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Až po jednašedesáti letech od osvoboze-
ní největšího vyhlazovacího tábora v lidských 
dějinách v polské Osvětimi vstoupilo toto da-

tum mezi světově významné dny. Ubývá svěd-
ků, kteří se s námi mohou podělit o své pro-
žitky z věznění v Osvětimi, Buchenwaldu, Da-
chau a dalších koncentračních táborech na-
cistického režimu a stále více je těch, kteří  
o utrpení obětí i o existenci vyhlazovacích tá-
borů pochybují, ba je přímo popírají. Proto 
již pátý rok připomínáme tuto historii naší 
země prostřednictvím dubnového cyklu po-
řadů s tématikou holocaustu. Abychom ne-
zapomněli.

Letos jsme se poprvé rozhodli připojit  
k projektu Stolpersteine (Kameny zmizelých). 
Kostka s lesklou destičkou a stručnou infor-
mací, zapuštěná do dlažby, připomíná mís-
ta, kde bydlely židovské rodiny, než je nacis-
té odvlekli do koncentračních táborů. Stol-
persteine je složenina německých slov „stol-
pern“ (klopýtnout, škobrtnout) a „die Steine“ 

(kameny). Název vyjadřuje sílu příběhu, kte-
rý nám nedovoluje jej minout a pokračovat  
v chůzi. Nutí nás zastavit se a symbolicky se 
sklonit před obětí, jejíž jméno je na kostce vy-
raženo.

Ve Svitavách budou první kameny zmize-
lých věnovány rodině Freundově, která žila  
v budově na náměstí, kde dnes sídlí ČSOB. Od-
haleny budou 25. dubna v 16 hodin. Pohnu-
tý příběh svitavské židovské rodiny Freundovy 
odhaluje bílá místa v dějinách našeho města.   
Z celé rodiny přežila pouze paní Louise Freun-
dová - Hermanová (na fotografii), která pro-
šla Terezínem, Osvětimí, zázrakem přečkala 
„pochod smrti“ a koncentrační tábor v Ber-
gen-Belsenu. Nikdy neztratila víru v člověka. 
Zemřela letos začátkem února ve věku 96 let.

Podrobný program na str. 11
Blanka Čuhelová

Mikroregion Svitavsko pro vás připravil 
dvoudenní program, který je zaměřen nejen na 
poznávání památek a přírody, ale nabízí také 
možnost „protáhnout“ své tělo a strávit pěkné 
chvíle s rodinou a přáteli. 

Sobota 20. dubna 
Sobotní program je sestaven tak, aby vy-

hovoval jak cyklistům, tak i pěším turistům. Při-
praveny jsou trasy různé obtížnosti, zaměřené 
pro všechny věkové skupiny. 

Harmonogram pěších tras: I., II.
Společný start (I., II.) 9:00 – 10:00 - začá-

tek akce před kostelem Navštívení Panny Ma-
rie na svitavském náměstí - prohlídka kostela. 

Pěší trasa I.: 10:00 – 15:00 - pěší přechod 
do Javorníka (délka 6,5 km). 

Jedná se o zážitkovou trasu pro děti, kte-
rá je vytvořena svitavským turistickým oddílem 
TOM Zálesáci. 

Pěší trasa II.: 10:00 – 15:00 - pěší přechod 
do Javorníka (délka do 10 km).

Trasy vedené  Klubem českých turistů Svi-
tavy a Ditou Urbánkovou budou směřovat  
k rybníku Rosnička a dále povedou lesními ces-
tami na hřiště v Javorníku.

Pokračování na str. 2
Brány památek dokořán proběhnou 20. – 21. dubna ve Svitavách, Javorníku, Hradci nad Svi-
tavou a Vendolí.
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Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit mo-
dernizaci místní a regionální veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje informačních služeb 
poskytovaných občanům i specifickým sku-

pinám uživatelů s využitím internetu a ostat-
ních elektronických médií. Tolik citace z pravi-
del soutěže, která je organizována dvoustup-
ňově - hodnocení probíhá nejprve v krajských 
kolech a poté v následujícím kole celostátním. 
Soutěžní kategorie, které hodnotí odborná po-
rota, jsou tři: weby obcí, weby měst a elektro-
nické služby. V soutěži pro veřejnost byly hod-
noceny weby obcí a měst.

Město Svitavy také přihlásilo do soutěže 
svůj web a tři elektronické služby a bylo úspěš-
né. Elektronická služba Objednejte se byla vy-
hodnocena jako druhá nejlepší z přihlášených 
v kraji. Další informace o soutěži a celkové vý-
sledky naleznete na: www.zlatyerb.cz. 

Zuzana Pustinová

V neděli 17. března 2013 navždy odešla  
z našeho učitelského sboru paní učitelka Eva 
Nečesaná. Na naši školu nastoupila v září 1976 
a od té doby se zapsala do srdcí mnoha gene-
rací žáků a jejich rodičů. Pro nás, své přátele  
a kolegy, se stala vzorem obětavosti, píle, zod-
povědnosti a svědomitosti. Její práce byla ved-
le rodiny vždy na prvním místě a přesahova-
la rámec jejích povinností. Do posledních oka-
mžiků vzpomínala na své žáky. Jim věnovala 
dopis na rozloučenou, jehož plné znění je uve-
řejněno na webových stránkách školy (www.
zstgm.svitavy.cz). 

Mnozí neměli příležitost se s Evou Nečesa-
nou rozloučit. Proto bychom především vás, 
bývalí žáci, chtěli pozvat do naší školy 29. dub-
na v 16 hodin, kdy si formou smutečního setká-
ní symbolicky připomeneme velké srdce této 
paní učitelky.                               Vlasta Kosková

Pokračování ze str. 1
Dita Urbánková bude mít od 9 do 10 ho-

din stanoviště před kostelem Navštívení Pan-
ny Marie ve Svitavách. Celou hodinu se bude 
věnovat návštěvníkům, půjčovat Nordic Wal-
kingové hole a povede odborný výklad k této 
sportovní aktivitě.  

Harmonogram cyklotras: A, B
Společný start (A+B): 9:00 – 10:00  začátek 

akce před kostelem Navštívení Panny Marie na 
svitavském náměstí  - prohlídka kostela.

Cyklotrasa A: (délka  6,5 km)
10:00 – 15:00 - přejezd do Javorníka 
Kratší trasa povede zadní cestou lesem do 

Javorníka.  

Cyklotrasa B: (délka do 23 km) 
10:00 – 14:00 - Hradec nad Svitavou  
Hradec nad Svitavou - návštěvníci budou 

mít možnost prohlédnout si kostel sv. Kateřiny 
a zhlédnout každou celou hodinu krátké před-
stavení místní základní školy. 

10:00 – 14:00  - Vendolí – Bonanza, Ven-
dolská lípa, Muzeum řemesel, kostel sv. On-
dřeje

Vendolská zastávka se rozděluje na několik 
částí. Vše začne v Bonanze (občanské sdruže-
ní věnující se aktivitám s koňmi) dále se bude 
pokračovat k Vendolské lípě u hasičské zbroj-
nice, kde bude možnost se občerstvit, do Mu-
zea venkovských řemesel a vše uzavře návště-
va kostela sv. Ondřeje. 

Společný závěr (I, II, A, B): 11:00 – 17:30 
- Javorník - javornické hřiště v areálu Březin-
ka, kostel Nejsvětější Trojice v Javorníku a ZŠ 
Javorník

V Javorníku se od 11:00 hodin každou ce-
lou hodinu bude konat prohlídka kostela Nej-
světější Trojice a návštěva místní základní ško-
ly. Ve škole bude k nahlédnutí kronika obce Ja-
vorník, školní kronika ZŠ Javorník od r. 1970  
a školní kronika bývalé ZŠ v Mikulči od r. 1945 
do r.1979. Návštěvníci si budou moci prohléd-
nout budovu školy a její vybavení. Dále bu-
dete mít možnost nahlédnout do života ško-
ly prostřednictvím videozáznamů a fotografií  

z akcí školy. Od 15 hodin je na hřišti připrave-
na kulturní akce za doprovodu dvou hudeb-
ních kapel. V 15:00 vystoupí kapela TRILO-
BAJT, kapela LOS HONGOS vystoupí v 16:30.  
K dispozici bude malé pódium, lavičky a stánky  
s občerstvením.

Každý, kdo získá na stanovištích razítko, 
může se v Javorníku těšit na drobný dárek vě-
novaný městem Svitavy. Razítkovat se bude 
kartička s mapou, kterou si návštěvníci akce 
vyzvednou na startu.

Neděle 21. dubna 
V prostorách historické Ottendorferovy 

knihovny budou probíhat přednášky týkající 
se zdraví. 

Ottendorferova knihovna 
9:30 přednáška na téma Zdravého život-

ního stylu začne (Ing. Dita Urbánková, Ph. D.) 
11:00 přednáška na téma Zdravé výživy 

(Mgr. Jiří Pavlíček)
Park Jana Palacha
13:00 soutěž Cesta do hlubin země, kde 

budou pro děti vytvořena různá zábavná sta-
noviště. (pořádá MC Krůček)

14:00 a v 15:00 pověst Langerovy vily  
v běžně nepřístupných prostorách vily (histo-
rický klub Záviš).        Alice Štrajtová Štefková

...po půlročním období, kdy zde nebyla po-
skytována ortodontická péče, mohou pacien-
ti opět navštěvovat ortodontickou ordinaci pří-
mo ve Svitavách. V budově firmy Inmed, s.r.o., 
U Nemocnice 4 (vedle transfuzní stanice) za-
hájila činnost nová ambulance MUDr. Marie 
Chadimové věnující se komplexní léčbě orto-
dontických vad. Provádějí zde léčbu vyndáva-
cími, fixními i lingualními rovnátky. Pacientům 
je k dispozici telefonní číslo 739 887 372. 

      Alice Štrajtová Štefková

Byli jsme úspěšní ve Zlatém erbu

Brány památek dokořán - víkend zdraví

Rozloučení 
s Evou Nečesanou

Víte, že...

poslEDNí šaNcE

400 Kč za keř 
do parku patriotů

Udělejte radost 
svým blízkým 

dárkovým poukazem,  
který je k vyzvednutí  

v Informačním centru
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Z úřadu

Ze zastupitelstva

Rozpočet města Svitavy 
na rok 2013 

Zápisy dětí  
do svitavských škol

Nový traktor na úklid 
sportovišť

SpoRtEs modernizuje u technických služeb 

Zastupitelstvo města na svém zasedání  
6. března mimo jiné schvalovalo:

• rozpočet města Svitavy na rok 2013 v obje-
mu 338 243,7 tis. Kč

• prodej pozemkových parcel o celkové roz-
loze 855 m2 za 200 Kč / m2 (pozemky u bý-
valého OKM)

• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši: 
 − 4,973 mil. Kč Seniorcentru města Svita-

vy, s.r.o 
 − 664,8 tis. Kč Charitě Svitavy 
 − 426,8 tis. Kč Středisku sociálních služeb 

Salvia Svitavy
 − 181,2 tis. Kč Sdružení zdravotně postiže-

ných ČR, okresnímu výboru Svitavy
 − 200 tis. Kč Českému červenému kříži, Úřa-

du oblastního spolku Svitavy
 − 200 tis. Kč Mateřskému a rodinnému cen-

tru Krůček
 − 50 tis. Kč občanskému sdružení Děti pat-

ří domů Hradec nad Svitavou

• poskytnutí dotací ve výši:
 − 3,980 mil. Kč Tělovýchovné jednotě Svi-

tavy
 − 80 tis. Kč Nadaci Josefa Plívy
 − 12,876 mil. Kč společnosti SPORTES Svi-

tavy s. r. o.
 − 800 tis. Kč společnosti Basketbal Svitavy, s. r. o 

• projekty:
 − Regenerace veřejně přístupné zeleně ve 

městě Svitavy
 − Zateplení budovy Mateřské školy M. Ho-

rákové Svitavy
 − Zateplení budovy Základní umělecké ško-

ly Svitavy

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy:
• o bezpečnostní situaci na území města  

v roce 2012
• zprávu o činnosti kulturních zařízení a Infor-

mačního centra města Svitavy za rok 2012. 
Zuzana Pustinová

Správce místních komunikací, společnost 
SPORTES s.r.o., (bývalé Technické služby) vy-
psal výběrové řízení na dodávku lehkého užit-

kového vozu. Musí být vhodný pro přepravu 
materiálu i komunální služby a také bude par-
kovat ve stísněných prostorách. Bylo vybrá-
no malé komunální vozidlo PIAGGIO, sklápěč  
s jednoduchým ovládáním, snadnou údržbou 
a především velmi nízkými náklady na provoz. 
Jeho cena byla 400 tis. Kč bez DPH. Toto vo-
zidlo bude využito zejména při údržbě a čiště-
ní místních komunikací, i když je jeho podvo-
zek vhodný pro více druhů nástaveb. Do ulic 
vyjede již v polovině března při zahájení jarní-
ho úklidu a nahradí vozidlo staré 25 roků, kte-
ré vzhledem k technickému stavu už má nejlep-
ší léta za sebou.   

Pavel Czehowský, 
SPORTES Svitavy s.r.o.

Zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 6. března schválilo rozpočet města na rok 
2013 včetně rozpočtového výhledu na obdo-
bí 2014 - 2015. Při sestavování rozpočtu jsme 
vycházeli z dosažených výsledků v roce 2012  
s přihlédnutím k očekávanému ekonomickému 
vývoji v roce 2013. 

V souvislosti s novelou zákona o rozpoč-
tovém určení daní, kterou dochází od 1. led-
na 2013 k navýšení procentního podílu celo-
státního výnosu sdílených daní připadajícího 
obcím, počítá rozpočet s nárůstem příjmů ze 
sdílených daní o 2 % oproti skutečnosti roku 
2012. To znamená, že příjmy ze sdílených daní 
jsou rozpočtovány ve výši 140,6 mil. Kč. Pře-
bytek běžného rozpočtu činí 34,5 mil. Kč, což 
je velmi příznivý předpoklad hospodaření.  
Z přebytku budou pokryty všechny splátky 
úvěrů a více než 10 mil. Kč bude použito na 
kapitálové výdaje. 

Na vkladových a běžných účtech zbývá 
54,4 mil. Kč k dalšímu využití a kromě toho je 
vytvořena rezerva na výdaje spojené se zatep-
lením dalších budov mateřských škol a budo-
vy kina.

Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 
95,1 mil. Kč. V letošním roce bude pokračo-
vat realizace akce intenzifikace čistírny odpad-
ních vod, bude zahájena V. etapa regenerace 
panelového sídliště Svitavy - Lány a budování 
komunitní kompostárny. V rozpočtu je zařaze-
no zateplení dalších budov škol, a to MŠ Praž-
ská, MŠ Milady Horákové a základní umělecké 
školy. Realizace těchto akcí je podmíněna zís-
káním dotací. 

Další významný investiční výdaj předsta-
vuje pořízení úklidového stroje a je počítáno  
s dokončením výstavby resocializačních bytů 
na ulici Milady Horákové. Do rozpočtu je také 
zařazena obnova živičného krytu silnice I/43, 
kde se jedná o související výdaje na přechody 
a přiléhající komunikace. 

V rozpočtovém výhledu jsou uvedeny za-
hájené a již schválené akce a projekty. 

Helena Koudelková

Do svitavských základních škol bylo v roce 
2013 zapsáno 237 dětí, z nich požádali rodi-
če 30 dětí o odklad (tj. 12,66%). Pro srovná-
ní: loni bylo zapsáno 246 dětí, odklad mělo 25 
dětí (tj. 10,16%). 

Letošní zápis do mateřských škol probíhal 
nově - v jeden den na jednom místě. Minima-
lizovali jsme tak možnost dublování přihlášek 
a rodiče nemuseli obíhat školky. Zaznamena-
li jsme opět nárůst počtu zájemců o umístě-
ní dětí v předškolních zařízeních. Zařazených 
bylo 155 dětí, zatím nebylo místo pro 83 děti. 
Vzhledem k výsledkům prvního kola zápisu 
dětí do MŠ ve Svitavách vedení města připra-
vuje ke zprovoznění další prostory. Jedná se  
o vilku na Svitavském stadionu, kde vznikne 
odloučené pracoviště MŠ Větrná. Předpoklá-
daná kapacita je 25 míst. Tato nově vzniklá mís-
ta již bude možné počítat k volným místům při 
druhém kole zápisu do MŠ.

Druhé kolo zápisu do MŠ bude 25. dubna 
od 13 do 17 hodin opět ve Fabrice. Bližší infor-
mace podají ředitelky jednotlivých MŠ. 

Jiří Petr

Na základě investiční dotace města Svita-
vy používá spol. SPORTES Svitavy s.r.o. od 11. 
ledna nový traktor John Deere 3036E. Bude 
společností využíván celoročně na zajištění 
provozu jednotlivých sportovišť. Stroj je pou-
žíván k úklidu sněhu z umělé trávy v areálu lán-
ského stadionu, k úklidu umělé ledové plochy, 
tartanové dráhy, in-linové dráhy, parkoviště  
a komunikací v areálu Svitavského stadionu  
a hokejbalového hřiště v Lačnově. 

René Hnát,
SPORTES Svitavy s.r.o.
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patnáctou svitavskou osobností je Vilém stich

Budeme mít nové sportoviště - DiscGolf

Svitavský klub Laurus každoročně oceňuje 
osobnost, která se zasloužila o slávu a věhlas 
města, o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svi-
tav a která převezme výroční cenu, pro niž se 
vžilo označení Svitavský vůl.

Vilém Stich získal jako již patnáctý občan 
města Výroční cenu Svitavského klubu Lau-
rus. Na březnové valné hromadě klubu byl 
zvolen s tím, že chceme připomenout zejmé-
na jeho zásluhy o rozvoj organizované turisti-
ky. Vilém Stich založil v roce 1976 ve Svitavách 
oddíl turistiky při tělovýchovné jednotě a stál  
v jeho čele 30 let. To vše i přesto, že jeho ro-
dina i on sám neměl v minulém režimu na rů-
žích ustláno. 

Výroční cenu Svitavského klubu Laurus za 
rok 2012 převezme Ing. Vilém Stich v dubnu 
2013.             Milan Báča

DiscGolf je nová sportovní a volnočasová 
disciplína, která prožívá v ČR svůj boom. Z ná-
zvu je patrná podobnost s klasickým golfem. 
Princip spočívá v házení létajících talířů do 
košů na co nejméně pokusů. Z golfu zůstaly i 
některé pojmy - jamkou se označuje dráha dis-
ku od výhoziště po koš, každá jamka má před-
určený par - ideální počet pokusů, který by měl 
k dosažení cíle stačit. Pravidla jsou jednodu-
chá a hrát DiscGolf může doslova každý – ide-
álně rodiny s dětmi. Ve srovnání s klasickým 
golfem je důležitý nejen podstatně širší okruh 
hráčů, ale i daleko nižší prostorová a investič-
ní náročnost.  

Protože je naše město sportovně oriento-
váno, nemůže tato nová aktivita v jeho nabíd-
ce chybět. Usilujeme o získání grantu od Par-
dubického kraje, který by měl pomoci realizo-
vat disgolfové hřiště v prostoru poldru v Lač-
nově. Bude zde devět jamek s celkovou dél-
kou  858 m a parem v součtu přes 27. Nej-
delší jamka bude mít délku 198 m. Disky bude 

možné zapůjčit nebo koupit v městském infor-
mačním centru. Obtížnost hřiště a jeho přitaž-
livost bude zvýšena ozeleněním poldru dřevi-
nami odolnými proti záplavě a původní účel 
poldru tak  zůstane zachován.

Vzhledem k tomu, že v současné době 
existuje jen několik discgolfových hřišť  v ČR, 
realizace projektu by mohla přispět i ke zvý-
šení turistického ruchu ve Svitavách. Rozvoj 
hry dokumentuje server České asociace Disc-
Golfu (www.discgolf.cz), který je tak jedním  
z prostředků zvýšení image míst, kde jsou hřiště  
v provozu. Lačnovské hřiště zde nebude chybět.

Pokud někoho myšlenka DiscGolfu zaujala 
natolik, aby se v rozvoji tohoto sportu ve Svi-
tavách aktivně angažoval, jeho iniciativu uví-
táme. Budeme také rádi, když pošlete dotazy 
nebo připomínky na adresu: vevoda@svitavy.
cz. Vaše aktivita určitě nebude marná, i když se 
nám nepodaří dotaci kraje získat, budeme hle-
dat jiné cesty k realizaci projektu. 

David Šimek, Břetislav Vévoda

Je to pro ně jako perníček
Dne 9. 3. v 7 hod. strážníci zjistili, že na 

budově v Dvořákově ulici chybí okapový svod. 
Proto kontaktovali provozovatele budovy, dále 
zástupce majitele objektu a přivolali na místo 
policii ČR, která věc dále šetří. 

V této souvislosti prosíme o pomoc obča-
ny: pokud zaznamenáte něco podezřelého, či 
někdo nese svůj potenciální lup, informujte 
ihned policii (156 a 158). Některé krádeže se 
již podařilo objasnit, ale pachatele těchto činů, 
pokud nebudou uvězněni, jen málo co odradí.  

Odstranění vozidel
Dne 9. 3. v 10:48 strážníci přijali oznáme-

ní, že na ul. U Mlýna je nově odstavené vozidlo 
bez registračních značek a okolo se pohybují 
osoby, jež od něho mají klíče. Na místě stráž-
níci zjistili majitele vozidla, který sdělil, že vozi-
dlo odklidí do garáže. Téhož dne strážníci pro-
vedli kontrolu – vozidlo se zde již nenacházelo. 

V této souvislosti se na nás obracejí občané 
stále více. Z posledních šesti aut, na něž upo-
zornili občané, bylo pět vozidel zadokumento-
váno a předáno příslušnému správnímu orgá-
nu k posouzení, zda se jedná o vrak, či ne, již 
před půl rokem, respektive před dvěma mě-
síci. Jedná se vesměs o nepojízdná vozidla  
a i správní orgán musí dodržet zákon, než dá 
pokyn k odstranění.

Nejde jít za hranu
Dne 10. 3. řešili strážníci stížnosti na par-

kování vozidel na trávníku a na chodníku. 
Hlídka přestupky zdokumentovala a vzhledem  
k tomu, že řidiči vozidel se na místě nenachá-
zeli, umístila za stěrače vozidel výzvy. Dva pře-
stupky projednali strážníci ještě téhož dne ulo-
žením blokových pokut. 

Osoba hledaná PČR
Dne 11. 3. v dopoledních hodinách byla 

hlídka přivolána ke spící osobě ve Fabrice.  
V podřimujícím mladíkovi strážníci poznali 
osobu hledanou policií ČR. Muže po dohodě  
s PČR převezli na obvodní oddělení PČR.

A pokračuje dál?
Dne 13. 3. asi hodinu po půlnoci vyjížděla 

hlídka k oznámení o řinčení skla a podezřelém 
pohybu osob u obchodu na náměstí. Strážní-
ci po příjezdu zjistili rozbitou skleněnou výplň 
vitríny, v níž evidentně chybělo několik kusů 
vystaveného zboží. Zajistili místo činu a ihned 
přivolali na místo PČR. 

Strážník, jenž mezitím propátrával směr, 
kterým osoby z místa odcházely, nalezl muže, 
který byl shodou okolností amnestovaný, a dva 
batohy s odcizeným zbožím. Případ si na mís-
tě převzala PČR.

 Karel Čupr, velitel MP

Městská policie informuje
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taneční zábava ps Vysočina se vydařila

Světlanka rozšiřuje svoje služby

ČEs vyhrál 
v mezinárodní soutěži

Český esperantský svaz se sídlem ve Svita-
vách vyhrál v soutěži vyhlašované každoročně 
japonskou nadací CIGNO (Labuť).

Nadace, kterou založil mecenáš Etsuo My-
oshi, byla původně určena pro podporu espe-
rantského hnutí v bývalých socialistických  
a rozvojových zemích. Od r. 2012 je soutěž vy-
hlašována nově pro esperantské svazy zemí 
Evropské unie v oblasti informování veřejnosti 
o esperantu a problematice mezinárodní jazy-
kové komunikace. Vítězem prvního ročníku se 
stal v r. 2012 Esperantský svaz Velké Británie.

Soutěžní zpráva a dokumentace obsahu-
je popis celkem 200 realizovaných aktivit za 
rok 2012 (výstav, článků v českém tisku a na 
webu, přednášek, kulturních akcí, spolupráci  
s neesperantskými organizacemi apod.). Ne-
malou měrou k vítězství přispěly i akce pořádané  
v Muzeu esperanta ve Svitavách.

Kromě finanční odměny reprezentant ČES 
převezme diplom a japonský suvenýr na slav-
nostním zasedání Evropské esperantské unie 
na Světovém kongresu v Reykjavíku.

Výbor ČES srdečně děkuje všem členům 
a spolupracovníkům, kteří svou aktivitou při-
spěli ke společnému úspěchu. Získané peníze 
přispějí k podpoře užitečných a potřebných 
projektů ČES.                    Pavla Dvořáková

Maškarní zábava ve stylu Divoký západ se 
uskutečnila 8. března v sále firmy SVITAP.  

První překvapení čekalo na všechny ženy 
hned u vstupu, kde dostaly políbení od li-
monádového Joea v podání Radima Petržely  
a kytičku petrklíčů k MDŽ. V 19:30 to celé vy-
puklo. Nejprve proběhla výuka country tance  
a poté se za zvuku kapely ABC Boskovice zaplnil 
taneční parket. V průběhu večera byla připrave-
na dvě stylová vystoupení. Prvním bylo country  
a druhé (půlnoční překvapení) z baru na divo-
kém západě, kde mimo jiné vystoupila i slavná 
umělkyně Tornado Lue v podání Lenky Svo-
bodové. 

Za obě vystoupení a za práci s dětmi PS 
Vysočina Svitavy patří velké poděkování Aleně 
Petrželové. Nezapomněli jsme odměnit nejlep-
ší masky, ze kterých bylo opravdu těžké vybí-
rat. Také byl zajištěn stylový fotografický koutek  
a nechyběla tombola. Mezi cenami byla samo-
zřejmě whisky, dojící a kovbojské sady či dort. 

Charita Svitavy neskončila, ale naopak ve 
svém zařízení Světlanka-centrum denních slu-
žeb, rozšířila provozní dobu od pondělí do pát-
ku od 7 do 18 hodin. Služba se nově poskytu-
je lidem od 19 let s chronickým onemocněním, 
zdravotně postiženým a seniorům. V nových 
prostorách je zřízena dřevodílna, pastoračně-
odpočinková místnost a nově vznikla také kon-
zultační místnost. 

Ve Světlance se mohou lidé podle chuti zú-
častnit různých aktivit, např. na zahradě, v dře-
vodílně. Kromě toho také canisterapie, muzi-
koterapie, dramaterapie, vycházek, předčítá-
ní, cvičení paměti i cvičení v tělocvičně, výu-
ky angličtiny, vaření a pečení. Mohou také vy-
užít moderní koupelnu se zdvihacím zaříze-
ním, perličkovou lázní a hydromasáží. Lidé 
mohou navštěvovat Světlanku podle potřeb  
a zájmu, a to buď každý všední den, nebo jen 
jednou či dvakrát týdně. V případě potřeby lze 
zajistit dopravu speciálně upraveným vozem, 

Velké díky patří organizátorům, kapele, barma-
novi u koktejlového baru, barmankám v taver-
ně, vystupujícím a všem účastníkům za skvělou 
atmosféru.               Lucie Fišerová 

vhodným i pro osoby na invalidním vozíku. Den 
otevřených dveří bude až v září, přijďte se podí-
vat hned. Nejlépe po - čt: 8 – 16 hod. Navštivte 
také náš web: www.svitavy.caritas.cz, kde je mj. 
umístěna virtuální prohlídka zařízení.                                       

Blanka Homolová

Platí při koupi vozu nad 50 000 Kč.

Akce platí do 30. 4. 2013 po předložení tohoto inzerátu.

Satelitní vyhledávání vozu
15 999 Kč  jako DÁREK!

Satelitní vyhledávánívyhledávání

19 poboček v ČR

Zavolejte si pro svoji slevu!

800 110 800
7 dní v týdnu 7 dní v týdnu 7:00–22:00

PARDUBICE, Jiřího Potůčka 290  
PO–NE 9:00–21:00

v hodnotě

SLEVA 20 000 až  50 000 Kč

Platí při koupi vozu nad 50 000 Kč.

 po předložení tohoto inzerátu.

DÁREK!
Platí při koupi vozu nad 50 000 Kč.

 po předložení tohoto inzerátu.

DÁREK!



SLEVA 20 000 SLEVA 20 000 SLEVA 20 000 SLEVA 20 000 SLEVA 20 000 SLEVA 20 000 až až 

6000 kvalitních aut
za nejlepší ceny v ČR!

Pozvánka / Den otevřených dveří

Nízkoprahový klub Díra (Felberova 2, 
mezi budovou školy a tělocvičnou) zve 
všechny na Den otevřených dveří. Ve středu 
24. dubna  budou všem zájemcům od 8:00 
do 18:00 hod. pracovníci klubu k dispozici. 
Program: seznámení s pracovníky, prohlíd-
ka prostor, vyzkoušení nabídky klubu, film 
Čekárna na dospělost.       Michaela Kopová

Benefiční koncert pro salvii
Benefiční koncert pro středisko soci-

álních služeb Salvia se konal koncem úno-
ra. Vystoupil PETR SPÁLENÝ v doprovodu 
skupiny APOLLO BAND. Koncert se vyda-
řil a všem návštěvníkům se moc líbil. Výtěžek  
byl použit na náklady spojené s jeho uspořá-
dáním. Velký dík patří  Středisku kulturních 
služeb ve Svitavách, které zajistilo organizaci  
a propagaci  koncertu.           Ludmila Benešová
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Bohatá nabídka letních táborů akce DDM svitavy
na měsíc duben

Mc Krůček 

Příměstské tábory s Krůčkem 
Přihlásit můžete dítě od 3 do 7 let, starší sou-
rozenci do 10 let

• 8. 7. – 12. 7.  – vede Jaroslava Herbichová  
– Malý princ a cesty po vesmíru

• 29. 7. – 2. 8. – EKO tábor vede Tereza Veito-
vá – tábor zaměřený na EKO výchovu

• 19. 8. – 23. 8. – vede Kateřina Krausová  
– Cesta kolem světa za 5 dní

DDM  
příměstské tábory – pro děti od 6 do 13 let, 
program od 8:00 do 16:00.

• 1. turnus: 1. - 5. 7., cena: 800 Kč, kontakt: 
ppadyasek@svitavy.cz, tel.: 734 287 285

• 2. turnus: 8. - 12. 7., cena: 800 Kč, kontakt: 
skocovsky@svitavy.cz, tel.: 737 525 576

• 3. turnus: 12. - 16. 8., cena: 800 Kč, kontakt: 
lwaltova @svitavy.cz, tel.: 734 287 286

Pobytové tábory DDM 
•  21. 7 – 2. 8. letní tábor Svratouch, 3500 Kč

• Vodácký tábor Vltava: 18 – 23. 8., 2900 Kč

Dětský příměstský tábor v muzeu 
Cesty k vrcholům

• 12. do 16. 8. od 8:00 do 16:00 hodin. Děti 
od 6 do 10 let. Cena: 1100 Kč/ dítě. Závaz-
né přihlášky je nutno odevzdat do 30. květ-
na, více informací naleznete na tel.: 461 532 
704, nebo: lektor@muzeum.svitavy.cz. Jitka 
Olšánová, lektorka dětských programů.

Letní příměstský tábor pro děti od 8 let
Nízkoprahový klub Díra 

• 8.  - 12. 7. od 8:00 do 16:00 hodin. Možnost 
přihlásit dítě jen na určité dny! Podrobnosti 
a přihlášky u Michaely Kopové, Tomáše Šíp-
ka (adresa: Felberova 2, Svitavy, email: tady-
dira@seznam.cz, tel.: 725 246 743). Cena: 
1000 Kč. 

Letní příměstský sportovní tábor Svitavy

pro děti prvního stupně ZŠ

• 1. turnus 8. - 12. července
• 2. turnus 15. - 19. července 
• 3. turnus 22. - 26. července

Cena: 2200 Kč za jeden turnus, 4000 Kč za 

dva turnusy, 5800 Kč za tři  turnusy. Informa-
ce, přihlášky: tel. 461310226, 777153428, e-
mail: info@sportkemp.cz, podrobné informa-
ce: www.sportkemp.cz

Bonanza
• Pobytové tábory: 15. - 20. 7. a 29. 7. - 3. 8. 

Přihlášky a další informace: www.osbonanza.cz. 
Cena: 2500 Kč. 

TOM Zálesáci Svitavy 
• 30. června - 7. července. Pro děti, které ni-

kdy nebyly na táboře. Cena: 1950 Kč, tel.: 
775 300 422 (Daniel Veselý).

• 3. – 16. srpna: LT Svratouch na základně 
DDM Svitavy Tramtárye

Bližší informace na tel.: 732418174 (Ondřej 
Komůrka), tel.: 737 518 309 (Pavel Dědič). 
Přihlášky lze stáhnout na internetových strán-
kách: www.zalesaci.net. Cena: 3400 Kč, pro 
členy 3100 Kč.

PS Vysočina Svitavy pobytový tábor 
• 29.7. – 11.8. Ostrý kámen, cena: 3200 Kč.

Kontakt: Petrželová Alena tel.: 731 441 557. 

TOM Brontíci Svitavy 
• Brontíci pobytový tábor  13. – 27. 7. 

Celotáborová hra Cesta na ostrov pokladů. 
Cena: 3000 Kč. Kontakt: Michal Škavrada,  
mskavrada@skalab.cz, tel.: 777 324 399 

3. – 4. / St, Čt / Fabrika 
III. kolo přírodovědné soutěže Naši živočicho-
vé. Studenti budou určovat rodový a druhový 
název živočichů. Tato soutěž proběhne i jako 
oblastní postupová soutěž.

5. 4. / Pá / 8:00 – 13:00 / u rybníka Rosnička
Turistický závod mládeže TZM 2013
Outdoorový sportovní závod – terénní běh, při 
kterém účastníci obíhají kontrolní stanoviště  
a řeší dané úkoly z oblasti přírodovědy, topo-
grafie, lesní moudrosti atd. Akce je pořádaná 
ve spolupráci s TOM Zálesáci Svitavy.

17. / St / 12:30 / ZŠ Felberova  
Obvodní kolo ve vybíjené – žáci a žákyně  
4. – 5. tříd

27. 4. / So / 7:30 – 17:00 /
Odemykání Orlice
Jednodenní zájezd, proplutí úseku řeky Orlice 
(Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Ore-
bem), cena cca: 200 Kč/osoba + rodinné slevy, 
více informací u P. Padyáska (ppadyasek@svi-
tavy.cz), tel.: 734 287 285 nebo na www.ddm.
svitavy.cz

Zvou zaměstnanci DDM Tramtáryje

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

Nabízíme hlídání dětí v Hlídacím centru  
- BabyKrůček – více info Jana Václavíková tel.: 
604 509 421, hlidaci.centrum@seznam.cz

Pro rodiny s dětmi, těhotné i prarodiče 
jsme i v totmo roce za podpory MPSV, Pardu-
bického kraje a města Svitavy připravili kom-
plexní nabídku služeb a aktivit. Každý den mů-
žete navštívit některý z Klubu rodičů (pod-
le věku dětí, od miminek po předškoláky).  
V informačním rodinném centru vám poradí-
me sami, nebo nasměrujeme při hledání po-
moci. V našich poradnách (psychologická, lak-
tační, logopedická, zdravotní, homeopatická, 
finanční, právní) pracují odborníci, kteří vám 
s vašimi problémy pomohou. Součástí Centra 
pro rodinu je také nabídka vzdělávání pro ro-
diče. V dubnu a květnu opět proběhne Kurz 
efektivního rodičovství. Pokud chcete porozu-
mět sobě i svému dítěti a naučit vychovávat 
děti jinak než metodou trestů a křiku, je kurz 
určen právě pro vás. Společně nastavíme dě-
tem hranice a zapracujeme na pocitu sounále-
žitosti. Stavíme na individualitě, porozumění, 
respektu a zodpovědnosti. Budeme se scházet 
v pátek dopoledne, bližší informace v Krůčku.   
Pokud si chcete s dítětem pohrát v jiném pro-
středí než domácím, nabízíme denně možnost 
volné herny.                  Monika Čuhelová

Centrum pro rodinu



5. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka. Rockové hity minulosti i součas-
nosti + hrajeme na vaše přání. Vstupné dobro-
volné u obsluhy 

5. - 6. Pá, So / Fabrika
Svitavský Fanda 2013. Krajská přehlídka 
mladého amatérského divadla

6. So / 19:00 / klub Tyjátr
Jamový večírek. „Čapni jakýkoliv nástroj  
a přijď si zahrát akusticky nebo na připravené 
pódium“ – veřejný večer nejen pro hudebníky, 
ale i posluchače

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Slovácko mladší

7. Ne / 9:30-18:00/ Čajovna a kavárna Namaste
Konstelace pro začátečníky i pokročilé  
- zveme vás na prožitkový kurz systemických 
konstelací. Seminář povede Mgr. Jitka Studén-
ková. Cena 790 Kč více informací nebo rezer-
vace na tel.: 736 619 384 (čajovna)

8. Po / 15:00 – 17:00 / MC Krůček
Vizáž a stylling s Jíťou Marešovou - Péče  
o tělo a pleť. Informace na mys.zuzu@seznam.
cz (Krůček)

 � 19:00 / Fabrika 
Tomáš Klus a jeho cílová skupina. Turné 
2013 „Ani si nesedejte“. Vstupné 490 Kč (na 
stání-sál), 590 Kč (na sezení -balkon). Před-
prodej vstupenek bude zahájen v pátek 1. 3. od 
9:00 v síti Ticketpro a v recepci Fabriky. Vstu-
penkový limit: 6 ks na jednu osobu
 
9. Út / 18:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Ivo Janeček - přednáška Regresní terapie. 
Lektor přednášky je kouč, motivátor a tera-
peut. Vstupné dobrovolné

 � 18:00 / Fabrika 
Módní přehlídka firmy In-spirace. Setkání  
s Inspirací aneb Každá žena může být krás-
ná. Z autorské tvorby Ireny Šikulové z Bystřice 
nad Pernštejnem. Součástí večera bude Hair 
Show a poradenství kadeřnice Evy Horáčko-
vé z Litomyšle a možnost konzultace s vizážist-
kou, kosmetičkou a kadeřnicí Lenkou Houdko-
vou ze Svitav. Předprodej vstupenek od 27. 3.  
v recepci Fabriky. Vstupné 140 Kč

1. Po / 18:00 / kino Vesmír
Přímý přenos opery W. A. Mozarta: 
Kouzelná flétna z Velikonočního festivalu v Ba-
den-Badenu. V roli Druhé dámy: Magdaléna 
Kožená. Vstupné 200 Kč, pro členy KPH 100 Kč, 
170 minut, o přestávce občerstvení v Tyjátru.  
Žáci ZUŠ 50 Kč, doprovod 100 Kč.

2. Út / 17:00 / Fabrika – aula
Poznávací zájezd na Mars
Přednáška astronoma Mgr. J. Žižky o zajíma-
vostech Marsu a možnostech vycestování člo-
věka na tuto planetu. Pořádá městská knihov-
na. Vstupné dobrovolné

 � 13:00 – 18:00/ Nízkoprahový klub Díra
Workshop věnovaný mezinárodnímu dni 
dětské knihy. Akce je pro děti a mladé lidi ve 
věku  9 – 20 let. Vstup volný

 � 19:00 / Fabrika 
Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wüs-
tenrot. Robert Thomas: Mandarínková izba
Komedie plná francouzské duchaplnosti a šar-
mu. Vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek 
od 19.3.
 

3. St / 19:00 / Čajovna a kavárna Namaste  
Poetická čajovna - Dětská kniha pro děti  
i neděti. Vstup volný

4. Čt / 16:00 - 18:00 / MC Krůček 
Proč mají děti vyrůstat v rodině a ne v ústavu. 
Seminář MUDr. Dagmar Zezulové z organi-
zace Děti patří domů. Nahlásit účast a hlídání 
dětí na tel.: 733 539 810, k.krausova@email.cz
 

 � 17:00/ Divadlo Trám 
Divadlo KUFR (Brno) – Židovka aneb Žong-
lování se životem. Projekt Hledání hvězdy Da-
vidovy – Kameny zmizelých. Vstupné 100 Kč, 
studenti a důchodci 50 Kč. Více na str. 11

 � 18:00 / centrum Spirála 
Hubnutí bez blbnutí 10x / 2 hod. - schůzka 
ve skupině. Cena: 3000 Kč

 � 18:00 / Ottendorferův dům
Setkání u klavíru. 1. přehlídka žáků klavírní-
ho oddělení ZUŠ Svitavy. Vstupné dobrovolné

KUlTURA
10. Út / 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer ZUŠ Svitavy

 � 18:00 / Ottendorferův dům 
Absolventský koncert ZUŠ Svitavy 

 � 13:00 – 18:00 / Nízkoprahový klub Díra 
Výtvarná dílnička z recyklovatelných ma-
teriálů. Akce je pro děti a mladé lidi ve věku  
9 – 20 let. Vstup volný

 � 18:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Beseda o rovnováze v životě - sebepozná-
vání - s koučem A. Ornerovou a D. Páleníko-
vou. Vstupné dobrovolné 

11. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
Oběti Osvětimi a popírači holocaustu. Pro-
jekt Hledání hvězdy Davidovy – Kameny zmi-
zelých. Více na str. 11

 � 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum 
esperanta

Cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Astrachaň (Rusko). Půlmilionové město ležící 
v deltě nejdelší evropské řeky v blízkosti Kas-
pického moře a zároveň nejssušší místo Evro-
py. Uvádí: Libor Lněnička. Vstupné dobrovolné

12. Pá / 9:00 -12:00 / MC Krůček
Rodiče a emoce - jak pracovat se svými po-
city, aneb… skoro nikdo nás nevytočí tak, jako 
naše děti /partner, rodiče/. Co s tím? Seminář 
pod vedením psycholožky Moniky Čuhelové. 
Nahlásit účast a hlídání dětí – tel. 739 085 457, 
cuhelova@svi.cz

12. – 13. Pá – So / Divadlo Trám, Fabrika
Svitavský Dýchánek 2013. Krajská postu-
pová přehlídka dětského divadla Pardubické-
ho kraje - Dětská scéna.

13. So / 20:00 / klub Tyjátr
Václav Koubek. Koncert českého písničkáře  
a harmonikáře Václava Koubka. Vstupné 120 Kč 
předprodej / 150 Kč na místě. Předprodej od  
1. 4.  ve Fabrice a v klubu Tyjátr

15. Po / 17.00 / Fabrika - aula
Dita Pecháčková - beseda o jídle a vaření  
s autorkou populární kuchařky Deník Dity P. 
Pořádá městská knihovna

16. Út / 18:00 / Fabrika 
Koncert hudebního oboru ZUŠ Svitavy
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17. St / 8:15, 18:00 / Fabrika 
Výchovný koncert ZUŠ pro školy. Koncert 
hudebního oboru ZUŠ 

 � 19:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Dvojkoncert koncert. 1. Australský písnič-
kář, poutník, světoběžník a zpívající básník 
Jamison Young. 2. Smysl-beatové duo: Tere-
za Benešová a Františka Lachmanová. Měchy 
a struny pražské smysl-beatové kapely Vobe-
zdud. Vstupné na dvojkoncert 90 Kč

19. Pá / 17:00 – 23:00 / Fabrika 
Taneční večer. Taneční večer pro dospělé  
s lektory, určený párům třech kategorií. Za-
čátečníkům, mírně pokročilým a pokročilým. 
Vstupné pro pár 180 Kč, info: www.kultura-svi-
tavy.cz 

 � 20:00 / klub Tyjátr
November 2nd feat. Steve Walsh (USA)  
+ Kloaka. Alexandra Langošová - zpěv, Steve 
Walsh - kytara, Vladimír Guma Kulhánek - basa 
(Vl. Mišík), Roman Helcl - kytara (Anna K., Ja-
net Robin), Martin Vajgl - bicí (Wanastovi Vje-
cy, Čechomor, - 123 minut). Kloaka (rock-al-
ternative / Česká Třebová), Radek Kolesár Ko-
lář – kytary, zpěv, Radek Baďas Budil – kláve-
sy, zpěv, Jarda Darda Rojar – bicí, Honza Jenyk 
Gregar – basy, zpěv, Vstupné 120 Kč. Předpro-
dej vstupenek od 1. dubna ve Fabrice a v klu-
bu Tyjátr

20. - 21. So – Ne / 9:00 / náměstí Míru, 
Javorník
Brány památek dokořán. Více na straně 1

20. So / 13:00 / kino Vesmír
Český videosalon 2013. Krajská soutěž 
amatérských filmů s postupem na 60. celo-
státní soutěž neprofesionální filmové tvorby  
v Ústí nad Orlicí.

 � 19:00 / Fabrika 
Peter Bič Project. Koncert pořádaný agen-
turou Fiala management. Info o vstupném  
a předprodeji: www.fialamanagement.eu

 � 19:30/ restaurace Pod Hodinami
libor Šmoldas Quartet

 � 21:00 / klub Tyjátr
Rockotéka. Rockové hity minulosti i součas-
nosti + hrajeme na vaše přání. Vstupné dobro-
volné u obsluhy 

21.  Ne / 13:00 / MC Krůček
Cesta do hlubin země - Interaktivní naučná 
stezka parkem /- oslava Dne Země s Krůčkem 
v Parku J. Palacha spojená s otevřením Lange-
rovy vily

22. Po / v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Představení (nejen) pro školy. Divadlo Na 
cestě Liberec: Jak šel Honza do světa. Sym-
patické putování a dobrodružství Honzy, kte-

rý umí dodržet slovo a nakonec přemůže ne-
jen svůj strach. Doporučeno pro 1.- 3. roč. ZŠ  
a MŠ / vstupné 35 Kč / 45 min

 � 15:00 – 17:00 / MC Krůček
Vizáž a stylling s Jíťou Marešovou - praktic-
ká část - péče o pleť, různé styly líčení. Informa-
ce na mys.zuzu@seznam.cz (Krůček)

 � 19:00 / Fabrika 
Miroslav Donutil – Cestou necestou. Vy-
právění a písničky populárního českého her-
ce, moderátora a člena činohry Národního di-
vadla.  Pořad je proložen písničkami z CD „Pís-
ničky, které mám rád“. Předprodej vstupenek 
od 8. 4. v recepci Fabriky. Vstupné 250 Kč

23. Út / 17:30/Čajovna a kavárna Namaste
Předmájový čokoládový košt. Čajovna ve 
spolupráci s pražskou čokolatérií vás zve na zá-
žitkovou degustaci špičkových čokolád. Vstup-
né v předprodeji v čajovně 230 Kč, na místě 
280 Kč. Je možné vystavit také dárkové pouka-
zy. Rezervace na tel.: 736 619 384

24. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
Žákovský hudební večer 

 � 18:00 / Ottendorferův dům 
Absolventský koncert ZUŠ Svitavy

 � 19:00 / klub Tyjátr 
Filmový klub dokumentů: Squat Wars + Če-
kárna na dospělost. Nízkoprahový klub Díra 
vás zve na promítání dokumentárních filmů 
Squat Wars - popisuje vznik i zánik squatů 
Ladronka, Zenklovka a Milada, přináší rozho-
vory s obyvateli a obyvatelkami squatů či ar-
chivní záběry, fotografie a  násilné vyklizení 
squatu Milada. Čekárna na dospělost - Nato-
čili dokument sami o sobě. Říkalo se jim děti 
ulice, nyní jsou klienty nízkoprahových klubů. 
Vstup volný

 � 20:00 / Fabrika 
Asonance. Koncert české folkové skupiny 
se zaměřením na skotské a irské lidové bala-
dy, písně a instrumentální skladby. Předprodej 
vstupenek od 10. 4. v recepci Fabriky. Vstup-
né 150 Kč

25. Čt / 16:00 / náměstí Míru   
Stolpersteiny rodiny Freundových. Projekt 
Hledání hvězdy Davidovy – Kameny zmizelých. 
Více na str. 11

 � 17:00 / Ottendorferův dům – muzeum 
esperanta

Cestovatelský večer Asociace Brontosaura. 
Za motýly Svitavska. Přírodovědně - fotogra-
fické putování u příležitost Dne Země 2013 za 
krásami naší nádherné svitavské přírody, kte-
rá mnohdy uniká naší pozornosti. Vyprávění 
o přírodě, vycházkách a nově vydané publika-
ci Motýli Svitavska bude vyprávět Jan Richtr.
Vstupné dobrovolné

naše město / duben 2013 / www.svitavy.czstr. 8

 � 18:00 / Ottendorferův dům  
Vůle žít. létající rabín. Projekt Hledání hvěz-
dy Davidovy – Kameny zmizelých. Více na str. 11

 � 19:00 / Ottendorferův dům 
létající rabín – Koncert v rámci Kruhu přátel 
hudby. Starodávné a okouzlující melodie židov-
ské svatby, jakož i jedinečné písně v jazyce jidiš!
Vstupné 160 Kč (Členové KPH 80 Kč), před-
prodej vstupenek od 11. 4. v  recepci Fabriky 

 � 19:30 / Fabrika 
Scream show. Představení travesti skupiny 
Screamers. Vstupné 260 Kč, předprodej vstu-
penek v Informačním centru Svitavy

 � 20:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Úplňkové bubnování. Bubnování s worksho-
pem povede muzikoterapeut Andrej Kolář. Ná-
stroje je možné si zapůjčit v čajovně, vítáni jsou 
začátečníci i pokročilí. Vstupné dobrovolné

26. Pá / 14:00 - 24:00 / kavárna v parku
Benefiční koncert
vožení dětí na ponících, stánky občerstvení, 
workshop
kapely: Dozing Brothers, Los Hongos, Do Vět-
ru, Kowalski, Hello
vstupné 85Kč 

 � 17:00 do 21:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice. K tanci i poslechu za-
hraje dechový orchestr Astra Svitavy pod ve-
dením kapelníka Pavla Pospíšila. Můžete se tě-
šit i na zpěváky Libora Cupala a Jana Dvořáka.
Vstupné 50 Kč

 � 22:00 / klub Tyjátr
Ragga - Jungle - Drum´n´bass Night. Akce 
pracovníků Nízkoprahového klubu Díra. Za-
hrají: Devyb - Svitavy, ragga-jungle. Dj Joker 
/ Dj George / Dj Fact - Litomyšl / Opatovec  
- d‘n‘b, jungle, reggae. Výtěžek akce půjde na ak-
tivity Díry (výlety, vstupné, apod.). Vstupné 35 Kč

27. So / 12:00 / klub Tyjátr 
Porta – Oblastní kolo Svitavy. Oblastní kolo 
v tradičním portovním městě, které nabízí 
účast v soutěži pro muzikanty nejen z česko-
moravského pomezí. Vstup volný

 � 17:00 – 23:00 / Fabrika 
Taneční večer. Taneční večer pro dospělé  
s lektory, určený párům třech kategorií. Za-
čátečníkům, mírně pokročilým a pokročilým. 
vstupné pro pár 180 Kč, info: www.kultura-svi-
tavy.cz

 � 18:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Zdenka Blechová - přednáška Partnerské 
vztahy aneb Co má žena a muž pochopit ve 
vztahu. Vstupné v předprodeji (čajovna) 190 Kč,  
na místě 250 Kč, rezervace na tel.: 736 619 384

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Aper Bigbeat



12. - 14. / Pá, So, Ne / 17:00 a 19:30 
Babovřesky ČR 2013
Z dopisu venkovské drbny. Letní komedie 
Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské 
vesnice.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / 120 minut 

16. - 17. / Út, St / 19:30
Hostitel USA 2013 
Věřit. Bojovat. Milovat. Je to na tobě. Sci-fi thril-
ler od autorky ságy Twilight. Země čelí mimo-
zemské invazi. Režie: Andrew Niccol
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 125 minut

18. / Čt / 17:00 
Projekt Hledání hvězdy Davidovy: 
V temnotě Polsko 2012 
Film polské režisérky Agnieszky Holland, no-
minovaný na Oskara, získal mnoho prestiž-
ních cen po celém světě. Drama podle skuteč-
né události, které se odehrává v nacisty oku-
povaném Lvově. Výjimečný příběh mužů, žen 
a dětí, kteří se snaží vyhnout smrti…
Vstupné: 60 Kč / od 12 let / titulky / 145 minut

19. / Pá / 19:30
Maniak  Francie 2012
Maniak je Jackem Rozparovačem 21. století, 
odehrává se v současném Los Angeles. Nové 
zpracování kultovního filmu. V hlavní roli psy-
chologického thrilleru: Elijah Wood. Režie: 
Franck Khalfoun. 
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 93 minut

20. / So 
Český videosalon: krajská přehlídka amatér-
ského filmu

23. / Út / 19:30 
Paralelní světy Francie, Kanada 2012
Příběh obyčejného kluka, žijícího v neobyčej-
né realitě. Miluje dívku, která pochází z jiné-
ho světa. Romantický sci-fi film s Kristen Dunst  
v hlavní roli. Režie: Juan Solanas
Vstupné: 90 Kč / titulky / 107 minut

24. / St / 19:30
Mama Španělsko, Francie 2013
Horor o dvou malých holčičkách ohrožova-
ných paranormálními jevy. Pět let se jim úplně 
samotným podařilo přečkat v divočině. Režie: 
Andrés Muschietti
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 100 minut

25. / Čt / 19:30 
Jako za starejch časů USA 2012
Al Pacino opouští po 28 letech vězení a chystá se 
večírek! Úžasná noční jízda třech přátel, kteří si 
ji užijí naplno, protože vědí, co přinese ráno. Kri-
minální komedie. Režie: Fisher Stevens
Vstupné: 100 Kč / titulky / 95 minut

26. - 29. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00, Ne / 15:00 
Čtyřlístek ve službách krále ČR 2013 
Nejpopulárnější české postavičky Fifinka, Myš-

pulín, Pinďa a Bobík poprvé na filmovém plát-
ně! Animovaný film pro celou rodinu. Režie: 
Michal Žabka
Vstupné: 100 Kč / 90 minut

26. - 27. / Pá, So / 19:30 
Na dřeň Belgie, Francie 2013 
Nekonvenční romance, která ukazuje, že lás-
ka k bližnímu někdy kromě křehkosti obnáší 
také nesmírnou krutost. Drama oceněné mno-
ha cenami na světových filmových festivalech.
Scénář a režie: Jacques Audiard
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 120 minut

30. / Út / 19:30 
lesní duch Španělsko 2013 
Remake kultovního hororu z roku 1981. Pět 
mladých přátel se vydá na výlet do odlehlé cha-
ty hluboko v lesích a nevědomky probudí spí-
cí démony. Nejděsivější film, jaký kdy uvidíte!
Režie: Fede Alvarez
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut

Výstavy

1. 4. – 26. 4. / městské muzeum a galerie
Tragédie lidic, Zapomenuté Javoříčko
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Kame-
ny zmizelých
Dvě výstavy zapůjčené z Památníku v Lidicích. 
První mapuje okolnosti vypálení středočeské 
obce Lidice nacisty dne 10. června 1942, dru-
há výstava přibližuje tragédii v moravské obci 
Javoříčko ležící nedaleko pohádkového hradu 
Bouzova. 

30. 1. - 25. 4. / městské muzeum a galerie
Arabela se vrací
Výstava pro zájem návštěvníků prodloužena do 
25. dubna. Autorská výstava asi 50 originálů 
kostýmů a rekvizit známého pohádkového se-
riálu využívá momentálně dostupných fundu-
sů a skladů České televize. 

24. 3. – 5. 5. / městské muzeum a galerie
Svitavské výtvarné nebe
Výstava prací svitavských autorů, kteří v mi-
nulých několika letech  odešli do výtvarného 
nebe. 

Stálé expozice

labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu naše-
ho města. 

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve 
svitavském muzeu. 

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy. Ex-
pozice o holocaustu na pozadí života světově 
známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. 
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 �  21:00 / klub Tyjátr 
Xindl X - turné s kytarou a láskou. Exter-
ní koncert SKS v klubu Tyjátr. Předprodej vstu-
penek od 12. 4. v recepci Fabriky (v den ko-
nání - pokladna kina Vesmír). Vstupné 200 Kč

30. Út / 16:00 / MC Krůček
Čarodějnice na Cihelně – oheň a oslava tra-
dičního svátku

Kino Vesmír

1. / Po / 18:00
Přímý přenos opery W. A. Mozarta: Kouzel-
ná flétna z Velikonočního festivalu v Baden-Ba-
denu. V roli Druhé dámy: Magdaléna Kožená  
Vstupné 200 Kč (pro členy KPH: 100 Kč) / 170 
minut / o přestávce občerstvení v Tyjátru

2. - 3. / Út, St / 19:30
Gangster Squad - lovec upírů USA 2013 
Rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítosnou 
rukou gangster – Sean Penn. A tak nastupuje 
tajná jednotka místní policie. Akční film. Režie: 
Ruben Fleischer. 
Vstupné: 60 Kč / od 15 let / titulky / 113 minut

4. / Čt / 19:30
Gambit USA 2013 
Gambit – překvapivý tah na úvod partie. Gam-
bit – komedie bratří Coenů. Inspirace loupež-
nou komedií 60. let. Colin Firth, Cameron Diaz 
a další
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / 89 minut

5. - 7. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00, Ne / 15:00 
Jack a obři USA 2013 
Obři po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi  
a snaží se získat zpět území, o která přišli. Mla-
dý Jack bojuje nejtěžší bitvu svého života. Ro-
dinný film. Režie. Bryan Singer
Vstupné: 100 Kč / 114 minut

5. - 6. / Pá, So / 19:30 
Nádherné bytosti USA 2013 
Tajemná tajemství vyjdou na světlo – první 
část ságy Kronika prokletých Zaklínačů. Lás-
ka životního smolaře a dívky s nadpřirozený-
mi schopnostmi. Režie: Richard LaGravenese.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / titulky / 123 minut

9. - 10. / Út, St / 19:30 
Jeníček a Mařenka: lovci čarodějnic USA 2013 
Pomsta je sladší než perník. Akční fantasy ko-
medie. Režie: Tommy Wirkola.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / titulky / 83 minut

11. / Čt / 19:30 
Renoir Francie 2012
Do života velkého malíře Renoira a jeho syna 
nečekaně vstoupí mladá a krásná žena. Drama
Režie: Gilles
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 111 minut



a 12:45 U14 - ČLŽ),

TJ Sy B - Bítovany (16:30 - I.A tř. muži, UMT Lány)

13. / So / 9:00 a 11:45 

MČR-SŽ,  1. HBC Svitavy - TJ Sršni Svitavy

10:30 a 13:15 / MČR-MŽ, SK Kometa Polička  

- TJ Sršni Svitavy

2. Nhbl – Muži, hokejbal

14:00 / 1.HBC Svitavy - TJ Lokomotiva Čes-

ká Třebová B

Hokejbal

13. / So / Svitavský stadion

Kopaná: TJ Sy - Kolín (10:00 U17 a 12:00 U16 

- ČLD)

Turnaj přípravek (14:00 - KS, UMT Lány)

14. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Finálový turnaj Obl. P starších žáků

Volejbal

14. / Ne / 9:00 / Cihelna

Motoristická burza

14. / Ne / Svitavský stadion

Kopaná: TJ Sy - Chrudim (10:00 U13 a 11:30 

U12, ČLŽ,)

TJ Sy - Viktoria Žižkov (14:15 U19 - ČLD)

TJ Sy A - Letohrad (16:30 - divize muži)

20. / So / 9:00 / hala Na Střelnici

Kvalifikace MČR starších žáků

Volejbal

     

20. / So / 13:00 / Cihelna

Flat Track

první závod přeboru ČR

 

20. / So / Svitavský stadion

Kopaná: Turnaj přípravek (9:00 a 12:00 - OP, 

UMT Lány)

TJ Sy - Čáslav (10:00 U15 a 11:45 U14 - ČLŽ)

TJ Sy B - Březová n. Sv. (16:30 - I.A tř. muži, 

UMT Lány)

21. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Kvalifikace MČR starších žáků

Volejbal

27. / So / Svitavský stadion

Kopaná: TJ Sy - Chrudim (10:00 U17 a 12:00 

U16 - ČLD)

28. / Ne / Svitavský stadion

Kopaná: TJ Sy - Slovan Liberec (10:00 U13  

a 11:30 U12, ČLŽ)

TJ Sy - Trutnov (14:45 U19 - ČLD)

TJ Sy A - Nová Paka (17:00 - divize muži)

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti 
esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihov-
na Českého esperantského svazu. Aktuální vý-
stava: 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 pro oby-
vatele Svitav vstup volný

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

Výstavy ve Fabrice:

Foyer
CDS Světlanka Svitavy: PROMĚNY II.  
od 19. 4. 
ZŠ náměstí Míru: Výtvarné práce žáků  
v rámci akademie 

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

4. podlaží
Richard Špitt a Irena Motlíková: MOZAIKA 
Richard Špitt (Brno) mimo práci reklamního 
fotografa a obrazového editora si nachází čas  
i na volná témata - figurální a portrétní fotogra-
fie, občas i krajinářskou či konceptuální tvorbu. 
V současné době se věnuje zejména počítačo-
vému zpracování obrazu. 
Irena Motlíková (Plzeň) řadí fotografování a vi-
zážistiku mezi mnoho svých dalších koníčků, 
které se vzájemně prolínají a doplňují. Při fo-
cení považuje za nejdůležitější výsledný dojem, 
charisma osob, kouzlo místa a okamžiku, pocit 
neopakovatelnosti. 

Výstava v Divadle Trám:
Barvy tónů, tóny barev
Díla mladých  autorů, která vznikla v rámci hu-
debně-výtvarného projektu Daniely Krčmářové.

Litomyšl
6. / So / 19:00 / Smetanův dům
Koncert : Hudba stříbrného plátna
Koncert Pražského filmového orchestru, diri-
gent J. Korynta

13. / So / 18:00 / kostel Rozeslání sv. apoštolů
Jarní koncert Vlastimilu
Litomyšlský pěvecký sbor, jako host vystoupí 
klavíristka M. Jovbaková

27. / So / od Máchadla až na konec Šmil-
kovského ulice
Zahájení 2. lázeňské sezony v Lázních ducha
Lázeňská promenáda, pódia, koncerty

Polička
3. / St / 19:00 / Tylův dům
Mandarínková izba
Představení Bratislavského hudobného divadla 
na motivy známé francouzské komedie

6. / So / 19:00 / Tylův dům
Koncert: Kristína
Koncert úspěšné slovenské zpěvačky

24. / St / 19:00 / Tylův dům 
Koncert: Fešáci – Tam u nebeských bran
Koncert známé skupiny po 45 letech. Hosté M. 
Tučná a P. Novotný

Moravská Třebová
7. / Ne / zámek
Slavnostní otevření zámecké sezony
Tradiční jarní odpoledne s historickou hudbou, 
pohádkami, dobovými řemesly

18. – 23. 4. / Čt - Út 
Dny slovenské kultury
18.4. / 19:00 / Slavnostní zahájení
19.4. / 10:00 / Den s partnerským městem 
Banská Štiavnica
20.4. / 18:00 / Česko-slovenská květinová show
21.4. / 19:00 / Kristína s kapelou – koncert slo-
venské zpěvačky
22.4. / 10:00 / Rozprávajme rozprávku – před-
stavení pro děti
23.4. / 10:00 / Beseda se slovenským spisova-
telem G. Murínem
Po čas festivalu dny slovenské kuchyně v re-
stauraci Excalibur a Třebovské restauraci.
Více na www.moravskatrebova.cz nebo www.
kctmt.webnode.cz

Vysoké Mýto
13. / So / 20:00 / M-klub, klubová scéna
Koncert: RYBIČKY 48 – DVD Tour 10 let

23. / Út / 8:00 / náměstí Přemysla Otakara II.
Den Země
Oslava svátku naší planety – ukázky řemesel, 
třídění a zpracování odpadů a možnosti náku-
pu zdravých potravin, bylin, čajů apod.

6. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Šlapanice 
Volejbal: 1. liga - junioři

7. / Ne / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Jablonec n.N. (11:00 U15  
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V centrální části starého hřbitova, za kří-
žem Anselma Jaicha, se nachází výstavní hrob-
ka rodiny Johann Budig. Černá leštěná žula 
nás odkazuje do doby roku 1915, i když ostat-
ky zesnulých členů rodu jsou datovány rokem 
1890. Těžko říci, v jakém pořadí vznikaly ná-
hrobní nápisy, ale je pravděpodobné, že hrob-
ka původně mohla být postavena pro rodi-
če Josefu, roz.Blaschke a Johanna Budiga st.  
(O Karlu Budigovi, který zemřel v mladém 
věku v roce 1910, mi dosud není nic známo). 

Podstatné je ovšem jméno svitavského sta-
rosty, průmyslníka, politika a filantropa Johan-
na Budiga ml. Narodil se v Moravské Třebové 
1. května 1832. Po studiích u piaristů v Mor. 
Třebové nastoupil na vídeňská práva, ale těsně 
před jejich dokončením se musel ujmout otco-
vy střihárny (1857). Roku 1863 se oženil se So-
fií Steinbrecherovou, dcerou moravskotřebov-
ského průmyslníka. Budig od roku 1866 spo-
lupracuje s ministerstvem války a získal řadu 
státních zakázek (roku 1874 daroval svitav-
ským hasičům kompletní uniformy). Jeho akti-
vity se nevěnovaly pouze textilnictví, ale poku-
sil se proniknout do finančních kruhů, ačkoliv 
jeho Obchodní banka roku 1873 zkrachovala. 
Není bez zajímavosti, že své střadatele odškod-
nil z vlastních prostředků...

Budig se stal i významným politikem, v le-
tech 1876–1885 členem říšské rady, od roku 
1879 starostou Svitav, post zastával i od roku 
1894. V roce 1902 ukončil aktivní politickou 
dráhu a jako ocenění k životnímu jubileu zís-
kal titul čestného občana města, což stojí i na 
náhrobku.

Johann Budig stál u bouřlivého rozvoje 
města, zasloužil se o výstavbu elektrárny, vo-
dovodu a prosadil i železniční trať do Poličky. 
Je spojen dlouholetým přátelstvím s Oswaldem 
Ottendorferem a jeho mecenášstvím. Možná, 
že jím byl i inspirován. Zemřel 8. října 1915. 

Radoslav Fikejz

1. 4. – 26. 4. / muzeum / výstava  
Tragédie Lidic  – Zapomenuté Javoříčko
Dvě výstavy zapůjčené z Památníku v Lidicích. 
První mapuje okolnosti vypálení obce Lidice 
nacisty dne 10. června 1942. Lidická tragédie 
se stala symbolem utrpení nevinného obyvatel-
stva nejen na našem území, ale po celém svě-
tě. Druhá výstava přibližuje tragédii v morav-
ské obci Javoříčko, ležící nedaleko pohádkové-
ho hradu Bouzov. Ta byla nacisty vypálena dne  
5. května 1945 a třicet osm jejich mužských 
obyvatel bylo povražděno.

 4. 4. / 17:00 / Divadlo Trám
Divadlo Kufr – Židovka aneb Žonglování se 
životem
Představení pohybového divadla pro dvě he-
rečky a jednoho muzikanta ztvárňuje netra-
dičním způsobem osud židovské dívky v době  
2. světové války. Sedmnáctiletá Eva Kohnová 
je v únoru 1942 transportována do Terezína, 
později do Osvětimi. Ze zcela nové, nepříjem-
né situace uniká se svou panenkou z dětství 
do hravého světa představ. Atmosféra předsta-
vení se nese na poetické lince Evina nadhledu  
a optimismu.

11. 4. / 17:00 / muzeum / přednáška
Oběti Osvětimi a popírači holocaustu
Přednáška externího spolupracovníka Památ-
níku v Lidicích PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph. D. 
doplněná o vzpomínky Evy Liškové transpor-
tované do koncentračního tábora v Osvětimi. 
Pamětnice Eva Lišková představí svoji cestu 
do Osvětimi, kam byla transportována s rodi-
či a starší sestrou z východočeského městeč-
ka Luže. Ve druhé části se seznámíme s pří-
stupem evropských států k připomínání holo-
caustu a genocidy i popírání nacistického vraž-
dění, které skončilo velkými soudními spory ve 
Velké Británii i Spojených státech amerických. 
Větve mezinárodní organizace popíračů sahají 
i do České republiky a jejich tvrzení jsou stále 
nebezpečnější pro uchování historického od-
kazu válečného utrpení.

13. – 14. 4. / poznávací zájezd
Berlín, Wannsee 
Dvoudenní poznávací zájezd pro zájemce  
z řad veřejnosti o historii období holocaustu 
i židovství obecně tentokrát směřuje do hlav-
ního města Německa. Cílem budou jedineč-
né památky, muzea a galerie této metropole. 
Druhý den je věnován holocaustu, naplánová-
na je prohlídka muzea a konferenčního domu 
ve Wannsee, kde bylo roku 1942 nacisty schvá-
leno „konečné řešení židovské otázky“. 

18. 4. / 17:00 / kino Vesmír / film
Agnieszka Holland - V temnotě
Drama podle skutečné události odehrávají-
cí se v nacisty okupovaném Lvově. Výjimečný 
příběh lidí, kteří se snaží vyhnout smrti. Jedná 

se o nejúspěšnější polský film roku 2011. Film   
V temnotě pojednává o skupince Židů, která se 
v kanalizaci Lvova ukrývá před transportem do 
koncentračního táboru. Snímek Agnieszky Hol-
land, jež je mimochodem absolventskou praž-
ské FAMU, neaspiruje na druhý Schindlerův se-
znam, s výše zmiňovaným snímkem však sdílí 
jednu důležitou paralelu. V obou filmech je totiž 
hlavní postavou člověk, který své názory a jed-
nání během příběhu změní o 180 stupňů. 

25. 4. / 16:00 / náměstí u ČSOB
Kameny zmizelých   
Stolpersteiny rodiny Freundovy
První uložení Kamenů zmizelých ve Svitavách 
je věnováno rodině Freundově.
- Kaddish (modlitbu za zemřelé) přečte Boris 
Selinger z Židovské obce v Brně. 
- Židovské písně zazpívá Dětský pěvecký sbor 
Základní umělecké školy ve Svitavách pod ve-
dením Dany Pražákové.  

• 18:00 / Ottendorferův dům  
Vůle žít
 − Část filmu ZUŠ Police nad Metují Vůle žít. 
 − Sestřih vzpomínek natočených Petrem Horá-
kem s Louise Hermanovou při její poslední 
návštěvě Svitav.
 − Vzpomínka na paní Hermanovou v podání 
Paed. Dr. Radomily Obloukové. 
 − Předání Ceny města Svitavy paní Louise Her-
manové in memoriam.

Koncert kapely Létající rabín
Kapela hraje klezmer - tedy tradiční instru-
mentální hudbu východoevropských Židů, kte-
rá největší rozkvět prožívala ve druhé polovi-
ně 19. století. V repertoáru se nachází i něko-
lik zpívaných kousků ( jidiš, čeština, ruština). 
Kapela absolvovala stovky koncertů po celé 
České republice i Evropě (Švédsko, Polsko, 
Slovensko) a v březnu 2010 koncertoval také  
v USA (New York, Washington DC).

Dům rodiny Freundovy na náměstí (dnes 
ČSOB) na prvorepublikové pohlednici.

program akcí Hledání hvězdy Davidovy – Kameny zmizelých

seriál: městský 
památkový okruh (21)
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Knihovna má zavřeno? Chcete vrátit půj-
čené knihy? Využijte BIBLIOBOX u hlavního 
vchodu Fabriky! BIBLIOBOX umožňuje čtená-
řům vrátit vypůjčené knihy, časopisy a ostat-
ní dokumenty 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Zkrátka kdykoliv to čtenáři vyhovuje.  

Celý proces vracení je snadný a rychlý. Čte-
nář vrátí knihy jednoduše tím, že je do BIBLI-
OBOXU vhodí. O vše ostatní se postarají pra-
covníci knihovny. Výpůjčky z konta čtenáře 
odečtou následující pracovní den. 

BIBLIOBOX je díky své konstrukci, použi-
tí kvalitních materiálů a preciznímu provede-
ní prakticky bezúdržbový. Vrácené dokumen-
ty vhozením nijak netrpí. Dopadají do vozíku  
s posuvným dnem s měkkou podložkou a ply-
nulý sestup dna při jeho postupném plnění kni-
hami umožňuje pružinový mechanizmus.  Kni-
hy tak padají vždy ze stejné výšky – maximál-
ně 20 centimetrů. Prostor vhozu znemožňuje 
vlití tekutin přímo na knihy, případně vhození 
drobných předmětů. Věřím, že čtenáři novou 
službu ocení.       Milada Vacková

Nová služba čtenářům městské knihovny

V pátek 12. a v sobotu 13. dubna proběh-
ne v Divadle Trám a ve Fabrice Svitavský dý-
chánek – postupová přehlídka dětského diva-
dla pro Pardubický kraj. Soubory jsou dopo-
ručeny k účasti na celostátní přehlídku Dětská 
scéna, která proběhne ve dnech 7. - 13. června 
v našem městě! Svitavský dýchánek má v tom-
to roce pořadové číslo 4 – první ročník jsme 
uspořádali v roce 2010. Letos uvidíme patnáct 
představení a je velmi potěšitelné, že čtyřikrát 
se představí Dramatická školička Svitavy a jed-
nu inscenaci zahraje svitavský soubor DOMA.

Petr Mohr

Dita Pecháčková je novinářka, krátce psa-
la pro iDnes, poslední roky píše o jídle. Je bý-
valou šéfredaktorkou časopisu Apetit, který byl 
několikrát oceněn jako časopis roku, nyní vede 
měsíčník Albert v kuchyni. Je autorkou úspěš-
né kuchařky Deník Dity P.  Beseda s Ditou Pe-
cháčkovou o vaření a jídle se uskuteční v pon-
dělí 15. dubna v 17:00 hodin v aule Fabriky. 

Milada Vacková

20. / So / Krajská přehlídka amatérského 
filmu  Český videosalon – kino Vesmír. Přehlíd-
ka je koncipovaná jako postupová a zaměřena 
na amatérský film. Od roku 2012 pořádáme 
setkání filmových amatérů v kině Vesmír. Sním-
ky jsou rozděleny do kategorií: dokument, hra-
ný film, animovaný, experiment. 

               Petr Mohr

Zveme vás na přednášku Mgr. Jindři-
cha Žižky, doktoranda Astronomického ústa-
vu Univerzity Karlovy a odborného pracovní-
ka ve výzkumu malých těles sluneční sousta-
vy, která se bude konat v úterý 2. dubna v 17 
hod. v aule Fabriky (3. patro). Dozvíte se, jaké 
jsou současné možnosti cesty člověka na Mars, 
jeho dlouhodobějšího pobytu a problémů  
s tím spojených. Vypravíme se do zajímavých 
zákoutí této, pro lidstvo nadějné planety. Pro-
zkoumáme zdejší počasí a podíváme se, jak se 
žije lidmi vyrobeným robotům, které brázdí 
jeho povrch.                                Milada Vacková

Svitavské výtvarné nebe
Koncem měsíce března jsme ve výstav-

ních síních zahájili výstavu pěti výtvarníků, kte-
ré pravidelní návštěvníci ve svitavském mu-
zeu důvěrně znali. Na vernisáži se sešli ne-
jen rodinní příslušníci těchto autorů, ale také 
jejich přátelé - výtvarníci. Výstavou bychom 
rádi vzdali hold všem kolem nás, kteří doká-
ží rozdávat radost ve svém okolí. Těchto pět 
výtvarníků se o to vždy snažilo, i když každý  
z nich byl úplně jiný. Josef Břenek si nejen 
rád „hrál“ se dřevem, ale byl také výborným 
houslistou. To po něm zdědil jeho známěj-
ší syn Jiří (Čenda). Václav Novák byl introvert  
s dobráckýma očima, jehož velkými koníčky 
byly rodina a malování. Jaroslav Svatoš – re-
nesanční člověk, kterého bylo všude plno. 
Malíř, muzikant, herec a především kama-
rád. Miloslav Šplíchal a Vysočina, to pro mě 

vždy byla synonyma. Tichý, ale výrazný člověk  
i malíř. A nakonec Miloš Vaněk – můj kolega.  
Rád maloval, ale stejně rád měl historii. Vždyť 
prvním poválečným kronikářem Svitav byl jeho 
dědeček. Návštěvu expozice svitavských uměl-
ců, které spojoval  zájem o umění, si  nenech-
te ujít.  

Arabela se vrací – výstava prodloužena
Výstavu o Arabele, Xenii, Rumburakovi  

a dalších pohádkových bytostech ze známého 
pohádkového televizního seriálu zhlédlo za ne-
celé dva měsíce více než dva tisíce návštěvní-
ků. A protože jsme zjistili, že zájem o výstavu 
neubývá, vyjednali jsme její prodloužení do 25. 
dubna. Pokud jste návštěvu ještě nestihli, nebo 
se chcete ještě jednou vrátit, či na ni pozvat své 
přátele, máte tedy ještě měsíc možnost. 

  Blanka Čuhelová

5. - 6. / Pá, So / Svitavský Fanda 2013 
– Fabrika. Krajská přehlídka mladého ama-
térského divadla. Postupové kolo na celo-
státní přehlídky experimentujícího divadla 
Šrámkův Písek, přehlídky studentských diva-
delních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí  
a divadel poezie Wolkerův Prostějov. Svitav-
ský Fanda je s námi už třetí rok. Přichází vždy 
na jaře a letos ho potkáte ve Fabrice. Jezdí za 
ním mladé soubory z našeho kraje, ale i od-
jinud. V tomto roce ho navštíví Škeble Lan-
škroun, Gymnázium Hlinsko, Reverzní dve-
ře z Brna, Obzor českých paní a dívek a Stra-
na mírného přerodu z Hradce Králové a dva 
soubory z Prahy: Divadlo s dvaceti zaměst-
nanci a Toto divadlo.                          Petr Mohr

U příležitostí konání celostátní akce Bře-
zen – měsíc čtenářů, ke které se každoročně 
připojuje i městská knihovna, byli oceněni nej-
lepší čtenáři dětského oddělení titulem Čtenář 
roku 2012:
• 1. místo - Gabriela Petrová ZŠ Sokolovská 
• 2. místo - Miroslav Štulpa ZŠ Lačnov
• 3. místo - Jakub Kopřiva ZŠ T. G. Masaryka 

Základním kritériem hodnocení byl počet 
přečtených titulů, důležité bylo i zapojení dětí 
do aktivit knihovny. Gabriela Petrová postupu-
je do krajského kola a zúčastní se slavnostního 
odpoledne v Krajské knihovně v Pardubicích.

Milada Vacková

Bibliobox 

Nejlepší dětský čtenář

pozvánka na výstavy do muzea

Svitavský dýchánek 

Zájezd na Mars

Český videosalon 

Pozvánka na besedu  
s Ditou Pecháčkovou

svitavský Fanda
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2. / Út / 19:00 / Fabrika 
Robert Thomas: Mandarínková izba

Komedie plná francouzské duchaplnosti  
a šarmu nabízí několik zajímavých příběhů lidí 
ve vtipných krátkých jednoaktovkách s pře-
kvapivým, někdy přímo detektivním závěrem. 
Mandarínková izba je herecky náročné před-
stavení, které je podané s lehkostí a humorem. 
Režie: L´ubomír Vajdička. Hrají: Zuzana Tluč-
ková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana 
Ondrejková. Vstupné 250 Kč 

22. / Po / 19:00 / Fabrika
Vyprávění a písničky populárního českého 

herce, moderátora a člena činohry Národní-
ho divadla. One man show Miroslava Donuti-
la. Večer nazvaný Cestou necestou přinese vy-
právění o přátelích a kamarádech, které v živo-
tě potkal, veselé historky spojené s jeho herec-
kými začátky v Divadle Husa na provázku, ale 
i nové příhody z cest po světě i z jeho koníčků. 
Ve svých vzpomínkách se také velmi často vra-
cí na svou milovanou Vysočinu. Pořad je pro-
ložen písničkami z CD Písničky, které mám rád.

Předprodej vstupenek od 8. 4. v recepci 
Fabriky. Vstupné 250 Kč

9. / Út / 18:00 / Fabrika
Setkání s Inspirací aneb Každá žena může být 
krásná.

Přehlídka manekýnek různých věko-
vých kategorií a velikostí. Předváděné autor-
ské modely pocházejí z tvorby Ireny Šikulové  
z Bystřice nad Pernštejnem, oděvní výtvarni-
ce, návrhářky a majitelky firmy IN-SPIRACE. 
Zaměřila se také na nadměrné velikosti, a to 
až do velikosti XXXL. Předváděné modely bu-
dou doplněny klobouky. Po skončení přehlíd-
ky si mohou návštěvnice jednotlivé modely vy-
zkoušet a případně zakoupit.

Jako bonus jsme pro vás připravili Hair 
Show a poradenství kadeřnice Evy Horáčkové 
z Litomyšle. Předprodej vstupenek  v recepci 
Fabriky. Vstupné 140 Kč 27. / So / 21:00 / klub Tyjátr

Externí koncert SKS
Část koncertu bude Xindl X hrát sám s ky-

tarou a část zahrají ve dvou kytarách se svým 
kamarádem, kytaristou Martinem Volákem 
(Harlej, Debustrol, kytarista Dana Landy). 
Upozornění: Klub bude z důvodu přestavby 
po celodenním konání oblastního kola Porty 
přístupný návštěvníkům až od 20:00. 

Předprodej vstupenek od 12. 4. v recepci 
Fabriky (v den konání - pokladna kina Vesmír). 
Vstupné 200 Kč

27. / So / 12:00 / klub Tyjátr
Porota, která zasedne ve složení: Franti-

šek Černý (Čechomor), MUDr. Dagmar Vese-
lá (Pěvecké sdružení Dalibor – Svitavy), Petr 
Smékal (Kaderus Blues), Stanislava Plívo-
vá (Povijan) a Robert Křepinský (Trdlo). Ce-
lou soutěž bude slovem provázet  moderátor 
Ondřej Komůrka. Návštěvníci se mohou tě-
šit na slánskou kapelu Choroši, písničkáře ze 
Šumperku Hynka Pálku, brněnskou kapelu 
Nevermore & Kosmonaut, Pesničkárske duo 
Branislav Kšiňan, Boris Čechvala z Bratislavy  
a další soutěžící formace a interprety. Vstup-
né volné

8. / Po / 19:00 / Fabrika
Česko - slovenské turné

Tomáš Klus a jeho cílová skupina vyjede na 
druhou část Česko-slovenského turné - Ani si 
nesedejte. Vstupné 490 Kč (na stání - sál), 590 
Kč (na sezení - balkon). Předprodej vstupenek 
v síti Ticketpro a v recepci Fabriky. Vstupenko-
vý limit: 6ks na jednu osobu

Bratislavské hudobné  
divadlo teatro Wüstenrot

Módní přehlídka firmy 
In-spirace

Miroslav Donutil – cestou 
necestou

porta – oblastní kolo 
svitavy

 Xindl X - turné s kytarou 
a láskou

tomáš Klus a jeho cílová 
skupina. 
turné ani si nesedejte
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Studenti Obchodní akademie a Vyšší od-
borné školy ekonomické ve Svitavách připra-
vili pro žáky základních škol v rámci finanč-
ní gramotnosti komunitní projekt Buď chytrý  
a tak zkrátka - hoď penízky do prasátka. Je 
součástí celorepublikového projektu Active Ci-
tizens – komunitní vzdělávání pro střední ško-
ly. Cílem tříletého projektu financovaného  
z Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost je vzdělávání učitelů a studen-
tů, rozvoj škol jako center komunitního života  
a tvorba nové metodiky. V současné době je do 
něj zapojeno 14 středních škol z celé republiky. 
V rámci Pardubického kraje se do tohoto pro-
jektu zapojila naše škola jako jediná.

A jak popisují sami žáci svůj nápad ?
Svitavy jsou oblastí s velkou nezaměstna-

ností a s tím souvisí i téma našeho projektu – fi-
nanční gramotnost. Finance hrají významnou 
roli v životě každého člověka a je umění  dob-
ře je spravovat. Náš projekt je zaměřen na 
žáky 9. ročníků základních škol ve Svitavách. 
Při mapování tématu v našem okolí jsme zjis-
tili nedostatky v hospodaření s penězi právě  
u této věkové skupiny. Studenti mohou přispět 
svými znalostmi a vědomostmi, protože projekt 
je tematicky provázaný se studijními obory na 
naší škole. Formou seminářů chceme zvýšit fi-
nanční gramotnost v osmi 9. třídách na pěti zá-
kladních školách. Doufáme, že se nám podaří 
oslovit minimálně 200 žáků. Chceme, aby po-
rozuměli tomu, jak fungují investice, hypotéky, 
úvěry, úročení nebo pojistné smlouvy. Partne-
rem projektu je místní pobočka finančně po-
radenské společnosti Partners Financial Servi-
ces, a.s., která se bude podílet na odborných se-
minářích a zajistí pro ně praktickou simulaci fi-
nanční hry.                                         Libor Pavlík

Pro školní rok 2013/2014: 

Hudební obor - 9. 5. 2013
kancelář – 2. patro 
• 10:00 - 12:00 hod. 
 děti 5 - 7 leté do přípravného ročníku
• 14:00 - 16:00 hod. 
 děti od 7 let 

Výtvarný obor - 9. 5. 2013
učebna výtvarného oboru - 2. patro
• 14:00 - 16:00 hod. 

Taneční obor - 10. 6. 2013
učebna tanečního oboru
• 14:00 - 16:00 hodin

Gymnázium ve Svitavách ve spolupráci se 
společností MENSA organizuje v budově gym-
názia ve středu 17. dubna od 15:30 testování 
IQ, kterého se mohou tentokrát zúčastnit zá-
jemci starší 14 let. Test trvá 40 minut, poplatek 
je 290 Kč, žáci a studenti po předložení stu-
dentského průkazu 190 Kč. Zájemci o testo-
vání si musí přinést psací potřeby, občanský 
průkaz (a studentský průkaz), písemný sou-
hlas rodičů pro testované osoby mladší než 15 
let, peníze a střízlivou mysl. Další informace na 
http://testovani.mensa.cz. Na téže adrese se 
na testování můžete zaregistrovat, pak bude-
te mít jistotu, že se na přezkoušení dostane-
te. Výsledek lze přikládat k přihláškám na vy-
soké školy nebo do zaměstnání. Některé vy-
soké školy uznávají tento test jako náhradu za 
přijímací zkoušky. Pokud účastník dosáhne IQ 
nad 130, bude mu nabídnuto členství v Men-
se. Hlavně je ale docela zajímavé zjistit, jak na 
tom jste.             Ditta Kukaňová

Vžijte se na chvíli do role učitele. Vyučová-
ní skončilo a chystáte se opravit diktáty. Ote-
vřete první sešit, ale diktát nikde. Nejspíš ně-
jaká klukovina, říkáte si. Otevřete druhý se-
šit a najdete úplně stejně prázdnou stránku 
jako předtím. Stále to můžete považovat za 
nepodařený vtip. Když se vám to ale stane  
i u dalších sešitů, není něco v pořádku. 

Co si to tady vymýšlím za pohádky? Žád-
ná pohádka, ale skutečný příběh, který se ode-
hrál na naší škole ve třetí třídě. Jak už jsem ří-
kal: chystal jsem se zrovna opravit diktá-
ty. Moc jsem toho ale neopravil. Většina dik-
tátu zmizela a některé byly jen velice špat-
ně čitelné. Samozřejmě jsem okamžitě za-
čal zjišťovat, který darebák to udělal. I kdy-
bych si na to pozval Sherlocka Holmese, ni-
kdy bych viníka nenašel. Viníkem totiž ne-
byl žádný z žáků a ani žádný z učitelů. Ano  
- i učitelé občas dělají rošťárny. Ale zpátky  
k věci. Pachatel byl blíž, než se zdá, ale nikoho by 
nenapadlo, že to udělal právě on. Věc se naštěs-
tí ihned vyřešila. Jakmile se tato záhada dostala  
k žákům, jeden věděl, kdo to udělal a jak to vy-
řešit. Přišlo se totiž na to, že sešity ležely dlou-
hou dobu na topení. Takže topení bylo tím roš-
ťákem. Naštěstí a taky ke smůle třeťáků onen 
žák věděl, jak diktáty vrátit zpět. Celá věc se na 
chvíli dala k ledu. A když myslím k ledu, tak to 
myslím doslova, protože stačilo sešity strčit do 
mrazáku a diktáty byly jako zázrakem zpět. Ply-
ne z toho jedno velké poučení. I kdybyste měli 
zmrznout, tak topení radši nezapínejte, proto-
že nikdy nevíte, co vyvede!                  Petr Pelz

Ke Dni Země pořádá Základní škola Svita-
vy, Riegrova 4 s podporou odboru životního 
prostředí Městského úřadu ve Svitavách Ekojar-
mark, který se uskuteční 18. dubna od 9:00 do 
12:00 v budově a areálu školy. Čeká na vás řada 
dílen, kde si můžete vyzkoušet výrobu předmě-
tů z přírodního a odpadového materiálu a ově-
řit si znalosti z oblasti ekologie.

Charita Svitavy pořádá v pondělí 15. 4. 
v 18:00 hod. v sále Ottendorferova domu 
besedu s polským knězem Zbigniewem 
Czendlikem, který žije v Lanškrouně. Doká-
zal opravit zchátralý kostel a otevřít provoz 
Domova pro pěstounské rodiny v Žichlínku. 
Má cit pro získávání finančních prostřed-
ků na dobrou věc. Má kontakty s politiky  
a známými osobnostmi. Budeme rádi, když 
se besedy zúčastníte. Vstupné dobrovolné.                  

David Šmída

Finanční gramotnost Zápis pro ZUš svitavy Ztratily se diktáty

ZŠ Svitavy, Riegrova

Nechte si změřit IQ

sobotní drátování 

Beseda s czendlikem

Na sobotu 13. dubna od 10 do 12 ho-
din zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají 
své ruce. Poplatek: 50 Kč na materiál, kon-
takt p. Pražanová na e-mailu prazanova@
zsriegrova.svitavy.cz. 
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Oddíl silového trojboje TJ Loko Krnov  po-
řádal začátkem března 21. ročník Mistrovství 
Moravy v silovém trojboji mužů a žen. Soutěž 
se konala ve sportovní hale TJ LOKO Krnov  
a zúčastnilo se jí celkem 33 závodníků. Soutěžící 
podávali výborné výkony, takže pro závodníky ze 
Svitav nebylo snadné se prosadit, přesto se jim 
podařilo získat skvělá umístění. Libor Novák st.  
s výkony 210 kg dřep, 157,5 bench a 225 kg mrt-
vý tah skončil v kategorii do 83 kg na třetím místě. 
Karel Horský v kategorii do 93 kg obsadil 6. místo  
s výkony 220 kg dřep, 140 kg bench a 230 kg 
mrtvý tah. Nejlepší výkon podal náš třetí závod-
ník Jan Binko, který v kategorii do 105 kg obsa-
dil 2. místo s výkony 270 kg dřep, 215 kg bench  
a 265 kg mrtvý tah.                          Libor Novák ml.

Před rokem - 1. března - byl ve Svitavách 
otevřen dámský klub Expreska - třicetiminu-
tový kruhový trénink pro ženy. Jak je z názvu 
patrné, Expreska je specifická tím, že je pří-
stupná pouze ženám. Za 12 měsíců existen-
ce si z řad svitavských žen a přilehlého oko-
lí získala spoustu příznivkyň. Oslavy se kona-
ly přímo ve fitku, zúčastnilo se jich asi 50 klien-
tek. Nechyběl ani pořádný narozeninový dort, 
samozřejmě v růžových barvách Expresky.  

V rámci oslav probíhal v pátek (8 - 18hod.)  
a sobotu (14 - 18hod.) den otevřených dveří. 
Klub mohl navštívit kdokoliv, vyzkoušet si cvi-
čení a poznat zázemí v Expresce. „Myslím, že je 
pořád spousta žen, které se nás bojí navštívit, 
protože mají obavu, že jsme klasické fitko, což 
samozřejmě nejsme. Tentokrát měly zákazni-
ce šanci poznat, že tomu tak není, a minimálně 
nás zkusit nezávazně navštívit, ať si chtěli zacvi-
čit, nebo se u nás jen porozhlédnout,“ říká ve-
doucí trenérka Petra Macková. 

A jak vlastně vypadá průměrná žena na-
vštěvující Expresku? „To nelze tak snadno ur-
čit, navštěvují nás jak ženy ve věku 40 - 60 let, 
tak mladé holčiny. Prakticky jsme schopné cvi-
čení přizpůsobit ženě každého věku i fyzické 
zdatnosti. Jedno ale společné mají, chtějí být 
zdravé a krásné, a to bez pohybu jde jen těž-
ko,“ doplňuje Petra Macková. 

Miloš Luňáček

Zveme všechny příznivce aktivního pohybu  
v neděli 7. 4. od 14:00 hodin do sportovní haly 
Na Střelnici! Pod vedením Vladimíra Valoucha, 
trojnásobného mistra světa ve sportovním aero-
biku, a Petry Valouchové můžete potrápit svá těla.

Program:
1. Double dance aerobik (60 – 90 minut)
2. Dynamické posilování + towel fittness (60 

minut) – nutno přinést vlastní ručník.
3. Zdravá záda (45 minut) – jedná se o lekci 

pro širokou veřejnost, zaměřenou na zdra-
votní a preventivní cvičení. 

Informace o předprodeji vstupenek, výši 
vstupného na jednotlivé lekce a další informa-
ce naleznete na stránkách Aerobik klubu Svitavy  
– www.aerobiklubsvitavy.webnode.cz

Silový trojboj

sportovní odpoledne

 Již po osmnácté se v areálu za Národ-
ním domem uskuteční městská  volejbalo-
vá liga. Vůbec poprvé se však bude hrát 
na hřišti, které po loňské rekonstrukci na-
bízí čtyři volejbalové kurty. Hracími dny 
zůstávají květnové a červnové pondělky  
(2. liga) a středy (1. liga). Přihlášky a in-
formace: Petr Sezemský, tel.: 777 153 428,  
e-mail: petr@sezemsky.cz. Uzávěrka při-
hlášek je 20. dubna.

Městská volejbalová liga

Expreska slavila

V dubnu se konají tři vycházky. První bude 
13. dubna Po zemské hranici Čech a Moravy. Ze 
Svitav odjíždíme autobusem: z nádraží v 8:08,  
z autobusového nádraží  v 8:13, ze zastávky 
Vigona, Pražská v 8:16. Délka nenáročné vy-
cházky je 5 km. Druhá vycházka 20. dubna je  
v rámci akce Brány památek dokořán. Pěší tra-
sa 6,5 km dlouhá je vedená Klubem českých tu-
ristů Svitavy a Ditou Urbánkovou. Bude smě-
řovat k rybníku Rosnička a dále povede les-
ními cestami až ke kostelu Nejsvětější Trojice  
v Javorníku. Třetí vycházka 27. dubna je spojena 
s Velkým sletem čarodějnic. Odjíždíme vlakem  
v 8:03 do Poličky. Po pěší středně náročné vy-
cházce (8 km) se v areálu Lačnov-Korouhev 
zúčastníme soutěže o nejkrásnější čarodějni-
ci. Všechny masky budou odměněny. Hudba  
i občerstvení je zajištěné. Neseďte doma, přijď-
te mezi nás. 

Připomínáme všem našim členům, že se ve 
čtvrtek 11. dubna v 15 hodin v zasedací míst-
nosti městského úřadu v ulici T. G. Masaryka 
koná členská schůze.                        Jan Pokorný

Kardio klub
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Poslední kolo s vyhodnocením 33. ročníku 
soutěže proběhlo 16. března. Pořádají ji Mo-
delklub a DDM Svitavy. Liga obsahuje pět sou-
těží a s házedly se začalo létat 19. ledna. Nově 
byla zařazena kategorie vystřelovacích háze-
del, (modely se uvedou do prostoru vystřele-
ním pomocí letecké gumy). Letošního ročníku, 
který proběhl na louce u Schindlerova háje, se  
zúčastnili soutěžící ze Svitav, Litomyšle, Jevíč-
ka, Šumperka, Uničova, Vyškova, Žamberka  
a Brna. Vyhodnocení proběhlo v klubovně mo-
delklubu v Cihelně a ti nejlepší si odnesli ceny 
a diplomy. Ligy se zúčastnilo celkem 94 sou-
těžících z řad žáků, juniorů a seniorů. Do vý-
sledků se počítají tři nejlépe odlétaná kola. 
Na prvním místě v kategorii házedel skončil  
v kategorii seniorů Michal Gryc z Uničova, vý-
konem neuvěřitelných 1678 bodů, druhý To-

Koncem února uspořádal náš oddíl TO 
TJ Svitavy halové východočeské přebory v ka-
tegorii minitenis (hráči do sedmi let). Turna-
je se zúčastnilo 22 nejlepších hráčů z Pardu-
bického i Královéhradeckého kraje. Vynikají-
cí formu prokázal svitavský hráč Jakub Vrtěna, 
který na turnaji vyhrál bez problémů osm zá-
pasů, všechny jasně 2:0 na sety. Jakub tak za-
slouženě vybojoval titul Halový východočes-
ký oblastní přeborník v minitenise pro rok 

2013. Úspěch svitavských minitenistů podtrh-
li také o rok mladší Jan Růžička na 6. místě a na  
11. místě Daniel Drápela. Příští sezonu by 
mohli oba patřit k favoritům přeborů v této 
kategorii. Dalšího významného výsledku do-
sáhli  babytenisté v Letohradě, kde se usku-
tečnily východočeské oblastní přebory dětí do  
devíti let (hraje se již na velký kurt). Svitavští 
hráči Dominik Rouchal a Jan Krejčí postoupili 
až do semifinále, kde již na své soupeře nestači-
li. Obsadili tak výborné dělené 3. místo. Domi-
nik je jediný, kdo bude moci hrát přebory v této 
kategorii i příští rok. Medaili z oblastních pře-
borů vybojovala i Linda Kalivodová v Litomyš-
li v kategorii starší žákyně (do čtrnácti let). Ve 
čtyřhře obsadila se spoluhráčkou Dunajovou  
z Chocně 2. místo a titul přebornic VČ jim unikl 
jen těsně v super tiebreaku 3. setu. Ve dvouhře 
prohrála smolně ve čtvrtfinále a umístila se na  
5. - 8. místě. Všem hráčům k výkonům gratulu-
jeme, přejeme úspěšnou zimní přípravu a dob-
rou formu na letní turnaje i soutěže družstev, 
které byly loni velmi úspěšné.   Martin Lipenský

máš Jáně ze Šumperka 1623 bodů a třetí Ma-
těj Hudák junior 1343 body z Vyškova.

V kategorii žáků zvítězil Jindřich Šimek  
z Brna výkonem 808 bodů, druhý byl Jaroslav 
Halouska výkonem 702 body a na třetím mís-
tě se umístil Václav Cimburek 620 bodů, oba  
z Litomyšle. V kategorii vystřelovacích házedel 
se na metě nejvyšší umístil Matěj Hudák, juni-
or z Vyškova s 874 body, duhý Tomáš Jáně ze 
Šumperka se 794 body, třetí Michal Gryc zís-
kal 741 bodů. Na čtvrtém místě skončila žáky-
ně Lenka Weisová ze Svitav se 471 bodem. Ví-
tězům blahopřejeme.

Nyní se můžeme těšit na další akce, které 
bude modelklub pořádat. Bližšší informace ne-
leznete na vývěsce naproti informačnímu cent-
ru na náměstí Míru ve Svitavách.   

Zdeněk Uher

V tomto měsíci začíná plná motoristická se-
zona, a tak by se jaro klidně mohlo ptát, co 
jsme dělali v zimě. Členové svitavského AMK 
mohou směle odpovědět - jsme připraveni. Za-
tím vše nasvědčuje tomu, že nadcházející se-
zona bude velmi zajímavá. Již 20. dubna bude 
odstartován první závod  FLAT TRACKu (ame-
rická plochá dráha) sezony 2013, a to právě  
u nás. 

Trénink bude zahájen v 10 hodin a vlast-
ní závod bude odstartován ve 13 hodin. Flat-
trackové závody jsou rozděleny do více kate-
gorií, můžeme se i letos těšit na zajímavé sou-
boje. Protože se jedná o nové motoristické od-
větví, upřesňují se ještě některé drobnosti, aby 
se sjednotila pravidla pro celou Evropu. Příz-
nivci klasické ploché dráhy se dočkají 23. červ-
na, kdy se pojede první závod 1. ligy družstev. 
Další budou následovat a členové svitavského 
AMK vás budou včas informovat. Zajímavos-
tí bude letos pořádání pravidelných motoris-
tických burz. Zveme vás tedy na plochodrážní 
stadion v cihelně. Burzy budou pravidelně je-
denkrát za měsíc a jejich přesné termíny najde-
te vždy v přehledu sportovních akcí v tomto in-
formačním měsíčníku.                   Jan Janíček

Díky vstřícnosti vedení města se podařilo 
otevřít Spinning centrum ve sportovní hale Na 
Střelnici. Můžete zde navštěvovat velmi oblíbe-
né hodiny spinningu se zkušenými certifikova-
nými lektory. Hodiny se budou konat dle zájmu 
až 7 dní v týdnu. Spinning centrum Jan Faltý-
nek disponuje on-line rezervačním systémem, 
kde můžete objednávat rezervace z pohodlí 
vašeho domova. Zveme všechny příznivce na 
den otevření v sobotu 30. března, kdy může-
te využít hodiny zdarma. (nutná rezervace na 
http://spinning.cyklofaltynek.cz ) 

Těší se na vás Spinning centrum, Jan Faltýnek

Zimní liga házedel proběhla už po třiatřicáté Automotoklub informuje

spinning ve svitavách

Medaile z halových přeborů v tenise

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  

v doručování se obracejte na tel.: 608 024 585 

(www.mestosvitavy.webnode.cz). 

Příští číslo vyjde 28. dubna 2013.
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