovědně ošetřovat během jejich života. 
Ošetřování stromů je činnost, která vyžaduje 
speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Ne-
odborný řez může způsobit nezvratné poško-
zení, které bude ovlivňovat strom po celý jeho 
život, případně v horších případech život stro-
mu výrazně zkrátí. Proto i letos vyhlásilo měs-
to Svitavy program na podporu ošetřování vý-
znamných stromů rostoucích na území města. 
Přednostně bude příspěvek přiznán na ošetře-
ní stromů,  jejichž stav lze charakterizovat jako 
rizikový. Ošetření spočívá v provedení bezpeč-
nostního a zdravotního řezu, sanaci dutin, pří-

Podpořený projekt je nazván Regenerace vy-
braných částí veřejné zeleně města Svitavy, je 
plánován na tři roky (zahájení listopad  2013, 
ukončení říjen 2016) a jeho výstupem je 1 880 
ošetřených stromů, 1 800 nově vysazených 
stromů, 480 odstraněných stromů, 30 ha zre-
generovaných zelených ploch a 60 m nových 
stromořadí. Regenerace i nové zakládání zele-
ně klade důraz na používání běžně se v oko-
lí vyskytujících druhů dřevin tak, aby výsledný 
vzhled působil přirozeně a vytvářel pocit pro-
stoupení okolní přírody do zastavěného území 
města. Řízením projektu byl pověřen Jiří Škra-
bal. Celkové náklady projektu před výběrovým 
řízením na zhotovitele jsou ve výši 23 724 079 
Kč včetně DPH, z toho dotace činí 18 866 044 
Kč, což je necelých 80% nákladů. Městu tak  
v rámci spolufinancování vzniknou náklady po 
dobu 3 let ve výši 4 858 035 Kč. Těšme se tedy 
na zelenější město a příjemnější životní pro-
středí pro jeho obyvatele.  

Pavel Čížek, místostarosta

padně zabezpečení koruny stromu proti jejímu 
rozlomení umístěním bezpečnostní vazby. Pří-
spěvek nebude poskytován na kácení stromů. 
Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno podat 
do 29. března 2013 odboru životního prostře-
dí MěÚ Svitavy (zde lze vyzvednout potřebný 
tiskopis a získat podrobné informace). K žá-
dosti je nutné doložit kopii katastrální mapy 
se situačním zákresem předmětného stromu.  
V žádosti může žadatel uvést návrh odborné 
firmy, která by byla schopna ošetření stromu 
provést, případně výši své spoluúčasti na uhra-
zení nákladů na ošetření. Odbor ŽP všechny žá-
dosti posoudí a zajistí zpracování cenové nabídky 
od odborné firmy. Poté všechny materiály předá 
k posouzení Ekologické komisi Rady města Svita-
vy, která rozhodne o poskytnutí příspěvku nebo 
zamítnutí žádosti. Komise bude rozhodovat pod-
le kritérií, kterými jsou význam daného stromu  
z hlediska městské zeleně, stupeň poškození  
a výše spoluúčasti vlastníka stromu. Podáním 
žádosti nevzniká na příspěvek nárok. O výsled-
ku budou všichni žadatelé písemně informováni. 

Hana Gregorová, OŽP

Komunální odpad  
a změny v zákoně

Kácení dřevin 

Projekt regenerace veřejně přístupné zeleně 

Příspěvky na ošetření stromů
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Informace z odboru 
školství a kultury
Zápis dětí do prvních tříd základních škol

Zápis dětí se bude konat ve čtvrtek a v pá-
tek 14. a 15. února vždy od 14 do 16 hodin. 
Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2006 
až 31. 8. 2007. Rodiče si k zápisu přinesou svůj 
občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Zápis bude probíhat podle spádových 
obvodů škol. Stanovením spádového obvo-
du není dotčeno právo rodičů na výběr školy, 
avšak v případě, že si vyberou školu mimo svůj 
spádový obvod a jejich dítě do ní nebude zařa-
zeno, musí je přijmout základní škola, kam spá-
dově svým místem pobytu patří.

Zápis dětí do mateřských škol
Jak jsme informovali v minulém čísle, pro-

běhne zápis dětí do svitavských mateřských škol 
zcela novým způsobem. První kolo se uskuteč-
ní 21. února od 13 do 17 hodin v hlavním sále 
kulturního centra Fabrika. Případné druhé kolo 
pak o měsíc později. Více informací podají ředi-
telky MŠ v rámci dnů otevřených dveří (Kritéria 
pro hodnocení žádosti, termíny...).

Dny otevřených dveří v mateřských školách

MŠ Svitavy - Lány    5. 2.  14 - 16 h
MŠ Větrná     9. 2.    9 - 11 h 
MŠ Milady Horákové  12. 2.  8 - 11, 14 - 16 h
MŠ Marie Majerové  14. 2.  8 - 11, 14 - 16 h
Speciální MŠ  14. 2.  14 - 17 h
MŠ Svitavy- Lačnov  12. 2.   9 - 12, 14 - 16 h

Jiří Petr

Neobešli se
Dne 10. 1. v 22:20 hod. přivolal strážníky 

pracovník azylového domu. O dočasný pobyt 
v teple žádali dva muži bez domova. Vzhledem 
k tomu, že jevili známky požití alkoholu, službu 
konajícího pracovníka sociální služby neoblo-
mili. V tomto případě mohli strážníci provést 
jen dokumentaci. 

Znalost strážníků je důležitá
Dne 12. 1. v 20:45 hod. vyjížděla hlídka 

na žádost PČR k volně pobíhajícímu psu vel-
ké rasy na ul. Milady Horákové. Strážníci po 
příjezdu na místo zjistili, že se jedná o dogu. 
Jelikož se s tímto psem nesetkali poprvé, vě-
děli komu patří. Německou dogu doprovodili 
domů a předali majiteli. Přestupek vyřešili ulo-
žením blokové pokuty. Při této zprávě je třeba 
si uvědomit, že majitel je v případě jakékoliv 
vzniklé škody za svého psa odpovědný.

Nechali ho prověřit
Dne 15. 1. kolem poledne prověřovala 

hlídka oznámení o podezřelém muži nabízejí-
cím seniorům broušení nožů. Strážníci zjistili, 
že službu občanům nabízí 54letý muž z Hradce 
nad Svitavou. Je správné, že lidé jsou ostražití, 
mnohokrát se důvěřivost nevyplatila. 

Pohřešovaná osoba 
Dne 16. 1. v 11:20 hod. strážníci přijali 

oznámení, že na náměstí Míru mezi vozidly 
sedí v podřepu podezřelý muž. Na místě hlídka 
muže nalezla. Ověřením na OO PČR násled-
ně zjistila, že se jedná o pohřešovanou oso-
bu. Proto se na místo dostavila hlídka Policie 
ČR a muže si převzala. I když nakonec nešlo  
o problematickou osobu, všímavému občano-
vi patří dík.

Krádež
Dne 16. 1. v 17:35 hod. strážníci přijali te-

lefonické oznámení, že zákaznici v jedné pro-
dejně odcizila nějaká žena tašku s nákupem. 
Strážníci propátrali okolí, avšak ženu odpoví-
dající popisu nenašli. Poškozená žena oficiální 
oznámení učinit nechtěla. O případu strážníci 
informovali policii ČR. I v menších prodejnách    
je potřeba být ostražitý.

Kouření má své zákazy
Dne 16. 1. strážníci prováděli kontrolu do-

držování tzv. „tabákového zákona“. Při kontro-
le byl zjištěn jeden případ kouření na zastřeše-
ném nástupišti na autobusovém nádraží, kte-
rý strážníci vyřešili blokovou pokutou. Na svi-
tavském webu (Úřad  Bezpečnost  - Městská 
policie  Legislativa) je tzv. „tabákový zákon“  
k dispozici.                                        Karel Čupr

Městská policie informuje
MŠ pro všechny děti

Do Speciální mateřské školy Svitavy mo-
hou chodit všechny děti předškolního věku bez 
rozdílu svých vzdělávacích potřeb, to znamená 
i děti se smyslovým postižením, poruchami au-
tistického spektra nebo děti s jiným handica-
pem. Dětem s tělesným handicapem usnadní 

pobyt ve škole bezbariérové prostředí. Na své 
kamarády, kteří to mají v životě přece jenom 
o něco těžší, čekají děti, paní učitelky a canis-
terapeutický pejsek Fany. Přijďte si prostředí 
školy prohlédnout v Den otevřených dveří 14. 
února. Těšíme se na vás i na vaše děti.

                     Marie Havířová

V  H Y P E R M A R K E T U  A L B E R T

Lékárna Harmonia
U Tří mostů 844/2, 56802 Svitavy

tel.:  461 616 002 
e-mail:  svitavy@lekarnaharmonia.cz
web:  www.lekarnaharmonia.cz

karta-tisk.indd   1

6.8.2012   23:43:49

STÁLE SPOUSTU 
VÝHOD I V ROCE 2013

Inzuliny bez doplatku

Nízké ceny a doplatky 
pro všechny zákazníky

Antikoncepce za super ceny

Příznivá otevírací doba 
PO - NE od 8:00 – 20:00 hod.

Možnost platit platební kartou 
a poukazy: Sodexho, Chéque 
Déjeuner, Endered, Benefi t Plus

Pořiďte si zákaznickou 
kartu a získejte 

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.

inzerce harmonia 60x160-svitavy-color.indd   1 16.1.2013   21:38:00

Zaregistrujte se 
na webu 
www.svitavy.cz
nebo
www.ic.svitavy.cz
pro odběr informačního
newsletteru.

Novinky naleznete také na
www.facebook.com/ 
oficiální informační portál 
města Svitavy

Ještě neodebíráte 
novinky  
Města Svitavy? 
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Charita Svitavy - ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 

…v rámci akce Masopust se budou 16. 
února konat na náměstí Míru bleší trhy. 
Můžete se těšit na více než 10 stánků se 
zajímavostmi za pár kaček. Facebook: Bleší 
trhy_Svitavy.

Ve dvou městech a třinácti obcích ve dnech 
4. až 13. ledna koledovalo celkem 87 skupinek, 
t.j. kolem 300 koledníků (ve věku od 1  do 85 
let). Králové navštívili domácnosti, úřady, za-
řízení sociální péče a všem s písní přinášeli 
radostnou zvěst o narození Ježíška. Dárci jim 
přispěli 345 952 Kč (z toho ve Svitavách 185 
811 Kč).

Za suchou hrou čísel se skrývá mnoho 
příběhů:
•	  jak jednu kolednickou skupinu v Opatově 

provázela smůla a postupně se jim porou-
chala dvě auta

•	  jak koledníci ve Skleném promokli na kost
•	  jak pečlivě nalíčeného Baltazara považovali 

(z dálky) za prezidentského kandidáta Vladi-
míra Franze

•	  jak dvě obětavé paní „zaskakovaly“ po 
„svých“ rajónech ještě tam, kde vedoucí 
skupinek onemocněli či z jiného důvodu ne-
mohli koledovat

•	  jak dojatě děkovali za návštěvu klienti Seni-
orcentra a Domova na rozcestí

•	  jak se při jedné z návštěv malí králové vyfotili 
se všemi (třemi) psy majitele 

•	  jak jste nechávali prokřehlé koledníky u sebe 
doma se ohřát

•	  jak jednu skupinku napadl pes
•	  jak volali obyvatelé Svitav s podezřením, že 

chodí falešní králové ( jednou byl podezře-
lý veskrze dospělý tým koledníků, podruhé 
podcenili věk naší kolegyně a domnívali se, 
že chodí nezletilé děti)

•	    jak paní na invalidním vozíku přijela s da-
rem až na ústředí naší Charity, protože krá-
lové ji nezastihli doma.

Vážení spoluobčané, děkuji všem dárcům 
a zúčastněným za nezištnou pomoc potřeb-
ným. Se všemi koledníky se těším na setkání 
v květnu, kdy pořádáme ve „stodole“ na faře 
tradiční poděkování tříkrálovým koledníkům  
s bohatým kulturním programem (pro všechny 
generace).                          Blanka Homolová

Město získalo grant z Českoněmeckého 
fondu budoucnosti

Město Svitavy bylo úspěšné se svojí žádostí 
k Českoněmeckému fondu budoucnosti a zís-
kalo grant ve výši 200 tis. Kč na obnovu kaple 

sv. Anny ve Svitavách - Lánech. Se spoluúčastí 
z Fondu regenerace památek města Svitavy  
a z možného grantu z Pardubického kraje 
bude opravena střecha kaple.              Jiří Petr 

...ve Svitavách se vyrábí těstoviny již 
od roku 1992? Dárkové balení těstovino-
vých písmenek je nyní možno zakoupit  
v informačním centru za 10 Kč.         

Alice Štrajtová Štefková

Víte, že...?

Obnova kaple  
sv. Anny ve Svitavách



Po celý rok 2012 realizovalo naše město 
projekt Svitavy pro rodiny, který byl financo-
ván z výhry v soutěži Obec přátelská rodině 
2011 částkou 850 tisíc Kč. Za to se ve městě 
podařilo zrealizovat desítky aktivit, zejména  
v oblastech vzdělávání rodičů (kurzy podporu-
jící rodičovské dovednosti), seniorů a seniorek 
(počítačové a finanční oblasti),  dětí a mládeže 
(autorská čtení). Kulturní akce byly obohaceny 
například o muziku pro děti a alternativní scé-
nu, rodiče se mohli zapojit do veřejného života 
díky nabízenému hlídání. Finance byly použity 
také na prvky v Brandu, okolí Rosničky a hřišť.  
K rodinám se díky projektu dostaly také infor-
mace o problémech a jejich řešení na Svitav-
sku, mapa s prorodinnými prvky a letáky týka-
jící se násilí v rodinách. 

Na projektu spolupracovalo velké množ-
ství organizací a jim i osobám v nich pracu-
jícím patří velké poděkování. Veřejnost byla  
o aktivitách informována průběžně,  v prosinci 
proběhla konference, na kterou přijala pozvání 
odborná i laická veřejnost ze Svitav i Pardubic-
kého kraje. 

Projekt byl úspěšný, vše, co jsme si naplá-
novali, se podařilo. Osobně jako velké poziti-
vum vidím zapojení jak širokého spektra or-
ganizací, tak širokého spektra rodin (s dětmi, 
mládeží, seniory, rodiny s problémem), tedy 
podařilo se pracovat s komunitou a užít si jak 
legrace, tak pracovat na vážných tématech. 
Další práce v oblasti prorodinné politiky bude 
patřit vytvoření  koncepce. Budeme rádi, když 
se do práce zapojíte i vy.

Monika Čuhelová, koordinátorka projektu 
a vedoucí Pracovní skupiny  pro rodinu 

Nízkoprahový klub Díra (Felberova 2, v bu-
dově ZŠ Felberova) pořádá Příměstský tábor 
pro děti od 8 let. Termín: 4. - 8. února. Možnost 
přihlásit dítě jen na určité dny! Podrobnosti a při-
hlášky v klubu Díra u Michaely Kopové, Tomáše 
Šípka (email: tadydira@seznam.cz, telefon: 725 
246 743). Cena tábora na pět dní činí 700 Kč 
(v případě přihlášení na určité dny poměrná 
část).

Pondělí 4. února 8:00 – 16:00
DEN V DÍŘE
Program: seznámení s pracovníky, sezná-

mení s ostatními dětmi, seznámení s prostory, 
různé hry, výtvarné dílny, volnočasové aktivity 
v klubu, filmový klub.

Úterý 5. února 8:00 – 16:00
VÝLET DO LITOMYŠLE
Program: výlet do Litomyšle, prohlídka 

zámku, náměstí, návštěva krytého plaveckého 
bazénu.

Středa 6. - pátek 8. února
POBYT NA SVRATOUCHU
Program: Výlet na Svratouch (základna 

DDM Tramtáryje), hry, výlet,...
Michaela Kopová, Tomáš Šípek

Ve čtvrtek 21. února proběhne v kultur-
ním centru Fabrika vyhlášení ankety Spor-
tovec města Svitavy za rok 2012. Začátek je  
v 18 hodin a stejně jako vloni zahraje oce-
něným sportovcům svitavský dixík Dozing 
Brothers.                              Jiří Petr

Svitavy pro rodiny Tradiční karneval 
na ledě

Nevíte si rady  
s první pomocí? 
Se zdravkou se to naučíte!

Sportovec roku 2012

Příměstský tábor Díra

Dne 9. února se uskuteční již tradiční akce 
Karneval na ledě, kterou pořádá DDM Svitavy 

ve spolupráci s firmou SPORTES Svitavy s.r.o. 
Celý program bude zaměřený na soutěže pro 
děti na svitavském zimním stadionu. Akce je 
plánována od 14:00 do 16:00 hodin. Budou 
připraveny různé hry jak pro děti předškolní-
ho věku, tak pro školáky. Užijeme plno legrace  
a celý karneval zakončíme společným brusle-
ním ve „vláčku“ a rozdáváním drobných dárků 
každému soutěžícímu. Budeme se těšit na vaši 
návštěvu.             Robert Snášil 

Asi každý z nás se někdy ocitl v situaci, kdy 
měl poskytnout první pomoc. Mohlo jít o úraz, 
dopravní nehodu, ale třeba „jen“ o alergickou 
reakci nebo komplikaci cukrovky. 

„Nejhorší je nedělat nic,“ říká MUDr. Igor 
Paar, ředitel Územního odboru Svitavy ZZS 
Pardubického kraje a zároveň odborný garant 
projektu První pomoc - odborná kompetence 
každého pedagoga, který připravila svitavská 
zdravotnická škola. Projekt byl spolufinanco-
ván z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky.

Učitelé zdravotnické školy vytvořili soubor 
materiálů pro výuku první pomoci ve školách. 
Skládá se z příručky první pomoci, výukového 
DVD a souboru karet se schématy poskytování 
první pomoci. Bylo vyrobeno 500 sad pro po-
třebu škol na Svitavsku.

Příručka se vyznačuje unikátní koncepcí 
- poskytne pedagogům nejen přehled laic-
ké první pomoci, ale obsahuje také kapitolu  
o prevenci úrazů dětí, podává praktické rady 
ke konání mimoškolních akcí, k vybavení lé-
kárničky aj. DVD obsahuje 13 spotů, které 
ukazují poskytování laické první pomoci při 
úrazech a zdravotních komplikacích (zlomeni-
ny, krvácení, vdechnutí cizího tělesa, poleptání 
kyselinou, opaření, úraz elektrickým proudem, 
epileptický záchvat aj.). 

Na natáčení DVD se podíleli žáci naší školy. 
Využili tak své znalosti z výuky a každoročních 
soutěží první pomoci. 

Soubor karet se schématy poskytování 
první pomoci mohou školy umístit, např. na 
nástěnky ve třídách a použít při výuce. 

A nakonec dobrá zpráva nejen pro svitav-
skou veřejnost. Veškeré materiály jsou k dis-
pozici zdarma na projektovém webu www.
szs.svitavy.cz/cs/projekt. První pomoc se tak 
může naučit opravdu každý.      Radim Dřímal                                                                                                         
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8. Pá / 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
K tanci i poslechu zahraje dechový orchestr As-
tra Svitavy pod vedením kapelníka Pavla Pospí-
šila. Můžete se těšit i na zpěváky Libora Cupala 
a Jana Dvořáka. Předprodej vstupenek od 25. 
1. v recepci Fabriky. Vstupné 50 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
XXLive + „organizovaný jam“ (acoustic) 
Praha
Pražská kapela XXLive, která se brilantní  
a ojedinělou technikou proplétá mezi všemi 
možnými i nemožnými styly (latina, funky, 
blues, rhythm music, veršovický šrammel...), 
hraje převážně vlastní tvorbu z pera Petra Vaň-
ka - zpěváka a spoluzakladatele. Po koncertě 
bude pokračovat „ORGANIZOVANÝ JAM“  
a představí se Dalton Stansbury, Michal Peichl 
a Daniel Zezula. Vstupné 50 Kč

9. So / 14:00 / zimní stadion 
Karneval na ledě   
Tradiční sportovně zábavné odpoledne s růz-
nými soutěžemi pro děti. Vstup volný pro děti  
v maskách, bez masek v doprovodu 10 Kč, 
bruslaři bez masky 25 Kč. Pořádá DDM Svitavy 
a SPORTES Svitavy.

 � 18:00 / klub Tyjátr
Filmový festival Expediční kamera
Expediční kamera je celovečerní promítání 
filmů o skutečném životě, o dobrodružství, di-
voké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. 
Vstupné: 80 Kč, děti do 14 let vstup volný, stu-
denti a důchodci sleva 50%

 � 18:00/ Čajovna a kavárna U Černého 
draka

Drobné střípky z velké země aneb z Choc-
ně až k chrámu Rudého oblaku a zpět. 
Povídání o Číně s projekcí fotografií Luboše 
Macháčka. Součástí večera bude také oslava 
příchodu čínského nového roku a křest nového 
názvu čajovny. Vstupné dobrovolné
 
10. Ne / 19:00 / Fabrika 
Honza & František Nedvědi s kapelou
Bratři Nedvědi patří k nejznámějším inter-
pretům naší folkové scény, jejich tvorbu znají 
všechny generace i vyznavači různých hudeb-
ních stylů. 
Předprodej vstupenek od 25. 1. v recepci Fab-
riky. Vstupné 250  Kč

12. Út / 13:00 / Fabrika 
Valentýnský ples Domova na rozcestí

1. Pá / 19:00 / Fabrika 
Maturitní ples OA Svitavy 4.A

 � 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka 
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy 

2. So/ 15:00/  městské muzeum a galerie
Přehlídka 2012
Vernisáž výstavy výtvarníků, na které se už 
více než třicet let setkávají autoři různých vý-
tvarných žánrů a různého věku ze všech koutů 
našeho okresu. 

 � 19:30 / restaurace Pod Hodinami
Cimbálovka Slovácko mladší

 � 20:00 / Fabrika 
Sportovní ples

 � 20:00/  klub Tyjátr
Sinuhet (pop-alternative) Praha
Sinuhet je pražská kapela založená v roce 2009 
hudebníkem a textařem Milanem Urzou a kláve-
sistou Michalem Mihokem, členy alternativní sku-
piny První hoře. Jejich doménou je poetický, lehce 
alternativní pop s nadpozemským kouzlem.
Vstupné 65 Kč

5. Út / 9:00 – 18:00 / městská knihovna - dět-
ské oddělení 
Den bezpečnějšího internetu 
Vědomostní soutěž

6. St / 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého 
draka
Poetická čajovna. Téma: Literatura o našich 
blízkých. Vstup volný.

7. Čt / 14:00 / městská knihovna - dětské od-
dělení
Odpoledne plné her (turnaj ve stolních hrách)

 � 17:30/ Čajovna a kavárna U Černého draka
Valentýnská degustace čokolády
Čajovna společně s chocolaterií Willi and Pau-
li (Praha) vás zvou na zážitkovou degustaci 
špičkových čokolád. Součástí degustace bude 
také povídání o čokoládě, o historii její výro-
by a zdravotních účincích čokolády. Vstupné  
v předprodeji (čajovna) 230 Kč, na místě 260 Kč

KultuRA
13. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer 

14. Čt / 13:00 – 18:00 / Nízkoprahový klub 
Díra
Valentýnská všehochuť - Akce věnovaná 
dni zamilovaných, pouštění filmů, výtvarná 
dílnička, diskotéka. Je určena dětem a mladým 
ve věku 9 – 23 let. Vstup volný

 � 18:00 / Fabrika
Valentýnský bál ZŠ Riegrova Svitavy

 � 18:30 / Ottendorferův dům – muzeum 
esperanta

Cesta severní Namibií, Botswanou a Zim-
babwe s výletem k Viktoriiným vodopá-
dům. Jsou pro jás připraveny fotografie vyso-
kých dun při pobřeží Atlantiku, z pozorování 
lachtanů, plameňáků a pelikánů, národních 
parků Etosha, Chobe, rezervace Moremi  
a z přeletu nad řekou Okawango. Přednáší 
RNDr. Leoš Štefka

15. Pá / 19:00 / Fabrika 
Maturitní ples oktávy Gymnázia 

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Strejci

 � 20:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Café Industrial – unplugged koncert ostrav-
ské kapely pohybující se žánrově někde mezi 
folkem a jazzem. V čajovně vystoupí v rámci 
svého již tradičního turné po čajovnách s ná-
zvem ČAJČAJÉ. Vstupné dobrovolné

 � 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti
Vstupné dobrovolné u obsluhy

16. So / 8:00 / Fabrika – 3. podl. (č. 1, 2)
Šachový turnaj

 � 14:00 / náměstí Míru
Masopust + staročeská zabijačka
Tradiční masopust tentokrát v podání divadla 
Continuo z Českých Budějovic a svitavských 
dechovek. Chybět nebudou zabijačkové hody  
- ovárek a polévka, kroupy, jitrničky a tlačenka.

 � 18:00/ Čajovna a kavárna U Černého draka
Mantry a bhadžany – zpívání manter s Da-
videm Breiterem a jeho přáteli. Vstupné dob-
rovolné.

Únor 2013 / www.svitavy.cz



 � 20:00 / klub Tyjátr
Omakalamuhopotajmu + Rachot strojů
Po roce se do Tyjátru vrací dvojice kapel Rachot 
strojů (vrakopunk z Poličky) a Omakalamu-
hopotajmu (experimentálně – rockové těleso  
z Trstenicka). Vstupné 50 Kč

17. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Kaká Praha: Děti moře 
Autorská pohádka o podmořském dobrodruž-
ství. Hrají: Jana Kollertová, Štěpánka Glogaro-
vá. Vhodné pro děti od 4 let / vstupné 50 Kč, 
rodinné pasy

18. Po / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
školní představení: Kejklířské divadlo  
z Doudleb: Ať žije Kocourkov! Satirický příběh 
s nadsázkou a ironií vypráví o důvodu zkázy 
Kocourkova. Doporučeno od 3. roč. ZŠ po 
nižší roč. gymnázia / vstupné 35 Kč 

19. Út / 17:00 / městská knihovna - studovna
Fantasy literatura očima čtenářky - studentky 
Kateřiny Mudré

20. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
školní představení: Divadlo Pohádka Praha: 
Jak se Honza učil čarovat. Pohádkový muzikál 
na motivy českých pohádek o Honzovi a o tom, 
že bez práce nejsou buchty. Doporučeno pro 
1. stupeň ZŠ a MŠ / vstupné 35 Kč

 � 19:00 / Fabrika 
Jiří Schmitzer
Kytarový recitál se zcela nezaměnitelnou hud-
bou, vtipnými texty s notnou dávkou dobře 
mířené ironie. Jeho koncerty se vyznačují vý-
bornou show a nekončící zábavou. Předprodej 
vstupenek od 6. 2. v recepci Fabriky. Vstupné 
200 Kč

21. Čt / 13:00 – 18:00 / Nízkoprahový klub 
Díra
Díra v zajetí češtiny - Workshop věnovaný 
mezinárodnímu dni mateřského jazyka. Akce 
je pro děti a mladé lidi ve věku 9 – 23 let, vstup 
volný

 � 16:30 – 18:30 / MC Krůček
Seminář -  „ Zítra je již pozdě“ - základy První 
pomoci – první část čtyřdílného cyklu. Určeno 
pro laickou veřejnost. Nahlásit účast a hlídání 
dětí. Tel.733539810, k.krausova@email.cz

 � 17:00 / Fabrika 
Sportovec roku. Vyhlášení nejlepšího spor-
tovce města Svitavy.

 �  18:00 / městské muzeum a galerie
Muzejní čtvrtek. Osobnosti české krajino-
malby - Julius Mařák. Po Antonínu Chuttussim  
o další  z výrazných osobností české moderní 
krajinomalby, přednáší Hana Řeháková, ředi-
telka Východočeské galerie v Pardubicích. 

22. Pá / 9:00 - 12:00 / MC Krůček
Seminář „Sourozenecké konstalace“. Vede 

psycholožka Mgr. Monika Čuhelová. Nahlásit 
účast a hlídání dětí - tel. 739 085 457, e-mail:  
cuhelova@svi.cz

 � 19:00 / Fabrika 
Maturitní ples SZŠ Svitavy

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Aper

 � 20:00 / klub Tyjátr
Kaderus Blues (blues-acoustic) Morav-
ská třebová. Kapela Kaderus Blues vznikla 
v roce 1994, kdy se členové vrátili k základům 
a vzorům, podle nichž začínali po roce 1970. 
Muzikanti úročí roky strávené v bigbítových 
kapelách a zkušenosti jim dovolují s nadhle-
dem vyjádřit expresivitu, dynamiku, cit a vše, 
co interpretace blues potřebuje.
Nasaďte ski (alternative-big-beat) Polička
Vstupné 70 Kč

23. So / 19:00 / Fabrika 
Ples Qanto

 � 21:00 / klub Tyjátr
Dubstep Juice / Alah, Paul Gate
Vstupné 49 Kč

25. Po / 19:00 / Čajovna a kavárna U Čer-
ného draka
Úplňkové bubnování s workshopem Sim-
kary Andreje Koláře. Přijďte si zabubnovat  
a zahrát na nejrůznější nástroje. Vlastní bubny 
a nástroje s sebou, nebo si je můžete zapůjčit 
v čajovně. Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / Fabrika 
Pražský komorní balet (KPH). Tajemství 
země - Hádej, kolik je hvězd? Mono no aware 
/ On the Edge of Beauty. Předprodej vstupe-
nek od 11. 2. v recepci Fabriky. Vstupné 150 Kč 
(členové KPH 75 Kč)

26. Út / 17:00 / Fabrika – aula (3. podlaží)
Virtuální prohlídka Svitav – přednáška his-
torika Mgr. Radka Fikejze

27. St / 17:30 /Koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer 

 � 19:00 / Fabrika 
Petr Spálený & Apollo Band. Benefiční 
koncert pro Středisko sociálních služeb Salvia 
Svitavy. Koncert hudebníka, skladatele, kyta-
risty, flétnisty, bubeníka a především majitele 
nezaměnitelného hlasu s kapelou Apollo Band. 
Předprodej vstupenek od 13. 2. v recepci Fab-
riky. Vstupné 200 Kč

 � 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentů: Šitkredit a Film 
jako Brno. Nízkoprahový klub Díra vás zve 
na promítání dokumentárních filmů Šitkredit  
a Film jak Brno. Film Šitkredit ukazuje příběhy 
lidí, kteří se topí v dluzích. Dokumentární pro-
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jekt Film jak Brno se věnuje prvomájové bloká-
dě neonacistického průvodu očima studentů 
FAMU. Vstup volný

28. Čt / 15:00 / MC Krůček 
S lampionky za pokladem – od 15 hod vese-
lice pro nejmenší v Krůčku a v 17 hod vyrážíme 
od Fabriky s lampionky hledat poklad do parku.

1.3. So / 20:00 / Fabrika
Ples města Svitavy

Kino Vesmír

 1. / Pá/ 19:30 

twilight sága: Rozbřesk – 2. část USA 2012 

Finále bude nesmrtelné! Poslední díl úspěšné 
série. Kriste Steward a Robert Pattinson v hlav-
ních rolích dobrodružného dramatu, fantasy  
i romantického filmu. Režie: Bill Condon

Vstupné: 80 Kč / titulky / od 12 let / 115 minut

2. / So / 17:00 a 19:30 

Pí a jeho život USA 2012 

Příběh natočený podle románu Yanna Martela 
se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna majite-
le zoologické zahrady. Pí si jednou vyjede lodí 
na Tichý oceán, ale loď ztroskotá a on dostane 
pouze na záchranný člun, kde s ním plují i hy-
ena, samice orangutana, zebra a tygr indický. 
Celý tento příběh je o víře, naději i šanci přežít 
tuto nešťastnou událost. 8 nominací na Osca-
ra! Režie: Ang Lee.  

Vstupné: 80 Kč / od 12 let / titulky / 127 minut

Jarní prázdniny v kině Vesmír:

4. / Po / 17:00 

Hobit: Neočekávaná cesta USA 2012 

Fantasy film – Středozemí 60 let před „Pánem 
prstenů“. Bilbo Pytlík na dobrodružné výpravě. 
Podle J. R. R. Tolkiena, režie: Peter Jackson

Vstupné: 80 Kč / dabováno / 164 minut

5. / Út / 17:00 

Raubíř Ralf USA 2012 

Legrační cesta videohrou. Příběh raubíře, který 
touží být milován. Animované dobrodružství. 
Režie: Rich Moore - režisér televizních seriálů 
Simpsonovi a Futurama.

Vstupné: 80 Kč / dabováno

6. / St / 17:00 

Hotel transylvánie USA 2012 

Dracula není jen princem temnot, ale také 
vlastníkem stylového luxusního hotelu. Animo-
vaný rodinný film. Režie: Genndy Tartakovsky.

Vstupné: 70 Kč / do 15 let / 100 Kč / dabováno  
91 minut



7. / Čt / 17:00 

Kozí příběh se sýrem ČR 2012 

Největší pohádkové dobrodružství loňského 

podzimu. Animovaný film pro celou rodinu. 

Režie: Jan Tománek.

Vstupné: 80 Kč / 82 minut

8. - 9. / Pá, So / 17:00 

Hugo a jeho velký objev USA 2011  

Pod povrchem fascinujícího dobrodružství ma-

lého kluka z nádraží 30. let minulého století se 

skrývá příběh o báječném muži  s kamerou, 

která začala psát dějiny kinematografie! Režie: 

Martin Scorsese.

Vstupné: 80 Kč / titulky / 126 minut

5. - 6. / Út, St / 19:30 

Nadějné vyhlídky USA, GB 2013 

Ralph Fiennes, Bohnan Carter a Jeremy Irvine 

ve filmové adaptaci slavného románu Charlese 

Dickense. Režie: Mile newell.

Vstupné: 90 Kč / od 12 let / titulky / 128 minut

7. - 9. / Čt, Pá, So / 19:30 

Lincoln USA 2012

Není-li špatné otroctví, pak není špatné nic. Ži-

votopisné drama Stevena Spielberga popisuje 

období posledních čtyř měsíců života největší-

ho amerického prezidenta Abrahama Lincolna.

Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 150 minut

12. / Út / 19:30 

Mistr USA 2012

USA v 50. letech. Válečná traumata se mění  

v noční běsy. Až potká zakladatele scientolo-

gické církve…  drama. Joaquin Phoenix a Phi-

lip Seymour Hoffman v hlavních rolích. Scénář  

a režie: Paul Thomas Anderson.

Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 144 minut

13. / St / 19:30 

Projekt 100: Sunset Blvd. USA 1950

Jeden z nejlepších filmů legendárního režiséra 

Billyho Wildera líčí nezvladatelnou touhu býva-

lé hvězdy němého filmu Normy Desmondové 

po comebacku, která si za tímto účelem najme 

neúspěšného scénáristu Gillise. Jízlivě přesný 

portrét specifického filmařského zákulisí získal 

z 11 nominací tři Oscary. 

Vstupné: 70 Kč / od 12 let / titulky / 115 minut

14. - 16. / Čt, Pá, So / 19:30 

Hitchcock USA 2012 

Za filmem, který šokoval svět, se skrývá ještě 

jeden příběh. Rok 1960 a Alfréd Hitchock  na-

táčí legendární Psycho. V hlavních rolích živo-

topisného dramatu Anthony Hopkins a Helen 

Mirren. Režie: Sacha Gervasi.

Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 98 minut

19. / Út / 19:30 

láska  Francie, Německo, Rakousko 2012

Jeden z divácky nejúspěšnějších filmů roku. Je-

an-Louis Trintignant a Emmanuelle Riva jsou 

manželé, kteří se milují celý život. Stáří si však 

vybírá svou daň. Režie a scénář: Michael Ha-

neke.

Vstupné: 80 Kč / titulky / 125 minut

20. - 24. / St, Čt, Pá, So, Ne / 19:30 

Babovřesky ČR 2013

Z dopisu venkovské drbny. Letní komedie 

Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské 

vesnice.

Vstupné: 130 Kč / od 12 let / 120 minut 

26. - 27. / Út, St / 19:30 

Let USA 2013 

Oscarový režisér Forresta Gumpa a Trosečníka 

– Robert Zemeckis natočil jeden z nejprovoka-

tivnějších filmů roku.  Manévr za hranicí lidské-

ho chápání zachránil letadlo plné cestujících.

Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 138 minut

28. 2 – 2. 3 / Čt, Pá, So / 19:30 

terapie láskou USA 2012 PREMIÉRA!

Život vždycky nejde podle plánu. Učitel dějepi-

su prochází psychickou krizí, léčí se v psychiat-

rické léčebně a vrací se domů. Tady začíná pří-

běh s osmi nominacemi na Oscara. Excelentní 

drama i komedie. V hlavní roli: Bradley Cooper.

Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 122 minut

Výstavy

Městské muzeum a galerie

30. 1. - 31. 3.       

Arabela se vrací
Na výstavě si celkem připomenete 50 kostýmů 

jak z první třináctidílné série Arabela (1979-80), 

tak z šestadvacetidílného pokračování Arabela 

se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek 

(1990-93).

2. 2. – 17.3       

Přehlídka 2012
Výstava výtvarníků svitavského okresu. Obrazy, 

grafika, dřevořezby, keramika, vše v podání lidí, 

kteří vnímají výtvarné umění jako své hobby.
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 ruka-
ma restaurátorů pardubického muzea.

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve 
svitavském muzeu. Součástí expozice je prá-
delna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo 
na valše.

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově 
známého svitavského rodáka Oskara Schindle-
ra. 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 knihov-
na 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; 
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

Fabrika

Foyer
Skauting není retro
Výstava fotografií ze života skautských oddílů 
vás jistě přesvědčí, že český skauting má stále 
co říci i nabídnout dnešní mladé generaci. 
Zveme vás do Fabriky na výstavu v měsíci úno-
ru 2013! 

3. podlaží
5. výročí  Fabriky Svitavy
Tématické fotografie pětileté činnosti a spole-
čenského života kulturního centra.

4. podlaží
Premiéra 2012: XXIII. ročník fotografické 
soutěže
Fotografická soutěž každoročně vyhlašovaná 
Volným sdružením východočeských fotografů 
ve spolupráci se Střediskem amatérské kultury 
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24. / 8:00 / UMT Lány

turnaj starších žáků. tJ Sy B – litomyšl, 16:00 

24. / 9:00 / hala Na Střelnici

turnaj mladších dívčích přípravek
Volejbal: KP v přehazované -  dívky

24. / 9:00 + 10:30 / tělocvična ZŠ Felberova  

OP nejml. mini u11. Basketbal tJ Svitavy 
- BK Ústí nad Orlicí. Basketbal

24. / 15:00 / hala Na Střelnici

2. liga mužů: Svitavy – Jaroměř. Florbal

2. 3. / 15:00 / Čenkovice

Koncert kapely Kowalski

Litomyšl

10. / Ne / 14:00 / Lidový dům
Filmové odpoledne se Strachem
Projekce filmů Anděl páně a Vrásky z lásky při 
příležitosti třídenních oslav 20 let Farní charity 
v Litomyšli

14. / Čt / státní zámek
Zámkem spolu
Vyhlášení valentýnské fotografické soutěže, 
hlavní cenou je svatební obřad zdarma

do 10. / Městská galerie Litomyšl
Ĺubo Repaský : Malba – výběr z díla
Výstava levočského výtvarníka

Polička

9. / So / 19:00 / Divadelní klub
Koncert skupin: Schodiště, Nadsaďte ski, 
Omakalamuhopotajmu

27. / St / 19:00 / Tylův dům
Koncert: 4 tEt

Moravská Třebová

19. / Út / 19:00 / dvorana muzea
Zábavný pořad: Doktorské historky Radi-
ma uzla a Ivo Šmoldase

Vysoké Mýto

23. / So / 20:00 / M-klub, Klubová scéna
Koncert: Krausberry

19. 2. – 17. 3. / regionální muzeum
Výstava:  Poznávej se
Interaktivní putovní výstava science centra 
IQpark Liberec seznamuje netradiční formou  
s fungováním lidského těla.

IMPULS Hradec Králové. Je určena pro všech-
ny zájemce o fotografii a není omezena věkově 
ani žánrově. Jedinou podmínkou je, aby sou-
těžící fotografie nebyly dosud nikde vystaveny 
ani publikovány.

Divadlo Trám
Barvy tónů, tóny barev
Díla mladých  autorů, která vznikla v rámci 
hudebně-výtvarného projektu Daniely Krčmá-
řové.

2. / 9:00 + 11:00 / tělocvična gymnázia  

OP ml. žáci u14. Basketbal tJ Svitavy  
- BVK Holice. Basketbal 

2. / 10:00 / hala Na Střelnici

tJ Svitavy „A“ – VC Kroměříž
Volejbal: 1. liga - kadetky

2. / 10:00 / UMT Lány

tJ Sy u19 – Cerekvice. tJ Sy B - Kamenná 
Horka / 14:00. Kopaná

2. / 10:00 - 15:00 / Čenkovice

testovací jízdy s vozy Suzuki 4x4 

3. / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova

tJ Svitavy  – Sok. Česká třebová II
Volejbal: KP – kadeti

9. / 9:00 / hala Na Střelnici  

3. liga juniorů: turnaj. Florbal

9. / 9:45 / UMT Lány

tJ Sy B - tJ Sy u19. tJ Sy A – Mohelnice, 
12:00. Kopaná

9. / 18:00 / hala Na Střelnici 

Vč. liga muži  Basketbal tJ Svitavy C - tJ 
Sokol BC DARREN Chrudim. Basketbal

10. / 9:00 / UMT Lány

tJ Sy u19 - loko trnava. tJ Sy u17 - loko 
trnava, 11:00. Kopaná

10. / 10:00 / hala Na Střelnici 

Vč. liga muži  Basketbal tJ Svitavy C -  BK 
Pardubice B. Basketbal

10. / 12:00 / hala Na Střelnici

1. liga žen: turnaj. Florbal

10. / Čenkovice

Druhé veřejné závody o Čenkovický pohár

16. / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova

Finálový turnaj KP ml. žákyň
Volejbal: 4 družstva

   

16. / 10:00 / hala Na Střelnici

tJ Svitavy – VK Kometa Brno 
Volejbal: 1. liga - junioři

16. / 10:00 / hala Na Střelnici

tJ Svitavy „A“ – Agel Prostějov „B“
Volejbal: 1. liga – kadetky

16. / 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova

tJ Svitavy „B“ – Spartak Polička
Volejbal: KP – kadetky

16. / 18:00 / hala Na Střelnici 

II. liga muži  Basketbal tJ Svitavy B - BSK 
Jičín. Basketbal

17. / 8:00 / Fabrika 

2. liga jihomoravského kraje. Box. Pořádá 

klub Dynamo Svitavy a DDM Svitavy

17. / 9:00 / hala Na Střelnici 

II. liga muži  Basketbal tJ Svitavy B – BK 
Přelouč. Basketbal

17. / 9:30 / UMT Lány

tJ Sy u19 – Vranová. tJ Sy B - Moravská 
třebová A, 12:00. Kopaná

17. / 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova

tJ Svitavy – Sok. Dolní Újezd 
Volejbal: KP - juniorky

17. / 12:00 / hala Na Střelnici

Přebor elévů: turnaj. Florbal

23. / 9:00 / hala Na Střelnici

tJ Svitavy „A“– Spartak Slatiňany
Volejbal: KP I. tř. - ženy

23. / 9:00 / hala Na Střelnici

tJ Svitavy – Spartak Slatiňany
Volejbal: KP I. tř. – muži

23. / 9:30 + 11:30 / tělocvična gymnázia  

OP st. žáci u15. Basketbal tJ Svitavy – Jo-
sefov. Basketbal

23. / 9:30 / UMT Lány

tJ Sy – Prostějov u17, 11:30 u16. tJ Sy 
A – Zábřeh, 13:30. Kopaná

23. / 16:00 / hala Na Střelnici

2. liga mužů: Svitavy - Hradec Králové.
Florbal
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30. 1. - 31. 3.
Na přelom zimy a jara, v době, kdy se ještě 

většinou schováváme u kamen, jsme pro vás 
připravili vskutku pohádkovou výstavu. Navští-
víme Říši pohádek pro děti i dospělé, ocitneme 
se mezi kostýmy královské rodiny a čarodějů 
první i druhé kategorie, které doplňují další po-
hádkové kostýmy z obou seriálových řad. Na 
návštěvníky se těší půvabná princezna Arabela 
s celou královskou rodinou, černokněžníkem 
Vigem, zlým Rumburakem, mocným Fanto-
masem a mnoha dalšími známými postavami.  
K vidění budou také rekvizity z tohoto kultovní-
ho seriálu - například kouzelný prsten, křišťálo-
vá koule, cestovní plášť nebo královské koruny 
a žezlo. Celkem asi 50 kostýmů na figurínách 
a krejčovských pannách, paruky a množství 
doplňků. Rekvizity, vycpanina krkavce nebo 
fotografie. Dospělé návštěvníky možná zaujme 
pokoj rodiny Majerových – fenomén luxusního 
vybavení domácností ze 70. let. Autorská vý-
stava Petra Lukase, Jana Marouška a Viktorie 
Knotkové využívá momentálně dostupných 
kostýmů a rekvizit zapůjčených z fundusů  
a skladů České televize a je dotvořena vlast-
ními doplňky, zejména u předmětů, které se 
do dnešních dnů z různých důvodů, po třiceti, 
resp. šestnácti letech od natáčení, nezachova-
ly. Vždy se snažíme, aby výstavy pro děti byly 
interaktivní. Laicky řečeno, aby si na ně děti 

mohly částečně sáhnout. Ani tato výstava ne-
bude výjimkou: královský trůn vybízí k usednu-
tí, královské koruny k vyzkoušení a postel ba-
bičky Červené karkulky k ulehnutí... A některé 
z vystavených kostýmů k vyzkoušení. I vy se tak 
můžete stát na chvíli svou oblíbenou pohádko-
vou postavou.

Výstavu můžete navštívit v prostorách mu-
zea již od 31. ledna a potrvá do konce měsíce 
března.                                      Blanka Čuhelová

2. 2. - 17. 3.
Některé události se pravidelně opakují.  

U nás v muzeu mezi ně patří také výstavy vý-
tvarníků, kteří žijí nebo pracují ve svitavském 
okrese a tvoří ve svém volném čase, pro radost 
svou i nás, co tímto umem nevládneme. A tak 
se i letos v lednu ve výstavních síních na pora-
denském dnu, jenž předcházel výstavě, opět 
potkali ti, kteří chtěli poradit, poslechnout si 

názor profesionála i svých kolegů. Výstava nese 
stále stejný název, ale obsah se postupně pro-
měňuje. Několik výrazných osobností svitavské 
výtvarné scény v posledních letech odešlo tam, 
odkud není návratu. V loňském roce nás za-
stihla také smutná zpráva, že zemřel ak. malíř 
Bořivoj Borovský, který byl s touto výstavou 
jako její lektor spojen téměř od jejího počát-
ku. Výstava se pomalu proměňuje. I v letošním 
roce se na poradenském dnu objevilo několik 
nových výtvarníků. A tak se opět těším na milou 
konfrontaci výtvarného vidění mladých, mnoh-
dy začínajících umělců se starší, již zkušenou 
generací. Letos snad poprvé po mnoha letech 
nebude vystavovat veterán Přehlídky (podle 
rodného listu), skvělý svitavský krajinář, jeden 
z pokračovatelů tzv. Pavlišovy školy, Miloslav 
Bulva. Víte, že koncem loňského roku oslavil 
v plné síle osmdesáté narozeniny? Po loňské 
operaci očí se už chystá na letošní  malířskou 
sezonu, a tak se můžeme těšit na příští rok na 
jeho nové obrazy Vysočiny. Určitě i za všechny 
ctitele jeho výtvarného díla mu přeji do dalších 
let hodně zdraví a tvůrčího elánu.

Zvu vás opět po roce na vernisáž této vý-
stavy v sobotu 2. února v 15 hodin. Možná bu-
dete překvapeni, jak vysoká je úroveň výtvar-
níků, kteří si říkají amatéři.

Blanka Čuhelová

Centrální kříž hřbitova stojí skryt ve stínu 
stromů od poloviny 19. století a patří k nejstar-
ším památkám v areálu hřbitova. Ten právě  
v letech 1847–48 byl významně rozšiřován 
na tamních farních  lukách. Železný kříž při-
pomíná uzavřený životní příběh Anselma Jai-
cha, který v 66 letech opustil vezdejší svět, a to  
v roce 1847. Agnes, vdova po zemřelém, 
nechala tento kříž vztyčit ku památce svého 
muže. Tak o tom hovoří nápis na podstavci kří-
že, který se stal přirozeným centrem staré části 
hřbitova. O tom, že je tak chápán i dnes, svědčí 
stovky zapálených svící v čase dušičkovém. Ale 
málokdo ví, že uvnitř kříže je cenná schránka 
s pamětním spisem, jež sem byla vložena 30. 
listopadu 1848. Tehdy se vybíraly peníze far-
níků na stavbu kaplanky a rozšiřování hřbito-
va, tehdy panovaly ve Svitavách hladové roky  
a město bylo zaplaveno cizími dělníky. Stavěla 
se totiž železnice.

Kdo to vůbec byli Jaichové a jakou stopu 
ve městě zanechali? Jeden z nejvýznamnějších 
místních rodů se pod jménem Jach objevil  
v roce 1524. Následující století Jaichové budují 
rodové jmění, kupují dům na náměstí a v roce 
1592 se Veit Jaich stal konšelem, později rych-
tářem a od roku 1612 primátorem Svitav. To, 
že byl představeným soukenického cechu a že 
po sobě zanechal pět synů, že se stal majite-
lem hostince U Mouřenína, vedlo k tomu, že 
roku 1674 napočítáme 10(!) držitelů domů na 
náměstí jménem Jaich. K výše zmíněnému An-
selmu Jaichovi sice vede dlouhá cesta, ale stá-
le spojená se soukenickým povoláním. Anselm 
dosáhl výsostného postavení roku 1822 jako 
představený cechu. Po dlouhé nemoci, kterou 
nespravily ani lázeňské kůry, Anselm 4. května 
1847 zemřel a zbytek znáte. Vlastně neznáte: 
s Agnes, která ho přežila o 32 let, neměl děti  
a vdova se stala univerzální dědičkou obrov-
ského majetku. Nikdy se nevdala o od roku 
1879 leží po boku svého muže.

Jaichův kříž dnes vypadá tak, jak vypadá. Je 
zpracován resturátorský záměr, který by měl pa-
mátku obnovit do původní podoby, včetně po-
zlacení sochy Krista. Ale...        Radoslav Fikejz

Arabela ve Svitavách

Přehlídka 2013 – výtvarníci okresu opět po roce

Seriál: městský 
památkový okruh (19)



Honza & František Nedvědi  
s kapelou
10. / Ne / 19:00 / Fabrika 

Bratři Nedvědi patří k nejznámějším in-
terpretům naší folkové scény, jejich tvorbu 
znají všechny generace i vyznavači různých 
hudebních stylů. V listopadu roku 2011 vydali 
po šestnácti letech společnou desku s názvem 
Souhvězdí jisker.

Je až neuvěřitelné, kde se neustále bere  
v Honzovi, jako autorovi, tolik nápadů jak hu-
debních, tak textových. Proto patří toto CD  
k tomu nejlepšímu, co v tomto žánru loni vyšlo. 

Minulý rok a tento nový je tedy tak trochu 
ve znamení tohoto titulu, a proto se i koncert 
jmenuje stejně jako tato deska. Je naprosto oje-
dinělý a podle mnoha ohlasů skvělý. Koncertní 
program je tvořen  směsicí nových a nově za-
ranžovaných skladeb a samozřejmě doplněn 
nejznámějšími hity, jako jsou Valčíček, Stánky, 
Frankie Dlouhán, Kamarád, Kočovní herci, 
Proužek, Devatenáct, Zvon. Pak zahraje Honza 

své nejznámější a na konec uslyšíte oba bratry 
zase spolu: Slunovrat, Skládanka, Jižní kříž…

V současné době hrají Honza a František 
v této sestavě: Honza Nedvěd: autor, kytara, 
zpěv; František Nedvěd: kytara, zpěv; Vojta 
Nedvěd (syn Františka): kytara, zpěv; Milan 
Plechatý: bassquitar, keyboard, zpěv; Petr 
Kocman: kytary, mandolína, harmonika, zpěv; 
Jarda Petrásek: bicí, percussion. 

Předprodej vstupenek od 25. 1. v recepci 
Fabriky. Vstupné 250 Kč.

Jiří Schmitzer
20. / St / 19:00 / Fabrika

Naprostý fenomén, který v Čechách nemá 
obdoby. Jiří Schmitzer je ve svém kytarovém 
recitálu prostě neodolatelný. Přestože vystupu-
je sám, je ho plné jeviště.

Jiří Schmitzer, velikán, jehož veleznámé 
songy jako Hrdlo prdlo, Japonec, nebo písnič-
ku Máte na to? zná snad každý správný naši-
nec. Pakliže se ovšem najde i takový „nezna-
lec“, napoví mu perly české kinematografie, 
jako Marečku, podejte mi pero, Postřižiny či 
Slavnosti sněženek. Filmy, ve kterých poukázal 
na své obrovské herecké kvality. Vedle toho 
je i dlouholetým členem divadelního souboru 
Ypsilon. Jeho hudba je zcela nezaměnitelná, 

skladby, někdy trochu bláznivé, ale působivé, 
vynikají vtipnými texty s notnou dávkou dobře 
mířené ironie. Jako písničkář je skutečným ori-
ginálem tuzemské hudební scény. Světlo světa 
již spatřilo pět jeho alb. 

Jako prvotinu uvedl v roce 1997 album 
Recitál, Šílenec, obsahující i starší hity. Zlatým 

hřebem se stala píseň Melodram, která si uta-
huje z nedělních chvilek poezie, a hlavně píseň 
Máte na to?, která je natolik textově silná, že 
ji již několik rozhlasových stanic odmítlo vysí-
lat. Jako prozatím poslední album vydal Sbír-
ku kiksů v roce 2008, ta obsahuje 24 písniček  
a některé z nich vyšly na předcházejících al-
bech. 

Předprodej vstupenek od 6. 2. v recepci 
Fabriky. Vstupné 200 Kč.

Pražský komorní balet (KPH)
Tajemství země - Hádej, kolik je hvězd? - Mono 
no aware / On the Edge of Beauty 
25. / Po / 19:00 / Fabrika

Tajemství země: Choreografie je inspi-
rována skladbami Antonia Vivaldiho Secret 
Landscape a Indiada. Člověk, příroda, hudba, 
to vše dohromady souzní v tajemnou taneční 
podívanou.

Hádej, kolik je hvězd? Spadnout do své 
duše a pátrat po jejím obsahu, vyjít ze sebe  
a poznat v sobě jiného člověka, otevřít svou 
mysl a putovat vesmírem bez hranic. Choreo-
grafie je volně inspirovaná knihou Jacka Lon-
dona Tulák po hvězdách, ve které hlavní hrdina 
uvězněný ve svěrací kazajce umrtvuje své tělo, 
aby oživil svou duši a putoval bez hranic životy 
lidí, a tím poznával duši lidstva. Je to příběh  
o svobodě a síle ducha, které překonají všech-
ny ubohé stavy těla a rozletí se ke hvězdám.

Mono no aware / On the Edge of Beauty 
(volně přeloženo Na hranici krásy): Termín 
„mono no aware“ se objevuje v japonské lite-
ratuře a lze ho volně přeložit jako autentický 
povzdech bytosti. Jedná se o schopnost velké 
citlivosti, o uvědomění si krásy a pomíjivosti 
estetického předmětu nebo bytosti, jejíž ztě-
lesněním je v japonské tradici například krátké 
trvání sakurového květu. Je to jakýsi „výkřik 
duše“, vyřčení úžasu nad pomíjivou křehkostí 
nádherných lidských snů, ale i nad prchavostí, 
bolestí, stárnutím a často zvrhlou, neodbytnou 
žádostivostí, i nad všudypřítomným zánikem  

a rozkladem. V zachycení této rozpadající se 
krásy v tanci se dotýká Hana Turečková ko-
lektivní paměti lidstva. Myšlenku na toto téma 
vytvořit choreografii jí vnukl butó workshop  
s geniální japonskou butó tanečnicí Sumako Ko-
seki a její výklad a ztvárnění krásy, která pomíjí.

Pražský komorní balet byl založen v 60. 
letech minulého století. U zrodu tohoto ojedi-
nělého tanečního seskupení stáli Pavel Šmok, 
Luboš Ogoun a Vladimír Vašut. Nová umě-
lecká éra souboru se odvíjí od roku 2007, kdy 
pomyslnou štafetu ve vedení převzala Lucie 
Holánková. 

Předprodej vstupenek od 11. 2. v recepci 
Fabriky. Vstupné 150 Kč (členové KPH 75 Kč).

Petr Spálený & Apollo Band
27. / St / 19:00 / Fabrika 

Hudebník, skladatel, kytarista, flétnista, 
bubeník a především majitel nezaměnitelného 
hlasu Petr Spálený začínal již koncem 50. let 
20. století. Jakožto amatérský big-beatový hu-
debník nejprve hrál na bubny, později během 
vojenské základní služby i na kytaru a flétnu. 
Profesionálně se hudbě věnuje od roku 1967, 
kdy přijal nabídku Jiřího Štaidla na angažmá  
v tehdejším hudebním divadle Apollo. Z té 
doby pocházejí i první hity Petra Spálené-
ho, např. Plakalo bejby. Později působil i jako 
hudební skladatel, složil hudbu pro všechna 
představení Divadla Jiřího Grossmanna, na-
psal hudbu k televiznímu pořadu Zajíc v pyt-
li. Zahrál si několik drobných rolí i v několika 
českých filmech. Repertoár není vymezen je-
diným stylem. Pohyboval se od rocku a popu 

přes country music až k experimentální tvorbě.  

V textech i způsobem zpěvu od hravého humo-
ru a ironické skepse až k přemýšlivé introspekci 
v textech autorů, jako je Zdeněk Rytíř, Eduard 
Pergner, Michal Horáček, Eduard Krečmar či Jo-
sef Fousek. Je pozoruhodný svým zvláště origi-
nálním příjemně nevtíravým způsobem zpěvu, 
který často připomíná melodickou recitaci nebo 
zpívané pobrukování melodie. Od roku 2001 
koncertuje s kapelou Apollo Band ve složení: 
Stanislav Jelínek a Fredy Bittner (kytary, zpěv), 
Pavel Krejča (keyboards), Tomáš Zahradnický 
(bass), Jiří Jirsa (drums). 

Koncert je benefiční na podporu Salvie Svi-
tavy. Předprodej vstupenek od 13. 2. v recepci 
Fabriky. Vstupné 200 Kč.      Vladislav Steinbauer

Pozvánky na kulturní akce v únoru
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•	 Na podporu kampaně Den pro bezpečnější 
internet, který připadá na 5. února, je pro děti 
připravena vědomostní soutěž na téma bez-
pečného internetu, ohleduplné on-line ko-
munikace, vyšší ochrany vlastního soukromí  
a respektování práv dalších uživatelů. Své 
znalosti si můžete ověřit v průběhu celého dne  
v dětském oddělení knihovny. 

•	 Na čtvrtek 7. února jsme pro vás připravili 
odpoledne plné her. I vy se můžete zapojit 
do turnaje ve stolních hrách, nebo se zúčast-
nit soutěže Prázdninový detektiv, která bude 
probíhat po celý týden jarních prázdnin. 

•	 O fantasy literatuře si můžete popovídat  
s vášnivou čtenářkou tohoto žánru, stu-
dentkou Kateřinou Mudrou. Setkání příz-
nivců tohoto žánru se uskuteční 19. února  
v 17 hod. ve studovně městské knihovny. 

•	 Zveme vás na virtuální prohlídku význam-
ných soch a budov města se slovním do-
provodem historika Radoslava Fikejze 26. 
února v 17 hod. do auly ve Fabrice. 

V době jarních prázdnin bude otevřeno 
dětské oddělení knihovny i v dopoledních ho-
dinách (kromě čtvrtka).       

       Milada Vacková  

S každým novým rokem přichází něco no-
vého. I my, ze ZŠ a MŠ Sokolovská, bychom 
vás na počátku roku 2013 rádi seznámili  
s jednou z novinek, kterou zamýšlíme pro 
školní rok 2013 - 2014. Naším záměrem je 
zavést již od 1. třídy výuku anglického jazyka, 
který se stává v současné době neoddělitel-
nou součástí života. Čím dříve se děti setkají 
s cizím jazykem, tím lépe se do něj ,,ponoří“ 
a lépe v něm komunikují. Mělo by jít o zařa-
zení dvou hodin týdně, z nichž první bude 
probíhat v rámci dopoledního vyučování  
a druhá formou odpoledního kroužku. Děti se 
během těchto hodin budou setkávat pouze se 
zvukovou podobou jazyka - hry, písničky, po-
slechová cvičení. Případné obavy z nadměrné-

ho přetěžování vašich ratolestí, pro které může 
být samotný přechod z mateřské školy velkou 
změnou, jsou zbytečné. Novinek chystáme víc, 
ale o těch zase příště!              Alena Vašáková

•	  Nepřišli jste se k nám podívat na konci led-
na na Den otevřených dveří? Nevadí. Zveme 
vás k nakouknutí za naši školní bránu virtu-
álně! Na YouTube je k zhlédnutí ochutnáv-
ka jednoho předvánočního školního dne. 
Vstupte k nám přes www.riegrovka.cz. 

•	 14. února pořádáme pro žáky a absolven-
ty školy tradiční Valentýnský taneční večer, 
tentokrát už posedmé. Krokům základních 
tanců i krůčkům ve společenském chová-
ní se budeme učit od 18 hodin ve Fabrice. 
Zveme rodiče malých či větších taneční-
ků i bývalé absolventy, dejte se do gala  
a přijďte se podívat nebo si i zatančit.

•	  Sobotní drátování 

Na sobotu 16. února od 10 do 12 hodin zveme 
všechny, kteří rádi zaměstnávají své ruce. Po-
platek: 50 Kč na materiál, kontakt L. Pražanová 
na e-mailu: prazanova@zsriegrova.svitavy.cz. 

Občanské sdružení Bonanza je nezisková 
organizace, jejíž činnost a poslání je zaměře-
na na pomoc sociálně znevýhodněným nebo 
rizikovým dětem a jejich rodinám. Jednou  
z činností organizace je od 1. ledna 2010 
Nízkoprahový klub Díra. Poskytuje své služ-
by dětem a mladým lidem ve věku 9 - 23 let 
ze Svitav a okolí, kteří zažívají nebo mohou 
zažívat nepříznivé životní situace v rodině, 
ve škole a v práci, ve vztazích, ve společnos-
ti. Služba je zajištěna sociálními pracovníky, 
kteří poskytují klientům individuální podpo-
ru v období dospívání, odborné poradenství  
a pomoc v obtížných životních situacích. Vel-
kou předností služby je princip nízkopraho-
vosti, který činí službu co nejvíc přístupnou  
a otevřenou cílové skupině. Od 1. září 2012 
občanské sdružení Bonanza rozšířilo tuto služ-
bu do sousední Moravské Třebové. Nízkopra-
hový klub Díra je otevřený každý všední den od 
13 do 18 hodin.

Kontakty do zařízení:

Nízkoprahový klub Díra
Michaela Kopová, Tomáš Šípek
Felberova 2, Svitavy 568 02, 
tel.: + 420 725 246 743, www.osbonanza.cz,
e-mail: tadydira@seznam.cz, facebook: Díra  
Nízkoprahový klub                   Michaela Kopová

Vedení ZŠ TGM představuje svůj akční 
plán rozvoje pro rok 2013. V něm stanovuje 
priority, které by rádo realizovalo v roce s tři-
náctkou na konci. Zásadním vylepšením jsou 
čtyři nově vybudované prostory. Půjde o nové 
moderní vybavení pro prvňáčky podpořené 
vznikem třetího oddělení školní družiny. Ne-
používané skladovací místnosti budou během 
roku přetvořeny na otevřený prostor studovny 
a kabinet 1. stupně (bude sloužit jako pracov-
na i místo k setkávání a vzájemným konzulta-
cím pedagogů z 1. stupně).

Vedení školy tak zahajuje komunikační 
politiku nazvanou Otevřená škola. Celý Plán 
13 je k přečtení na webu školy, na facebooku  
a v prostorách školy.                          Jiří Sehnal

Informace z knihovny

Únor s Riegrovkou

ZŠ TGM a Plán 13

Vážení rodiče  
budoucích prvňáčků! 

Nízkoprahový klub  
Díra se představuje

Pro milovníky kulinářského umění, 
kteří se chtějí dozvědět, jak připravovat 
japonské sushi, pořádá školní jídelna GTH  
a ZŠ T. G. Masaryka seminář sushi. Součástí 
semináře je vlastní příprava i ochutnávka. 
Lektor Václav Šmerda vás zve na pondělí 
21. února do jídelny ZŠ TGM. Kurz probí-
há od 16 do 18 hodin a symbolický vstupní 
poplatek je 100 Kč. Zájemci nechť se hlásí 
na email: provoz.zs.svitavy@gthcatering.
cz anebo na 461 533 179.          Jiří Sehnal

Seminář SUSHI
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Otevírací doba
Oddělení
pro dospělé

Dětské
oddělení

Pondělí 09:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Úterý 09:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Středa 09:00 – 18:00 09:00 – 18:00

Čtvrtek 12:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Pátek 09:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Sobota 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00
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10. Ne / 9:00 / střelnice DDM IV. ZŠ 
Střelecká soutěž „ Zimní cena“ - 21. ročník.
Vzduchová pistole 60 a 40 ran, startovné: pro 
nečleny 50 Kč

12. Út / 8:45 / gymnázium 
Okresní kolo Olympiády v německém jazyce 
2012/2013. Kategorie III. A  je určena žákům 
1. - 3. ročníků všech typů středních škol, kteří 
se učí německý jazyk v rámci vzdělávacího obo-
ru „cizí jazyk“, nebo „další cizí jazyk“. Kontakt: 
Lenka Waltová, e-mail: lwaltova@svitavy.cz, 
tel: 734 287 286, www.ddm.svitavy.cz

12. - 13. Út - St / 9:00 / klub Tyjátr, Divadlo Trám
Oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů. 
Soutěž recitátorů probíhá v pěti věkových 
kategoriích. Pro zařazení do příslušné věkové 
kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ, 
nebo analogický ročník víceletého gymnázia: 
0. až V. kategorie. Kontakt: Lenka Waltová,  
e-mail: lwaltova@svitavy.cz, tel: 734 287 286, 
www.ddm.svitavy.cz

13. St / 9:00 / ZŠ náměstí Míru
Okresní kolo olympiády v českém jazyce.  
I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ, 
3. a 4. ročníkům osmiletých gymnázií a 1. a 2. 
ročníkům šestiletých gymnázií. Kontakt: Lenka 
Waltová, e-mail: lwaltova@svitavy.cz, tel: 734 
287 286, www.ddm.svitavy.cz

13. - 14. St - Čt / 8:00 -13:00 / Fabrika 
II. kolo přírodovědné soutěže - Mineralogie, bi-
ologie člověka (EVVP). Soutěžící budou odpo-
vídat formou jednoduchých otázek a testu na 
otázky mineralogie (stupnice tvrdosti, znalost 
základních minerálů a hornin…) a biologie člo-
věka (kostra člověka, trávící systém, srdce…). 
Věkové kategorie 4. - 9. třídy + příslušné roční-
ky gymnázia. Kontakt: Pavel Padyásek,  e-mail: 
ppadyasek@svitavy.cz, tel: 734 287 285, www.
ddm.svitavy.cz

14. Čt / 8:00 / hala Na Střelnici
Obvodní kolo ve florbalu žáci 4. - 5. tříd

24. Ne / 9:00 / střelnice DDM IV. ZŠ Svitavy
Střelecká soutěž. Cena předsedy SSK Pomezí  
- 15. ročník. Vzduchová puška mládeže do 12, 
14 a 16 let, startovné: pro nečleny 50 Kč

27. St / 8:00 / Gymnázium Svitavy
Obvodní kolo v basketbalu dívky 8. - 9. tříd.

Zvou zaměstnanci DDM „Tramtáryje“ 
Jste na rodičovské dovolené a vracíte se do 

práce? Hledáte zaměstnání a máte malé děti? 
Jste žena spadající do kategorie 55+? Jste za-
městnavatel, který je nakloněn alternativním 
pracovním úvazkům? Zajímá vás, co jsou to 
flexibilní formy práce? Pak je projekt Flexi prá-
ce s rodinou právě pro vás. 

Projekt realizuje Mateřské a rodinné cen-
trum Krůček od 1. prosince 2012, je podpo-
rován z Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost (CZ. 1.04/3.4.04/88.00197)  
a obecně se zabývá rovnými příležitostmi žen 
a mužů na trhu práce a slaďováním pracovní-
ho a rodinného života. Hlavním cílem projektu 

je zlepšit situaci týkající se zaměstnanosti ve 
Svitavách a okolí s možností využití flexibilních 
forem práce. Pro všechny cílové skupiny jsme 
připravili vzdělávání, právní a generové pora-
denství. Pro zaměstnavatele navíc nabízíme 
možnost získat podporu formou mzdových 
příspěvků. 

Partnery projektu jsou město Svitavy  
a SVITAP J. H. J. spol. s r. o. Úvodní semináře 
projektu proběhnou 22.1., 12.2. a 26.2. 2013. 

Pokud vás projekt zajímá, kontaktujte ko-
ordinátorku projektu Michaelu Luňáčkovou: 
lunackova.michaela@gmail.com.     

Monika Čuhelová, manažerka projektu

Projekt Flexi práce s rodinou?

Akce DDM Svitavy

Zimní tábor pro děti od 6 do 13 let
4. - 8. / Po - Pá / 8:00 - 16:00 / DDM ZŠ 
Felberova

Program: hry venku, v tělocvičně, 
deskové, míčové, soutěže, vycházky a ce-
lodenní výlet, kreslení a malování. Cena: 
700 Kč zahrnuje pojištění, cestovné a ob-
čerstvení při výletech, vstupné a výdaje na 
program. Stravování: svačina z domova, 
obědy budou zajištěny v restauraci (place-
ní není zahrnuto v ceně tábora - odhado-
vaná cena je 250 Kč). Kontakt: Pavel Pa-
dyásek, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz, tel: 
734 287 285, www.ddm.svitavy.cz

Program na každý den (pravidelný a ne-
pravidelný) a informace o bezplatném po-
radenství vám předáme osobně v MC Krůček, 
budova Fabriky, na tel.: 737 236 152, e-mail: 
mckrucek@gmail.com, www.krucek.blogspot.cz

Nabízíme hlídání dětí v hlídacím koutku 
BabyKrůček, více informací: Jana Václavíková 
tel.: 604 509 421, hlidaci.centrum@seznam.cz

Program MC Krůček

Krůček myslí i na rodiče, kteří jsou zaměst-
naní a mají své děti na prázdninách. Přizpůso-
bili jsme proto náš program této situaci:

Po - St / 4. - 6. 2. / dopolední program dle 
rozpisu s tím, že jsou na dílnách vítáni starší 
sourozenci a bude částečně přizpůsoben pro-
gram a zpřístupněná volná herna

Čt / 7.2. / 8:00 - 12:00 / Tvořivá dílna  
a herna pro školní děti - bez rodičů, předem 
nahlásit na tel. 733 539 810, e-mail: k.krauso-
va@email.cz 

Pá / 8. 2. / 8:00 - 12:00 / S Krůčkem do 
knihovny pro školní děti - čtení, tvoření pane-
nek pro děti   

Jarní prázdniny  
v MC Krůček

Pracovníci DDM „Tramtáryje“ ve Svi-
tavách s těžkým srdcem oznamují úmrtí 
dlouholetého pracovníka a ředitele Domu 
dětí a mládeže Jaroslava Charouze, který 
odešel po těžké nemoci ve věku 63 let. 

O chod, rozvoj a vedení Domu dětí  
a mládeže se staral více než 30 let. Za 
jeho vedení došlo k vybudování turistické 
základny ve Svratouchu, která se využívá 
dodnes. 

Ve vzpomínkách se s ním loučíme a ro-
dině Charouzových bychom chtěli vyjádřit 
hlubokou soustrast.       

Zaměstnanci DDM „Tramtáryje“ 

Vzpomínáme

Mateřské a rodinné centrum Svitavy Krů-
ček, o.s. zrealizovalo druhý ročním kampaně 
Děti vítány. Nyní ve městě máme již 10 kavá-

ren, cukráren a restaurací, kde se myslí i na kli-
enty - rodiny s dětmi. V zařízeních označených 
samolepkou  vás uvítá personál, který je na 
děti připraven, jsou tu k dispozici dětské židle, 
hrací koutek, přebalovací pult. Těší nás, že se 
našlo tolik subjektů, které myslí na malé děti  
a na rodiče, jimž chtějí zpříjemnit život. Záro-
veň tuto aktivitu vidíme jako přínosnou pro 
okolní rodiny – turisty.  Kdo tedy ocenění zís-
kal? Z loňských oceněných restaurací obhájily 
titul Sladký sen, restaurace U Kocoura, salonek 
Sáhir, Rošambo, nově jej obdrželo šest podni-
ků: Andělská kavárna, Café Rozcestí, Kavárna 
v Parku, Oáza zdraví, Pizzerie N10, Maják. 
Všechny informace na www.mckrucek.cz 

Druhý ročník kampaně Děti vítány
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Informace ze sportu

Svitavští basketbalisté si (i mimo nejvyš-
ší soutěž mužů Mattoni NBL) vedou v sezoně 
2012/2013 úspěšně. V soutěžích hrají 2 druž-
stva mužů a 3 družstva mládeže. Klub Basket-
bal TJ Svitavy má v současnosti 93 aktivních 
členů TJ Svitavy.

Muži B pod vedením trenéra Dušana Sa-
bola jsou po odehrání 14 kol základní části 
na 10. místě II. ligy a bojují o udržení soutěže  
i pro další sezonu. Soutěž je velmi vyrovnaná, 
když družstva na 5. až 10. místě tabulky mají 
6 - 7 vítězství. 

Družstvo mladých mužů - muži C pod ve-
dením trenéra Tomáše Hejduka - hraje nejvyšší 
basketbalovou soutěž kategorie mužů ve vý-
chodočeské oblasti (společná soutěž pro Par-
dubický a Hradecký kraj) a je po odehraném 
14. kole na 10. místě tabulky. 

Klubu Basketbal TJ Svitavy se daří i v mlá-
dežnických kategoriích. 

Družstvo starších žáků U15 a družstvo 
mladších žáků U14 jsou v probíhajících ob-
lastních soutěžích Východočeské oblasti obě 
zatím na 4. místě. Začínající basketbalisté 
- družstvo nejmladších minižáků U11 hraje 
smíšený oblastní přebor Východočeské oblasti  

a je momentálně na šestém místě tabulky, když 
mnozí hráči jsou výrazně mladší než 11 roků. 
Výchově mladých basketbalistů ve Svitavách se 
v posledních letech daří. Několik odchovanců 
svitavského basketbalu hraje v současné době  
v nejvyšší extraligové soutěži mužů v České 
republice. 

Klub Basketbal TJ Svitavy hledá stále další 
zájemce o basketbal a minibasketbal. Pořádá 
pravidelně nábory chlapců ze 2. až 5. tříd zá-
kladních škol do přípravky a družstva minižá-
ků každé pondělí v tělocvičně ZŠ Felberova od 
15.00 hodin. (L. Růžička - mobil. 775 257 421, 
D. Sabol mobil. 731 614 814). Tělocvičny ZŠ 
Felberova, kde probíhají tréninky nejmladších 
svitavských basketbalistů, jsou vybaveny sta-
hovacími koši na minibasketbal s výškou košů 
260 cm. 

Pokud chcete pro své dítě (žák 1. třídy ZŠ) 
zajistit ještě před docházkou na basketbalovou 
přípravku - všestranný pohybový rozvoj, může 
vaše dítě navštěvovat pohybovou školičku „Ža-
bička“, kterou pořádá klub Basketbal TJ Svitavy 
spolu se ZŠ Felberova každý čtvrtek od 13:45 
hod. v tělocvičně ZŠ Felberova (R. Veselá 737 
146 621).                                           Ivo Hejduk

Hned v lednu se svitavské mateřské školky 
vydaly již poněkolikáté do Čenkovic na týdenní 
lyžařský výcvik. Rok od roku je ze strany rodičů 
větší zájem. Děti jsou rozděleny do družstev po-
dle lyžařské zdatnosti. Postupují od školky SUN 
SKI z dětského lana až po sjezdovky Junior nebo 
vleku Vigona. Všechny děti na konci lyžařského 
výcviku zvládnou základy lyžování. Děti i rodi-
če jsou spokojeni. Lyžařský výcvik je zakončen 
karnevalem za účasti rodičů.  Marie Zelendová

Družstvo Basketbal TJ Svitavy - nejmladší minižáci U11 pod vedením trenérů L. Růžičky a D. Sabola

Mateřské školky v Čenkovicích

Svitavský basketbal v soutěžích 2012/2013 

Svitavy TOUR 2013 
Občanské sdružení Naše Svitavy zve 

všechny příznivce rekreačního pohybu na 
9. února od 15 hodin do areálu Svitavské-
ho stadinou na první díl dalšího ročníku 
seriálu Svitavy TOUR 2013. Jako obvykle 
se první díl odehrává na sněhu. Je určen 
především vyznavačům běžeckého lyžo-
vání, sáňkování a pohybu na čerstvém 
vzduchu. Věkový limit není nijak omezen, 
disciplíny budou připraveny pro všechny 
kategorie, včetně společné rodičů s dětmi.  
S ohledem na možné komplikace spojené 
s vývojem počasí, prosíme, sledujte web 
www.nasesvitavy.cz, kde budou aktuálně 
podrobnosti.                        Miroslav Sedlák 

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  

v doručování se obracejte na tel.: 608 024 585 

(www.mestosvitavy.webnode.cz). 

Příští číslo vyjde 3. března 2013.

Distribuce

Svitavský a poličský Kardio klub společně 
uspořádaly 28. prosince v javornické restau-
raci U Jelena slavnostní vzpomínkový večer. 
Předseda klubu Jan Pokorný krátce zhodnotil 
činnost, poděkoval Jindřichu Zrůstkovi za jeho 

dvacetiletou práci pro klub a předal mu věcný 
dar. Poděkoval také dalším zakladatelům Kar-
dio klubu a všem, kteří pracovali a pracují pro 
jeho úspěšný chod. Činnost klubu je zaměřena 
na organizaci kondičních vycházek do přírody. 
Pořádá zájezdy za kulturou, památkami a krá-
sami země české. 

O zábavu se postaraly členky klubu a zatan-
čily skupinové country tance. Největší úspěch 
děvčata dosáhla při sólo tancích, parodujících 
hity známých zpěvaček. Představení se dá na-
zvat  Kardio star a ovace na otevřené scéně ne-
braly konce. Autorkou choreografie tanců byla 
Ladislava Morkesová. Po té následovala volná 
zábava s tancem za doprovodu Karla Telecké-
ho. V roce 2013 bude Kardio klub pokračovat  
v prospěšné práci pro zdravotně a tělesně po-
stižené i pro veřejnost.          Jaromír Lahodný

Kardio klub zve:
 na únorovou vycházku zimními Svitavami. 

Sejdeme se 16. února v 10 hodin před Fabri-
kou, po prohlídce spolkové místnosti proběh-
ne nenáročná vycházka v délce 3 - 5 km, upra-
vená podle rozmaru počasí. Neseďte doma, 
přijďte mezi nás.                             Jan Pokorný

Kardio klub
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pondělí 13:00 - 20:00

úterý 5:00 - 8:30 14:30 - 16:00

středa 13:00 - 20:00

čtvrtek 13:00 - 16:00

pátek 5:00 - 11:00 15:30 - 21:00

sobota 10:00 - 12:00 14:00 - 19:00

neděle 14:00 - 19:00

Sportovní oddíl florbalu a atletiky 
spojil své síly a rozhodl se svitavským 
občanům dokázat, že sportovci umí ba-
vit lidi nejen svými výkony na hřišti a na 
oválech, ale i na parketách ve Fabrice. Po 
několika schůzkách se vedení obou oddílů 
rozhodlo uspořádat Ples sportovců, který 
se bude konat 2. února od 20:00 hodin. 
Jedná se tak o volné pokračování loňského 
prvního ročníku, ve kterém ještě zástupci 
z atletiky nefigurovali. „Spojení právě s lid-
mi z atletiky ale není náhodné. V posled-
ních několika měsících a letech se tyto dva 
oddíly výrazně podporují. Florbalisté se 
pravidelně zúčastňují každoročního běhu 
Svitavská desítka. Atleti zase chodí v hoj-
ném počtu fandit,“ říká předseda florba-
lového klubu David Komůrka. I proto se 
můžeme těšit na kreativní program plesu  
s bohatou tombolou. 

O hudební složku večera se bude sta-
rat kapela Epicentrum. Nenechte si ujít ne-
všední zážitek a přijďte se 2. února bavit do 
Fabriky společně se sportovci. Vstupenky 
budou na místě k dostání za 130 Kč. 

Marek Vomočil

Ples sportovců 
v novém hávu 

2. 2. so
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00,
večerní 18:00 - 20:00

3. 2. ne 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

4. 2. po 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00

5. 2. út 10:00 - 12:00, 14:30 - 16:30

6. 2. st 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00

7. 2. čt 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00

8. 2. pá 10:00 - 12:00, 14:30 - 16:30

9. 2. so
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00,
večerní 18:00 - 20:00

10. 2. ne 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Bruslení o jarních prázninách

Plavání o jarních prázninách

Krytý bazén
stálý provoz

V oddíle jim říkáme Ještěrky. Na vysvětle-
nou - starší žákyně volejbalového oddílu. 

V říjnu zvládly Ještěrky složitou kvalifikaci 
do Českého poháru (nejvyšší nemistrovská 
soutěž v ČR), což znamenalo postup mezi 
16 nejlepších družstev východní konferen-
ce. Následovaly náročné dvoudenní turnaje 
plné kvalitních utkání, ve kterých se bojovalo  
o postup do finálové celorepublikové části ČP. 
V Přerově Ještěrky překvapily celou Moravu, 
když po výborném kolektivním výkonu obsa-
dily ve druhé osmičce 3. místo a soupeřky za-
větřily - pozor na Svitavy. Vše se rozhodovalo 
koncem prosince v Hradci Králové. A byly to 
nervy! Po velkém dramatu a propočítávání 
skóre na tisíciny se volejbalové štěstí přiklonilo 
k nám, postup do finále ČP byl zpečetěný. Oba 
třídenní finálové turnaje bude hostit ŠSK Bílo-
vec. Na severní Moravě už se bude rozhodo-
vat o konečném pořadí ČP a nás opravdu moc 
těší, že v kategorii starších žákyň opět patříme 
k těm nejlepším. Ještěrky si vedou výborně  
i v krajském přeboru st. žákyň. V dosavadním 
průběhu vyhrály 10 utkání bez ztráty setu, 
podlehly pouze jednou týmu Lanškrouna.  
V tabulce jim náleží druhé místo s výrazným 

bodovým náskokem před třetím celkem. Po-
kud si Ještěrky umístění pohlídají, dosáhnou 
dalšího úspěchu - postoupí na Mistrovství ČR. 

A závěrem? Zase se potvrzuje (snad po sto 
padesáté), že stojí za to vydržet kritické období 
této věkové kategorie, kdy „to“ se všemi „mlá-
tí“. Odměna se dostaví  i u Ještěrek. Držíme 
palce!                                      Pavlína Švihelová

1.2. pá 5:00 - 11:00, 14:00 - 21:00

2.2. so 10:00 - 12:00, 14:00 - 19:00

3. 2. ne 14:00 - 19:00

4. 2. po 10:00 - 20:00

5. 2. út 5:00 - 11:00, 13:00 - 19:00

6. 2. st 10:00 - 20:00

7. 2. čt 10:00 - 18:30

8. 2. pá 5:00 - 11:00, 14:00 - 21:00

Volejbalovým Ještěrkám se daří, jen tak dál!

Nejen fanoušci svitavské kopané sledova-
li v neděli 6. ledna 11. galavečer Grassroots  
z pražského Žofína, kde byly vyhlášeny ankety 
neprofesionálního fotbalu za rok 2012. V kate-
gorii trenér mládeže převzal ocenění Nejlepší 
trenér mládežnického fotbalu ČR 2012 zakla-
datel Fotbalové školičky a dlouholetý trenér od-
dílu kopané TJ Svitavy Václav Brůna.        Jiří Petr

Václav Brůna 
Trenérem roku


