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Den rododendronů, Den zvířat a Voříškijáda
Již počtvrté se sejdeme na květnové TOP akci
Den rododendronů. Letos se koná 25. května
v parku J. Palacha a ve třináct hodin bude zahájený u Kavárny v parku. Jeho součástí je Den
zvířat se Záchrannou stanicí Zelené Vendolí

a Voříškijáda. Pro návštěvníky je připravený
bohatý program, např. výstava a prodej výpěstků zahrádkářů, přehlídka dravých ptáků,
výcvik služebních psů. Děti si mohou prohlédnout hasičské auto, či technické vybavení

policie ČR. Na parkovišti u městského úřadu
budou pořádány Bleší trhy, na stáncích vás
čeká spousta krásných věcí za pár kaček. Další zájemci o prodejní stánek se mohou hlásit
u Barbory Zelené, mob.: 731 516 171, e-mail:
zelena.barbora@email.cz.
Po celou dobu se můžete radit s pěstiteli,
nakoupit si sazenice, květiny, výpěstky a pořídit si zahradnické potřeby do své zahrádky.
Chovatelé psů si mohou vyměnit cenné rady
s odborníky u stánku Agility klubu. Zájemci si zde mohou vyzkoušet výcvik svého psa
a se svými miláčky překonat různé překážky.
Pro děti je připraveno v parku několik stanovišť, kde si mohou hrát a zasoutěžit v různých
disciplínách, na stanovištích dostanou razítko
a na závěr získají odměnu. Výtěžek akce bude
věnován na podporu Záchranné stanice volně
žijících zvířat Zelené Vendolí.
Vrcholem programu bude každoroční Voříškiáda. Srdečně zveme všechny majitele psů
s jejich miláčky s průkazem původu i bez něj.
Celou akci zakončí v 18 hodin vystoupení skupiny Sto zvířat. Mediálním partnerem akce je
Český rozhlas Pardubice.
Program na str. 2

Svitavský dýchánek – velký úspěch Dramatické školičky
Svitavský dýchánek je krajská přehlídka
dětského divadla. 12. - 13. dubna proběhl počtvrté v divadle Trám a ve Fabrice. Sedmnáct
představení šestnácti souborů z celého Pardubického kraje. Přehlídka je postupující na národní amatérské divadelní přehlídky. V tomto
případě především na Dětskou scénu 7. - 13.
června – potřetí ve Svitavách. Na Dýchánku se
představilo pět dětských souborů ze Svitav:
divadlo DOMA Radky Obloukové a čtyři soubory Dramatické školičky pod vedením Jany
Mandlové. A takhle Svitavští dopadli:
•

•

Cena za inscenaci s nominací na Dětskou scénu 2013 a doporučením na Loutkářskou Chrudim - BUBLINY(Dramatická
školička) - „A žeru rybí tuk“
CENA ZA INSCENACI s doporučením na
Dětskou scénu a Loutkářskou Chrudim

2013 - KLOKÁNCI (Dramatická školička)
- „Haló, Jácíčku“
•

CENA ZA INSPIRATIVNÍ VÝTVARNOU
STRÁNKU - NAOPAK (Dramatická školička) - „Chlebová Lhota“

•

CENA ZA JEVIŠTNÍ ZPRACOVÁNÍ POEZIE
PETRA NIKLA - BRAMBŮRKY (Dramatická školička) - „Jeleňovití“

•

ČESTNÉ UZNÁNÍ - Divadlo DOMA (Svitavy)
Bubliny s inscenací… A žeru rybí tuk v režii Jany Mandlové a Karla Šefrny – navíc ještě
autora hudby – se vlastně staly vítězem Dýchánku a postupují přímo na Dětskou scénu.
Klokánci s loutkovou hříčkou Haló, Jácíčku
lektorský sbor doporučil k širšímu výběru
tamtéž.
Úspěch rozhodně ne náhodný. Dvacet
let Dramatické školičky pod vedením Jany
Mandlové zanechává velmi významnou stopu
v oblasti českého amatérského divadla! Z toho
mám velkou radost.
Milé školičkové děti (vlastně už mladí lidé):
držím palce.
Ať se vám to v červnu na Dětské scéně ve
vašem městě povede.
Zlomte vaz!		

Petr Mohr
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Program

Zpřístupnění vodárenského lesa – I. etapa

Pokračování ze srany 1
•

představení Záchranné stanice Zelené
Vendolí

•

představení zahrádkářů, výstava rododendronů

•

vystoupení Agility klubu při DDM Moravská Třebová

•

živé vstupy zaměstnanců záchranné stanice

•

show dravých ptáků – sokolníci Seiferos

•

psí taneční show

•

soutěže o nejhezčího psa

•

prezentace Hasičského ZS a Policie ČR

•

18:00 - vystoupení skupiny Sto zvířat

•

výstava rododendronů a prodej výpěstků,
květin, přísad a zahradnických potřeb (od
13 do 17 hodin)

•

setkání s živými dravci

•

prohlídka techniky Hasičského ZS Pardubického kraje Svitavy

•

prohlídka služebního auta policie ČR

•

poradenství v oblasti péče o psy

•

prodej výrobků ve prospěch útulku (Agility
klub Svitavy)

•

prodej chovatelských potřeb a rady odborníka

•

vystoupení leteckého modeláře- vrtulník

•

skákací hrad, skluzavka

•

stánky s občerstvením

•

od 13:30 je připraven kulturní program.
Na velkém pódiu v parku vystoupí: skupina Vendolband, country kapela Ponny
Expres s taneční skupinou Modrá růže.
Slavnost zakončí koncert pražské formace
Sto zvířat.
		

Alice Štrajtová Štefková

Cílem projektu je zpřístupnění jedinečné
lokality v těsné blízkosti lesa a využití biotopu
mokřin a podmáčených půd ke vzdělávání
a rekreaci návštěvníků.
Projekt řeší vybudování chodníku pro pěší
v centrální části lesa po pravém břehu Ostrého potoka. Na suchém podkladu bude z mechanicky zpevněného kameniva (šotoliny),
v podmáčené části trasy se bude jednat o dřevěný chodník na modřínových povalech. Součástí stezky bude mobiliář v podobě laviček
u informačních tabulí s přírodními a historickými tématy.
Chodník povede od propustku u příjezdové cesty k nejvzdálenější studni dnes již nevyužívaného vodovodu. V další etapě plánujeme
pokračování stezky v levobřežní části Ostrého potoka. V rámci projektu bude podpořen
i historický význam lokality, na budově čerpací
stanice bude umístěno množství technických

Svitavské vysílání konečně pro všechny
Studio CMS TV 6. dubna v 16:40 hodin
zahájilo vysílání lokálního televizního programu z nového vysílače ve Svitavách. Podle
provedených měření vysílač pokrývá celé Svitavy včetně městských částí Lačnov a Lány.
Nový program regionálního multiplexu na
35. kanálu si už mohou naladit také diváci
v okolních obcích. Například v Opatovci, Mikulči, Javorníku, Vendolí a v Hradci nad Svitavou. Pro umístění vysílače byl zvolen tovární
komín firmy TOS na severním okraji Svitav.
Tím se podařilo pokrýt signálem části města,
které byly doposud mimo dosah vysílače na
sile u vlakového nádraží.
Některým divákům se už svitavský program automaticky objevil v nabídce digitálního pozemního vysílání (DVB-T). Jinde,
hlavně v jižní části Svitav, kde jsou antény
nasměrovány především na vysílač Kamenná Horka, bude nutné dokoupit další anténu
a namířit ji správným směrem – tedy severně.

S nabídkou odborné pomoci a montáže přišly
už čtyři místní firmy:
• SONAX - Pišín Jaroslav (mob.: 603 331 404),
Čermák Viktor (mob.: 605 455 010)
• Václav Římal - TV SERVIS (tel.: 461 540 400)
• Pavel Lidmila - TVA SERVIS (mob.: 603 533 161)
• Michael Štefka - TVA-SAT-SERVIS (mob.: 603
319 010).
		
Petr Horák st.

informací o vodárenském lese jako dlouholetém zdroji pitné vody pro Svitavy. Realizátorem projektu je město Svitavy, celkové náklady
činí cca 1,9 mil. Kč, z nichž 70% tvoří dotace.
V případě, že budeme se žádostí o dotaci
úspěšní, předpokládáme termín dokončení reBřetislav Vévoda
alizace v září 2013.

Majáles

Stejně jako v letech předchozích se i letos
ujala obchodní akademie organizování Majálesu pro svitavské střední školy. Školský výbor
se dohodl, že motivem pro maskovaný průvod
studentstva bude povolání.
V pátek 10. května tak budou mít občané
i návštěvníci Svitav možnost vidět na zdejším náměstí zástupce nejrůznějších profesí.
Dopolední program začíná v 9:00 průvodem
studentů městem až na dolní část náměstí
Míru. Zde je připraven pestrý kulturní program doplněný vystoupením hudební skupiny
Last Time. Program pokračuje odpoledním
hudebním blokem na náměstí (od 15:00 do
22:00) a následně mohou neúnavní návštěvníci pokračovat v Tyjátru, UnderGruntu
a Wingsu (a to do časného rána následujícího
dne). Je možné těšit se například na skupiny
Cocojamming Production, MAAT, Dvojité Gé,
Dozing Brothers, Rufus, atd. Všechny nejen
věkem mladé srdečně zveme na letošní Majáles! A ostatní prosíme o trpělivost, toleranci
Martin Alexa 3A OA
a shovívavost.
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Z úřadu

Úsporná opatření

V rámci snižování energetické náročnosti veřejných budov jsme si prověřili možnost
instalace menších fotovoltaických elektráren
s posouzením vhodnosti této investice u objektů města Svitavy - T. G. Masaryky 25 (městský
úřad), Felberova 2 (základní škola) a Felberova 31 (dům s pečovatelskou službou).
U každé fotovoltaické elektrárny na objektu se dá předpokládat výroba 30 tis. kWh/rok
(30 kWp), což provozně odpovídá odběrům
při provozu budov s menší dodávkou do sítě
společnosti ČEZ.
Při ověření si finančních nákladů na výstavbu, kde u jedné elektrárny je předpoklad investiční náročnosti 1, 5 mil. Kč včetně DPH, je její
návratnost maximálně do deseti let. Do finanční návratnosti se počítá úspora za neodebranou energii a dále bonus od distribuční společnosti za vyrobenou energii z obnovitelných
zdrojů. Celková životnost zařízení výrobny je
odhadována na 25 let. Vlastní životnost ovlivňuje údržba a kvalita komponentů dodávky.
Pavel Čížek

Víte, že...
...město Svitavy připravuje pro občany
možnost účastnit se elektronické aukce na snížení nákladů domácností na elektrickou energii a plyn? Pokud tedy uvažujete o úsporách,
změnách smlouvy apod., zkuste vyčkat - bližší
informace uvedeme v příštím čísle Našeho
města.
...od 3. do 7. května budou studenti Univerzity Palackého v Olomouci provádět ve
Svitavách terénní cvičení zaměřená na řešení
různých záležitostí. Jedním z témat bude řešení
možného zbudování parkovacího domu na lánském sídlišti. V pátek 3. května po 15. hodině
a v sobotu 4. května dopoledne budou studenti
navštěvovat domácnosti na sídlišti. Prosíme vás
všechny o spolupráci.
David Šimek
...od 1. května se otevírá AMD restaurace
U Zdeňka. Otevírací doba bude od 10 do 22
hodin. Restaurace nabízí českou, ruskou a gruzínskou kuchyni a k dispozici bude i bowling.
Tel.: 461 531 639.
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Přijímání platebních
karet v úřadu
Pro zlepšení služeb pro občany, právnické
osoby a ostatní subjekty při úhradě poplatků
a dalších plateb přistoupilo město k zavedení
platebních terminálů, které umožní hradit poplatky a další platby prostřednictvím platebních karet. Toto řešení přinese zvýšení komfortu pro veřejnost a současně úsporu času,
snížení objemu hotovosti a nutnosti jejího
následného zpracování i zvýšení bezpečnosti
zaměstnanců.
V poptávkovém řízení byly osloveny obě
banky, prostřednictvím kterých město realizuje
platební styk, tj. Česká spořitelna a Komerční
banka. Výhodnější podmínky nabídla Komerční banka.
Platební terminály jsou v provozu od 19.
dubna na podatelnách Dvořákova 3 a T. G.
Masaryka 25 a přenosný platební terminál má
k dispozici městská policie. Instalace platebních terminálů nevyžaduje žádné související
náklady. 		
David Šimek

Farmářské trhy

Farmářské trhy si už ve Svitavách vybudovaly svoji tradici, budou tedy organizovány
i v letošním roce. Jsou stále oblíbenější a stávají se běžnou součástí nákupních pochůzek.
Budou pokračovat v týdenních intervalech každou středu od 15. května do konce září vždy
od 9 do 16 hodin na náměstí Míru u kašny
sv. Floriána.
Farmářské trhy nabízejí pěstitelům a výrobcům ze Svitav i bližšího okolí možnost prodeje
svých výrobků, výpěstků i přebytků z vlastní zahrádky. Svitavané zase oceňují výběr čerstvého
ovoce a zeleniny, rádi nakupují i med, koření,
pečivo, mléčné nebo masné výrobky, či sazenice zeleniny, květin a bylinek, ovocné stromky,
hrnkové rostliny, proutěné zboží, výrobky ze
dřeva, ruční keramiku, mýdla, masti, krémy
i šperky a mnoho dalších výrobků.
Cílem farmářských trhů je také přispět
k osvětě mezi spotřebiteli. Je důležité se zamyslet nad tím, jaké potraviny vlastně kupujeme,
jaká je jejich nutriční hodnota či celková kvalita. V neposlední řadě nás zajímá i země původu. Přijďte tedy ochutnat a nakoupit kvalitní
místní i tuzemské produkty, dostanete možná
také zdarma nedocenitelné rady přímo od výrobců a snad si i pěkně popovídáte s přáteli.
Rudolf Grim, Zuzana Pustinová

Starosta odpovídá
Budou osobní vlaky zastavovat v Lánech?

Město Svitavy i nadále věnuje pozornost
opakovaným požadavkům občanů na obnovení dopravní obsluhy v železniční zastávce Svitavy – Lány. Tento požadavek byl vznesen na
společnost Oredo, která zajišťuje plánování dopravy na území kraje. Oprávněnost požadavku
na společném jednání podpořil náměstek pardubického kraje pro dopravu Jaromír Dušek.
V současné době probíhají jednání mezi Oredem a Správou železniční dopravní cesty
o časových možnostech pro zastavování jednotlivých osobních vlaků. O výsledcích jednání vás
budeme informovat.
David Šimek

Fotopasti
Většina svitavských občanů je slušných
a má ráda pořádek nejen kolem svého domu,
ale potěší ji i pěkně upravené celé město a okolí. Většina také chápe, že když odveze odpad
na černou skládku místo na sběrný dvůr, odcizí
vysazenou zeleň, či mobiliář v parku, měděné
svody apod., škodí všem, přírodě a zároveň
tedy i sám sobě. Většina má také radost, že se
Svitavy i jejich okolí upravuje, osazuje novou
zelení a zpřístupňuje veřejnosti. Bohužel většina neznamená všichni. Abychom si tedy zachovali vše v původním stavu, pomohli přírodě
a zabránili černým skládkám, musíme použít
i novou techniku – fotopasti, které nám mohou
pomoci odhalit pachatele. Je škoda, že jsme
nuceni k takovým krokům, ale jiná možnost
Zuzana Pustinová
není.

Poplatek za odpad
Připomínáme, že poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je pro letošní rok
570 Kč. Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na celý kalendářní rok 2013 v období od
ledna do 30. června. Zaplatit lze v hotovosti
v budově městského úřadu (T.G.Masaryka
25), složenkou, která bude zaslána v průběhu
května, nebo bezhotovostním převodem na
bankovní účet města. Pro rodiny, které žijí ve
společné domácnosti se třemi a více nezaopatřenými dětmi, je možné čerpat peněžitý dar na
třetí a každé další nezaopatřené dítě v plné výši
poplatku. O příspěvek je možné požádat na
odboru životního prostředí MěÚ po zaplacení
poplatku za komunální odpad v řádném termínu. Informace na odboru životního prostředí
u Jany Alexové nebo Pavly Boucníkové (tel.:
461 550 253 nebo 461 550 254).
			
Pavel Čermák
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Odlehčovací služba v Domově na rozcestí
Masaryka 9/33. Klienti budou mít k dispozici
dva dvoulůžkové pokoje (v případě velkého
zájmu je možné kapacitu ještě rozšířit), kuchyňský kout a hygienické zázemí. Prostory
jsou řešeny bezbariérově.
Cena za služby:

Domov na rozcestí bude od 1. května poskytovat novou sociální službu – tzv. odlehčovací. Navazuje na službu dříve provozovanou
Charitou ve Světlance. Je určena osobám se
zdravotním chronickým a kombinovaným postižením, o které pečuje v domácím prostředí
rodina. V případě potřeby zastoupí odlehčovací služba pečující osoby a zajistí potřebnou celodenní (24 hodin) ošetřovatelskou i zdravotní
péči. Služba je věkově ohraničena pouze dolní
hranicí – od 18 let věku a dále bez omezení.
Kromě ošetřovatelské a zdravotní péče, zajištěné kvalifikovaným personálem, nabízíme
klientům i další možnosti, které přispějí k většímu komfortu jejich života – např. rehabilitaci, aktivizační činnosti a jiné terapie, duchovní podporu, využití klidné zahrady a dalších
přízemních prostor domova – např. pracoven
a kaple - mohou si vyjít do města apod.
Odlehčovací služba bude poskytována
v kapacitě čtyř lůžek v nově rekonstruovaných
prostorách Domova na rozcestí Svitavy, T. G.

•

Ubytování (vč. úklidu, praní a žehlení prádla apod.) - ve dvoulůžkovém pokoji 170 Kč
denně.

•

Stravování – racionální strava 143 Kč, diabetická strava 150 Kč.

•

Péče - úhrady za jednotlivé úkony naleznete na webových stránkách: www.dnrsvitavy.cz.

Výše úhrady za poskytovanou péči bude
stanovena podle skutečně spotřebovaného
času nezbytného k zajištění úkonů. Bližší informace: Jaroslava Filipová, ředitelka, tel.: 468 008
104, mob.: 731 615 280, jaroslava.filipova@
dnrsvitavy.cz, Zdeňka Bačovská, Zuzana Rokosová, sociální pracovnice, tel.: 468 008 109,
mob.: 731 615281, zdenka.bacovska@dnrsvitavy.cz, zuzka.rokosova@dnrsvitavy.cz.
Jaroslava Filipová

V

Malá škoda, ale může
se stát zvykem
Dne 8. 4. v 18:30 hod. oznámil personál
prodejny v centru města, že odcházející zákazníci, muž a žena, odcizili zboží. Pohyb nepoctivých zákazníků monitoroval strážník pomocí kamerového systému a navigoval vyslanou
hlídku. Do prodejny mezi tím vyjela hlídka
PČR. Strážníci zastihli zloděje nedaleko jejich
bydliště. Žena měla v kabelce odcizené čokolády v hodnotě asi 150 Kč. Případ si převzal
a na místě vyřešil přivolaný policista ČR.

Na místě činu si ji pamatovali
Dne 8. 4. požádala PČR o vyřešení krádeže v prodejně drogerie. Přišla zákaznice, která tam v minulosti odcizila zboží za více než
2 700 Kč. Krádež přiznala a způsobenou škodu na místě uhradila. Strážníci uložili 51leté
ženě blokovou pokutu ve výši 1 000 Kč.

Pálení listí nevoní
Dne 9. 4. kolem poledne ověřovala hlídka
stížnost na pálení ohně a zamoření Dělnické
ulice dýmem. Strážníci zjistili, že v jedné zahrádce pálí listí 64letá žena. Hlídka jí nařídila
oheň uhasit a uložila jí blokovou pokutu.

A L B E R T

STÁLE SPOUSTU
VÝHOD I V ROCE 2013

Neměl řidičské oprávnění

Slevy pro Rodinný pas

Dne 9. 4. ve 3:40 hod. prováděli strážníci
hlídkovou činnost zaměřenou na podezřelý
pohyb osob v souvislosti s krádežemi z předešlých dní v Lačnově. Na komunikaci, kam je
vjezd motorovým vozidlům zakázán, spatřili jedoucí osobní automobil, který v zápětí odbočil
do zeleně a zapadl do bláta. Z místa řidiče vystoupil mladík, kterého následně strážníci, pro
podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, požádali o prokázání totožnosti. Sdělil své jméno
a prohlásil, že potřebné doklady nemá, protože
mu byl vysloven zákaz řízení. Strážníci přivolali
na místo PČR a případ předali. I tento mladík
byl v minulém měsíci předán PČR za majetkový
delikt - svody. Vedle řidiče se ve vozidle dále
nacházeli další mladík s dívkou, všichni ve věku
21 let, rovněž policii dobře známé osoby.

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: Sodexo, Chéque
Déjeuner, Edenred, Benefit Plus

Burza filantropie
Město Svitavy se rozhodlo uspořádat oblastní burzu filantropie a navázat tak na dva
předchozí ročníky, kdy se ve Svitavách konala regionální burza. Smyslem aktivity je spojit
podnikatelský a neziskový sektor, představit
projekty neziskových organizací, spolků, případně dalších zájmových organizací působících na území města nebo v těsném sousedství a pokusit se zaujmout podnikatele
natolik, aby jejich projekty pomohli spolufinancovat. Městská burza filantropie se koná 14. 6.
v 16.00 hodin. Žádáme všechny organizace,
které chtějí představit svůj projekt a ucházet
se tak o finanční podporu, aby se přihlásily
do 15. 5. na mail cuhelova@svi.cz. Pořádání akce se ujal MC Krůček, je podporována
městem Svitavy, záštitu převzal Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje a Koalice nevládek
Pardubicka. Burza se koná v rámci roku Aktivního občanství. Těšíme se na vaše projekty
a přihlášky!
Monika Čuhelová

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

Městská policie informuje

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.

A dál loupe perníček – svody
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1
Lékárna
Harmonia
k.indd
rta-tis
U Tříkamostů 844/2, 56802 Svitavy

tel.:
e-mail:
web:

461 616 002
svitavy@lekarnaharmonia.cz
www.lekarnaharmonia.cz

Během měsíce již potřetí byl dne 10. 4.
amnestovaný L. Š. (31) předán PČR z důvodu
veřejnoprávního deliktu proti majetku. Podle
svědka a oznamovatele se podobal muži, který odcizil svod na objektu v Lánech. Sešlapaný
svod strážníci na místě našli. Opakovaně se
ukázal fakt, že pokud občan je všímavý a zavolá, je velká pravděpodobnost, že podezřelého
se podaří dostihnout. Děkujeme. Snad se dostane i za měděné mříže.
Karel Čupr
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MC Krůček

Akce DDM Svitavy

Slevy s Bonus pasem

Program na každý den (pravidelný a nepravidelný) a informace o bezplatném poradenství vám předáme osobně v MC Krůček,
budova Fabriky, mob.: 737 236 152, e-mail:
mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz
Nabízíme hlídání dětí v hlídacím centru
- BabyKrůček – mob.: 604 509 421, hlidaci.
centrum@seznam.cz.

2. / Čt / 9:00 / UMT Svitavy – Lány
Obvodní kolo v McDonalds cupu 2013 – žáci
1. – 3. tříd
6. / Po / 9:00 / UMT Svitavy – Lány
Obvodní kolo v McDonalds cupu 2013 – žáci
4. – 5. tříd
7. / Út / 13:00 / Svitavský stadion
Obvodní kolo Poháru rozhlasu v atletice 2013
– žactvo 6. – 9. tříd
12. / Ne / 9:00 / střelnice DDM - ZŠ nám. Míru
Střelecká soutěž Májová cena - 21. ročník
Střelba ze vzduchové pistole 60 a 40 ran, startovné: pro nečleny 50 Kč
13. / Po / 9:00 / UMT Svitavy – Lány
Okresní kolo v McDonalds cupu 2013 – žáci
1. – 3. tříd
15. – 16. / St, Čt / 8:00 / Fabrika
IV. kolo přírodovědné soutěže Poznávání rostlin. Tato soutěž proběhne i jako oblastní postupová soutěž. Věkové kategorie 4. - 9. tříd
+ příslušné ročníky gymnázia
17. / Pá / 9:00 / Svitavský stadion
Okresní kolo atletického čtyřboje – žactvo
6. – 9. tříd
19. / Ne / 9:00 / střelnice Pomezí
Střelecká soutěž Letní cena SSK Pomezí - 12. ročník. Startovné: pro nečleny 50 Kč
23. / Čt / 8:00 / dopravní hřiště a areál Gymnázia Svitavy
Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů

I v letošní turistické sezoně můžete díky
Bonus pasu navštívit nejzajímavější místa regionu vymezeného historickými městy Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké
Mýto s výraznou slevou. Bonus pas Českomoravského pomezí získáte v informačním
centru nebo u jednotlivých poskytovatelů slev
a výhod, mezi které patří hrady, zámky, muzea
a galerie, ale i sportovní, ubytovací a wellness
zařízení, restaurace či kavárny. Bonus pasy
a další zajímavé ceny můžete také vyhrát, pokud se stanete fanoušky Českomoravského
pomezí na Facebooku.
Jiří Zámečník

Oslavou Svátku matek vyjadřujeme úctu
k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti.
Svátek se slaví po celém světě, jeho tradici
v Československu zavedla v roce 1923 Alice
Masaryková. Po druhé světové válce byl režimem zatlačen do pozadí, po roce 1989 jej opět
slavíme veřejně vždy druhou květnovou neděli.

Minulý rok začala v MC Krůček kampaň
Kup mamce kytičku. Vychází z faktu, že děti
v Krůčku, školkách, školách pořádají besídky,
vyrábí dárečky… ale my dospělí často zapomínáme popřát našim maminkám – ženám
starší generace. Akce byla úspěšná natolik, že
se do ní v tomto roce zapojí celý Pardubický
kraj prostřednictvím sítě mateřských center,
Koalice nevládek Pardubicka a radního pro
sociální věci a neziskový sektor Pavla Šotoly.
Společnou letákovou kampaní se připojíme
k Evropského roku občanství.
Vážíme si všech maminek a s těmi, které
navštěvují MC Krůček, oslavíme náš svátek
v rámci klubu rodičů a v Dílnách tvořivosti
s Terkou:
7. / Út / 13:00 – 17:00 / děti si vyrobí dárek
pro svoji maminku
14. / Út / 11:00 – 12:00 / děti si vyrobí květinu
pro maminku z pet lahve v rámci EKO dílničky
14./ Út / 15:00 – 17:00/ i maminky si mohou pro
svou maminku vyrobit dárek z keramiky v DNR

Středy v Krůčku
Každou středu od 9:15 uvítáme všechny
maminky s miminky od narození. Certifikovaná
lektorka Kateřina Krausová vás naučí techniku Baby masáží podle Jany Hašplové. Na klub
s výukou masáží navazuje baby club s Myškou
pro děti od 3 měsíců. Posilujeme smysl pro
rytmus, hudbu, pohyb a krásno. Krásně bude
nejen vašemu dítěti, ale i maminkám z příjemného setkání.
Nově homeopatické poradenství a poradna zdravé výživy dětí.
Kateřina Krausová

Milým „pejskařům“
Chtěla bych zde poděkovat všem chovatelům psích miláčků, kteří svědomitě po
svých pejscích uklízejí jejich exkrementy, a to
i v okrajových částech města. Zelená prostranství patří totiž všem, nejen pejskům,
ale i mamkám s dětmi a dalším milovníkům
procházek a čerstvého vzduchu. On totiž
stačí jeden nepořádný páníček a hned je
psích výtvorů plný chodníček.
Olga Šánová

Osobnosti
Českomoravského pomezí

Víte, s kterými osobnostmi jsou spojena
města Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská
Třebová a Vysoké Mýto? Některé z nich zná
celý svět, jiné budou určitě překvapením i pro
vás. Seznámit se s nimi můžete v nových animovaných filmech Českomoravského pomezí.
Příběhy Oskara Schindlera, Magdaleny Dobromily Rettigové, Zdislava, Josefa Sodomky
a princezny Hereret přibližují také rozhlasové
spoty, pohlednice nebo omalovánky pro děti.
Vše najdete na nových stránkách věnovaných
osobnostem našeho regionu na portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz.
Jiří Zámečník

Příměstský tábor v anglickém jazyce
Termíny:
15. – 19. 7. / 9:00 – 14:00
5. – 9. 8. / 9:00 – 14:00
Cena: 2.200 Kč (v ceně: pojištění, svačina,
oběd). Info: Klára van Sas, mob.: 777 275 472,
e-mail: info@hellogoodbye.cz

SLEVA 20 000 až 50 000 Kč
Tablet

 6000 aut za nejlepší ceny v ČR.
 Prověřené vozy po 1.–2. majiteli.
 24 měsíců garance

Při koupi auta nad 100 000 Kč,
ať za hotové, či na splátky

 Rychlé a jednoduché schválení

jako bonus!

na mechanický stav vozu!
úvěru do 15 min.

Nelze kombinovat s jinými akčními
nabídkami.

 0% akontace.

Nepotřebujete hotovost!

Satelitní vyhledávání vozu
v hodnotě15 999 Kč jako DÁREK!

Platí při koupi vozu nad 50 000 Kč.



Svátek matek 12. května

Akce platí do 19. 5. 2013 po předložení tohoto inzerátu.
Zavolejte si pro svoji slevu!

800 110 800
7 dní v týdnu 7:00–22:00

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

19 poboček v ČR
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Pozvánka
Pomoc pro vás, kteří pečujete o blízké postižené demencí.
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. pořádá
a zve vás na pravidelná setkávání pro rodinné
příslušníky, kteří pečují o blízkou osobu trpící
některou formou demence, zejména Alzheimerovou chorobou. Cílem setkávání je získání potřebných informací, pomoci a podpory.
Zdrojem takové intervence je právě svépomocná skupina. Pracuje na principu vzájemného sdílení a spolupráce, nabízí náhled na
zkušenosti s péčí o nemocného i o sebe sama,
představuje poskytování výše uvedené podpory více klientům najednou.
Naše další setkání se uskuteční ve čtvrtek
dne 23. května v 15:00 hodin ve společenské
místnosti Seniorcentra města Svitavy, s.r.o,
T. G. Masaryka 7/33A, Svitavy.
Lenka Jurenová

Férová snídaně
Přijďte s námi společnou snídaní oslavit
v sobotu 11. května v 10 hodin Světový den
pro fair trade! Tento veřejný nekomerční piknik se uskuteční ve Svitavách v parku Jana
Palacha. Na akci se sejdou příznivci fair trade,
aby společně posnídali na veřejném místě
fairtradové a lokální potraviny a vyjádřili tak
podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla
porušována lidská práva, poškozováno životní
prostředí či zneužita dětská práce. Připojíte se
tak ke statisícům lidí po celém světě, kteří tento
den slaví jako Světový den pro fair trade.
Vezměte si s sebou deku, do košíku cokoli
lokálního či fair tradového, vezměte rodinu,
kamarády a přijďte posnídat s podobně naladěnými lidmi. Stačí chleba s domácí marmeládou či medem od místního včelaře, buchta
s fair tradovým kakaem či z bio-mouky. Letos
poprvé se Svitavy připojují k městům, kde se
„férová snídaně“ koná.
Těšíme se na vás!
Více na: www.ferovasnidane.cz
Květa Kellerová

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

www.nekvinda.cz

Noc kostelů a nově poutnické pasy

Srdečně zveme všechny občany Svitav
a okolí v pátek 24. května na Noc kostelů.
Přijďte se inspirovat architektonickou a duchovní hodnotou chrámů. V letošním roce můžete navštívit tři kostely (na náměstí, hřbitovní
kostel, kostel sv. Josefa), dvě kaple – Sv. Anny
a Panny Marie v Lánech a také modlitebnu Českobratrské církve evangelické na Poličské ulici.
Hlavní program bude probíhat v kostele sv.
Jiljí na hřbitově a v kostele Navštívení Panny
Marie na náměstí. Těšit se můžete na hrané
Pašije, na prezentaci činnosti Charity Svitavy,
na představení historického klubu Záviš, na
slavnostní fanfáry z věže kostela na náměstí
nebo na komentovanou prohlídku varhan. Zá-

jemci mohou vystoupat na věž kostela, potěšit
se pohledem na náměstí a vyzkoušet si zvonění
na kostelní zvon. Připravena je též prezentace
fotografií ze života farnosti a Bible pro zájemce
s možností najít si Boží slovo přímo ze zdroje.
Novinkou letošního ročníku jsou poutnické
pasy, které obdrží účastníci Noci kostelů. Ti,
kteří nestihnou navštívit výše uvedená místa,
nemusí klesat na mysli, protože v průběhu
roku budou mít možnost navštívit tyto stavby. Odměnou jim bude nejen zážitek, ale také
razítko daného místa v pase, kde lze nalézt
i základní informace o daném kostele či kapli.
Navíc jsou do poutního pasu zařazena další
místa, která budou příležitostně v průběhu
roku zpřístupněna tak, aby si z nich poutníci mohli odnést razítko ve svém pasu – např.
z kaple sv. Vincence v Domově na rozcestí,
z kostela Máří Magdaleny v Kamenné Horce
nebo z kostela Nejsvětější trojice v Javorníku.
Myšlenka Noci kostelů vznikla před osmi
lety ve Vídni a rozšířila se i do České republiky, kde se letos zapojí více než tisíc kostelů
a modliteben. Ústřední myšlenkou Noci kostelů je vytvořit příjemné prostředí pro setkání lidí
a podnítit v nich zájem o kulturní a duchovní
dědictví chrámů. Další informace a podrobný
program naleznete na webových stránkách
www.nockostelu.cz.
Těšíme se na setkání s vámi. Zlata Čajanová

Literární toulky po Svitavsku I
Litomyšlsko a Litomyšl
Městská knihovna ve Svitavách připravila
pro zájemce o literaturu putování po místech,
která jsou v našem regionu spjata s významnými českými spisovateli, jejich životem, tvorbou
a dílem. Pod vedením Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia a autora knížky „Literární
toulky po Svitavsku“, se vydáme ze Svitav do
Trstěnice, kde žila hrdinka Jiráskova dramatu
Vojnarka, podíváme se i k jejímu hrobu. Přes
Lubnou, kde se narodil Jan Jílek, hrdina stejnojmenného románu Terézy Novákové, doputujeme do Poříčí, Budislavi a Jarošova, kde žil
a učil spisovatel Peter Jilemnický. Zastavíme se
na Růžovém paloučku u Morašic, místě spjatém podle pověstí s českými exulanty. Malou
zastávku uděláme u rodného domu písmáka
Václava Klejcha v Lažanech, při krátké procházce Nedošínským hájem jistě prožijeme
atmosféru Jiráskovy Filozofské historie. Ve
Vlčkově se podíváme do míst, která inspirovala básníka Miloslava Bureše k jeho Otvírání
studánek. Projdeme se Litomyšlí a zastavíme
se tam u míst, kde žili velikáni české literatury
A. Jirásek, B. Němcová, T. Nováková, M. D. Rettigová a další. Na tamním hřbitově se podíváme k hrobům některých literátů a na cestě do
Svitav se zastavíme v Mendryce, dějišti slavné
hry A. Jiráska Lucerna. Putování začne v sobotu 25. května odjezdem zvláštního autobusu
v 9 hodin z parkoviště u Fabriky. Příspěvek 50

Kč bude vybírán při vstupu do autobusu. Návrat do Svitav je plánován okolo 15. hodiny.
Doporučujeme zájemcům, aby si účast na literárních toulkách rezervovali v Městské knihovně ve Svitavách, tel.: 461 533 295, mob.: 731
151 775, nebo e-mail: va@booksy.cz.
Na podzim plánujeme další literární toulky,
tentokrát na Poličsko.
Milada Vacková
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Kultura

 22:00 / klub Tyjátr
Svitavský majáles 2013 – after party

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

Program:

2. Čt / 8:30 a 10:15 / kino Vesmír, nebo Fabrika
Hudební divadlo Brno: Kuk a Cuk
Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ, MŠ. Vstupné

• Cocojamming Production
• MAAT

 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert

• Dvojité Gé

 18:00 / čajovna a kavárna Namaste
Orgánové hodiny a vaše zdraví

35 Kč

• Dozing Brothers

 19:00 / Fabrika
Dejvické divadlo Praha

 9:00 / Fabrika

znamení na jednotlivé orgány a jejich zdraví.

(Divadelní abonentní Cyklus - Jaro / Léto 2013).

Zoner FOTOden – Dobrý fotograf může být

Vstupné 70 Kč v ceně vstupného je také čaj

Patrick Marber: Dealer´s Choice. Vstupné 250 Kč

každý - workshopy a přednášky pro veřejnost.

• Rufus

Přednáška Marie Kočvarové o vlivu měsíčních

Více informací www.fotoden.cz

 19:00 / klub Tyjátr

Defuckto live

11. So / 10:30 / Ottendorferův dům, MMG,

Malá hudební scéna SKS: Júlia Karosi Quartet (Maďarsko)

Legendární crew Defuckto poprvé ve Svita-

Fabrika

Júlia Karosi se narodila v hudební rodině a ve

vách. Můžeš se těšit na staré i nové pecky.

velmi raném věku začala hrát na klavír a hous-

• Ralph Echo (Svitavy)

Vernisáž výstav a vyhodnocení autorů
33. národní soutěže amatérské fotografie 2013.

• Concrete Safari (Česká Třebová)

V předvečer vyhlášení se scházejí fotokluby

Repertoár se skládá většinou z originálních

• Dj Guy-G

z celé ČR a chystají fotovýstavu na šňůrách. Ke

• + Beatbox Patrik Čawo

zhlédnutí je celou sobotu v sále Fabriky.

a moderního jazzu, jejíž provedení je navýsost

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

www.karosijulia.hu. Vstupné 120 Kč

 19:30 / čajovna a kavárna Namaste

Poetická čajovna s Pavlem Kolmačkou

Litomyšlský symfonický orchestr

Tomáš Ondrůšek - bubny - koncert, poté
beseda o Ugandě spojená s ukázkou a prode-

Pavla Kolmačky. Pořádá městská knihovna

koncert KPH, vstupné 120 Kč, členové KPH

jem šperků a tradičních řemeslných výrobků na

60 Kč

podporu dětských domovů sdružení Oritundo.

3. Pá / 21:00 / klub Tyjátr

• Defuckto

Vstupné 90 Kč

4. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Strejci

6. Po / 19:00 / Fabrika

7.

Vstupné 80 Kč

9. Čt / 14:00 / kancelář ZUŠ Svitavy
Zápis do ZUŠ - hudební a výtvarný obor

10. Pá / 9:00 - 21:00 / náměstí Míru - u fontány
Majáles

a během studia se začala více zajímat o jazz.
kompozic, jejich zvuk je směs klasické hudby
delikátní a zároveň průzračně zvučné. Více na

16. Čt / 19:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Autorské čtení z tvorby básníka a spisovatele

17. Pá / 9:00 – 12:00 / MC Krůček
Dětský vzdor - co s ním?
Seminář pro rodiče dětí především ve věku

Út / 10:00, 15:00 / Fabrika

Akademie ZŠ náměstí Míru

le. Vystudovala na univerzitě estetiku a filozofii

 20:00 / klub Tyjátr
Last Presence + Screaming + At The Mmnts

2 – 6 let. Lektorka Monika Čuhelová, psycholožka

Metal-crossover (Svitavy), trash-hardcore (Polička), hardcore/punk-rock (Česká Třebová).
Vstupné 60 Kč

 18:00 / divadlo Trám
Pozpívání s Ančou II.
Vstupné dobrovolné

14. Út / 19:00 velký sál Ottendorferova domu
kovič, po skončení filmu beseda s Viliamem

 20:00/ klub Tyjátr
Rockotéka

Poltikovičem v čajovně. Vstupné 80 Kč

Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

14. – 15. Út – St

18. So / 15:00 / u

Promítání filmu Fatum. Režie Viliam Polti-

/ 8:00 – 18:00 / Fabrika

Ottendorferova domu

- MC Krůček

Country bouda - kapela Z Papíru slaví 10 let.

Letní bazárek. Podrobnější informace u Jany

Zahrají: Dudlaj-da, Kdokolif, SPM, Z papíru,

Václavíkové, mob.: 604 676 039, e-mail: j.seb@

My a další. Vystoupí taneční skupina Modrá

seznam.cz

růže. Vstup volný
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 13:30 - 21:00 / Fabrika
10. setkání harmonikářů ve Svitavách

Svitavy - Trstěnice - Lubná - Poříčí - Budislav -

DDM. Přijďte prožít pohádkové dopoledne

Jarošov - Růžový palouček - Litomyšl. Příspěvek

s Krůčkem. Akce bude podpořena firmou Hero.

K poslechu i tanci zahrají harmonikáři a he-

na dopravu 50 Kč (rezervace na tel.: 461 533

likonáři z celé republiky. Jubilejní nesoutěžní

295, mob.: 731 151 775, nebo va@booksy.cz)

přehlídka s širokým repertoárem písní a pře-

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Aper

překvapení, večer zahraje k dobré náladě Svi-

 13:00 - 20:00 / park Jana Palacha
Den rododendronů + Voříškiáda

 20:00 / klub Tyjátr

tavská dvanáctka. Vstupné 80 Kč

Bohatý kulturní program uprostřed kvetoucích

Personal Signet + Draco Hypnalis

keřů rododendronů

Kapela Personal Signet je mezinárodní art

hlídkou krásných nástrojů bude mít několik

21.

Út / 9:00 a 10:30 / kino Vesmír, nebo

metalový hudební projekt, působí na české

Fabrika

 19:00 / čajovna a kavárna Namaste

a moravské hudební scéně od roku 2003. Se-

Jakub Hlobil a band: Výchovný koncert o jaz-

Úplňkové bubnování s workshopem Andreje

stava: Pavel Stejskal (bubny), Petr Aristone

zu. Doporučeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a SOU,

Koláře, bubny si vezměte s sebou, nebo si je

(Cerevka) (zpěv), Petr Šedý (basa), Lerry (ex.

vstupné 40 Kč

zapůjčíte v čajovně. Vstupné dobrovolné

Scenery) (sólovka). Draco Hypnalis (death-

 18:00 / čajovna a kavárna Namaste
Adéla Hanuščáková - čínská medicína
Přednáška Emoce a psychika aneb Buďme dobré mysli a budeme i zdraví. Vstupné dobrovolné

22. St / 8:30, 10:30 / Fabrika

28. Út / 15:00 / Fabrika
Divadelní představení ZŠ Svitavy Lačnov

29. St / 8:00 / Fabrika
5 let Fabriky – Den otevřených dveří
20:00 - Čechomor - Kooperativa tour 2013.

Šípková Růženka – divadlo pro školy (Jan

Koncert na stání. Vstupné 250 Kč. Předprodej

Přeučil a Eva Hrušková). Pořádá Městská

vstupenek od 29. 4. v recepci Fabriky a v síti

knihovna Svitavy

TicketStream. Po skončení koncertu bude následovat ohňostroj ze střechy Fabriky.

 18:00 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
Jazzový koncert
 19:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Pepek a námořník - koncert - severní underground, indie-folk, rock a alternativa v jednom.

 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer
 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert

Vstupné dobrovolné

 19:00 / Ottendorferův dům
Dvořákův festival - Renata a Igor Ardaševovi

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu: Zemřít ukamenováním

Vstupné 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

Nízkoprahový klub Díra vás zve na další pro-

23. Čt / 9:00 – 11:00 / MC Krůček
Kurz první pomoci pro laiky. Nutné se přihlá-

-black / Zlín). Vstupné 60 Kč

Kino Vesmír
1. - 2. / St, Čt / 19:30

Dávám tomu rok GB 2012
Není to ještě rok, co měli svatbu jako z pohádky
– a už se objevily první problémy… Ani jeden
z manželů to nechce vzdát. Romantická komedie navazuje na tradici britských komedií
– Láska nebeská, Deník Bridget Jonesové. Režie: Dan Mazer
Vstupné: 110 Kč / od 12 let / titulky / 98 minut
3. - 5. / Pá, So, Ne / 19:30

Jedlíci, aneb Sto kilo lásky ČR 2013, premiéra
Komedie, která má váhu!!!! Do „hubnoucího“
sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout…
Režie: Tomáš Magnusek
Vstupné: 90 Kč / 90 minut

mítání dokumentu Zemřít ukamenováním.

4. - 5. / So, Ne / 15:00 a 17:00

Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu

Zambezia Jižní Afrika 2012

dostat ženy a někdy i muži, kteří se provinili

sit a domluvit hlídání dětí. Informace na k.krau-

Mladý sokol se vydá na dobrodružnou výpra-

cizoložstvím, prostitucí či zabitím v sebeob-

sova@email.cz, mob.: 733 539 810

vu do bájného ptačího města Zambezia, aby

raně. Dokument režisérů Farida Haerinejada

chránil město před nepřáteli! Animovaný dob-

a Mohammada Rezy Kazemiho vypráví příběh

 16:00 – 19:00 / MC Krůček
Výtvarné řádění v parku J. Palacha – pro

rodužný film. Scénář a režie: Wayne Thornley

několika žen, které díky pomoci Šadi a její ne-

Vstupné: 90 Kč / dabováno / 83 minut

všechny děti i rodiče, kteří si chtějí vyzkoušet

nováním. Írán / Kanada / Nizozemsko, 2009,

různé výtvarné techniky a vyřádit se s barvami

73 min, režie: Farid Haerinejad, Mohammad

Záhada Hory mrtvých USA, Rusko 2012

Reza Kazemi. Vhodné od 15 let. Vstup volný

Podle skutečné tragédie z roku 1959, kdy

24. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

ziskové organizace unikly trestu smrti ukame7. / Út / 19:30

v severním Uralu přišlo nevysvětlitelným způso-

Rockotéka

30. Čt / 19:00 / Ottendorferův dům

Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

Klavírní recitál Pavly Šefrnové, zpěv: Mari

Režie: Renny Harlin

Yamaguchi - Japonsko. Vstupné dobrovolné

Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut

31. Pá / 8:30 a 10:15 / Fabrika

8. / St / 19:30

Hudební divadlo M. Novozámské, H. Králové: Povídejme si, děti. Doporučeno pro

Režisér Lasse Hallström natočil jedinečnou ro-

1. stupeň ZŠ a MŠ, vstupné 40 Kč

manci na motivy románu Nicholase Sparkse. Pří-

25. So / 8:00 / Fabrika
Šachový turnaj
 9:00 – 15:00 / Litomyšl
Literární toulky po Svitavsku I - Litomyšlsko a Litomyšl
Putování po stopách významných českých
spisovatelů pod vedením Milana Báči. Trasa:

bem o život devět ruských studentů… Thriller.

Bezpečný přístav USA 2013

běh mladé ženy, jejíž minulost halí opar tajemství.

 9:00 – 12:00 / MC Krůček
Den pro mrňousky v parku za bývalým

Musí se rozhodnout, jestli začne nový život.
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 115 minut

naše město / květen 2013 / www.svitavy.cz
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9. / Čt / 19:30

24. - 25. / Pá, So / 19:30

Hledání hvězdy Davidovy

Vedlejší účinky USA 2013

Velký Gatsby USA 2013

Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

Jedna pilulka může změnit váš život. Má děsivé

Skvělý román F. Scotta Fitzeralda! Leonardo

Expozice o holocaustu na pozadí života světo-

vedlejší účinky: může zničit manželství, může

DiCaprio v hlavní roli romantického dramatu

vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-

dokonce i zabíjet, ale kdo za to bude zodpo-

o muži, který se roku 1922 vydává do New Yor-

dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů

vědný? Kriminální drama. Kamera a režie: Ste-

ku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku

o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy

ven Soderbergh

a jazz. Scénář, produkce, režie: Baz Luhrmann.

jako doplněk učebních programů pro všechny

Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 106 minut

Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 148 minut

typy škol.

10. - 11. / Pá / 19:30 / So / 17:00 a 19:30

28. - 29. / Út, St / 19:30

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům

Scary Movie 5 USA 2013
Pátá a poslední kapitola čtyřdílné trilogie.
Hlavním terčem hororové parodie jsou úspěšné „dokumentární“ horory série Paranormal
Activity. Režie: Malcolm D. Lee
Vstupné: 100 Kč / titulky
14. - 15. / Út, St / 19:30

Pád Bílého domu USA 2013
Teprve zkouška ohněm nás může zocelit. Teroristé zaútočili na Bílý dům a prezidenta drží jako
rukojmí. Akční thriller. Režie: Antoine Fuqua
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut
16. - 19. / Čt / 19:30 / Pá 17:00 / So, Ne / 15:00
a 17:00

Kovář z Podlesí ČR, premiéra
Pohádka, ve které je všechno trochu jinak.
Nová česká pohádka s Bolkem Polívkou
v hlavní roli je soubojem dobra se zlem, snaha
o získání pravé lásky. Režie: Pavel Göbl
Vstupné: 100 Kč / 100 minut
17. - 18. / Pá, So / 19:30

Iron Man 3 USA 2013
Geniální průmyslník Iron Man je nucen čelit
nepříteli, jehož dosah nezná hranic. Robert
Downey Jr. v titulní roli akčního dobrodružství.
Režie: Shane Black
Vstupné: 120 Kč / od 12 let / dabováno / 109 minut
21. - 22. / Út, St / 19:30

Nevědomí USA 2013
Země je v roce 2073 na konci… Lidé se odstě-

Hypnotizér Švédsko 2012
Filmová adaptace bestselleru Larse Keplera.
V rodinném domě je nalezena surově zavražděná téměř celá rodina a jediný přeživší je patnáctiletý chlapec… Krimi thriller.
Vstupné: 110 Kč / od 12 let / titulky / 122 minut
30. 5. - 1. 6. / Čt, Pá, So / 19:30

Donšajni ČR 2013, premiéra
Operní soubor na malém městě se rozhodne
uvést Mozartova Dona Giovanniho. Pohled
do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený
pozlátka. Komedie. Scénář a režie: Jiří Menzel
Vstupné: 100 Kč

Výstavy

Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.
Aktuální výstava: 125 let esperanta
Otevírací doba:
ÚT - PÁ / 9:00-12:00 a 13:00-17:00, SO, NE
13:00-17:00; První neděli v měsíci je pro obyvatele Svitav vstup volný
Tiskový servis:
Blanka Čuhelová, tel.: 461 541 710, mob.: 777
579 859, cuhelova@muzeum.svitavy.cz
www.muzeum.svitavy.cz
Výstavy ve Fabrice:
Foyer

Ing. Jan Šroubek: Všude žijí lidé
12. 5. – 2. 6. / městské muzeum a galerie

33. národní výstava amatérské fotografie
Fotografie nejúspěšnějších fotografů z celé

Lidské příběhy ve fotografiích z domova i ze
světa. Autor zachycuje život obyčejných lidí při
jejich každodenních starostech i radostech.

republiky. Po premiéře ve Svitavách poputuje
výstava do Prahy, Trutnova a Levice.

3. podlaží

5. výročí Fabriky Svitavy
24. 3. – 5. 5. / městské muzeum a galerie

Tématické fotografie pětileté činnosti a spole-

Svitavské výtvarné nebe

čenského života kulturního centra.

Výstava prací svitavských výtvarníků, kteří
v minulých několika letech odešli do výtvarného nebe. Uvidíte výtvarná díla Miloše Vaňka,
Jaroslava Svatoše, Miloslava Šplíchala, Václava
Nováka a Josefa Břeňka.
Stálé expozice

4. podlaží

AMFO 2012, Slovensko: Vítězná kolekce
amatérských fotografií ze slovenské celostátní
soutěže
Divadlo Trám:

Barvy tónů, tóny barev
Díla mladých autorů, která vznikla v rámci hu-

hovali a na jejím povrchu zůstalo jen několik

Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma

techniků. Jedním z nich je Tom Cruise, jehož

Expozice je věnována vám všem, kteří chcete

vlastní zvědavost přivede k šokujícímu pozná-

být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu

ní… Akční sci-fi. Scénář podle vlastní grafické

našeho města. Po 40 letech bude vystavena

novely a režie: Joseph Kosinski

část svitavského betléma, která již prošla ruka-

Vstupné: 110 Kč / od 12 let / titulky / 124 minut

ma restaurátorů pardubického muzea.

23. / Čt / 19:30

Z historie praní

Rozkoš v oblacích Španělsko 2013

Unikátní expozice praček a historie praní ve

Děj nejnovější komedie Pedro Almodóvara se

svitavském muzeu. Součástí expozice je prá-

 9:00 / Svitavský stadion

odehrává v letadle, které se porouchá a pilo-

delna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo

Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - TK Spartak Po-

tům, letuškám i pasažérům nezbývá, než si

na valše, vymandlovat si prádlo na historickém

lička (Pardubická soutěž 1. třída A - dorost),

naposledy pořádně užít života!

mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení na-

11:00 TO TJ Svitavy - SK Tenis Hradec Králové

Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut

šich babiček.

(Východočeská soutěž seniorů)

debně-výtvarného projektu Daniely Krčmářové.

SPORT
1. / St / 9:00 / Svitavský stadion
Krajské finále výběrů OFS. Kopaná - ml. žáci
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4. / So / 10:00 a 12:00 / Lačnov

 9:30 / Svitavský stadion

18.5. / 18:30 / II. Zámecké nádvoří

Hokejbal: MČR-SŽ, 1. HBC Svitavy - HBC Au-

Tenisové kurty: Východočeké oblastní přebory

Koncert: Pavel Šporcl a Gipsy Way

tosklo - H.A.K. Pardubice

v minitenise.

Koncert P. Šporcla a cikánské cimbálové skupiny v pořadu nazvaném Gipsy Way

 9:00 / Svitavský stadion

 10:00 / Svitavský stadion

Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - LTC Vysoké

Kopaná: TJ Sy - Trutnov U15 (11:45 U14 - ČLŽ)

žáci), 13:00 TO TJ Svitavy - Slovan Moravská
Třebová (Memoriál Zdeňka Kocmana - Parubicko D - babytenis)

 17:00 / UMT Lány
Kopaná: TJ Sy B - Dolní Újezd (I. A tř. muži)
5. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion
Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - TK Jiskra Havlíčkův Brod (Pardubický přebor - mladší žactvo)

 10:00 / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Chrudim U15 (11:45 U14, ČLŽ)
8. / St / 17:00 / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Třebeš (U19 - ČLD)
11. / So / 9:30 / Svitavský stadion
Mezinárodní závody v atletice

 10:00 / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Ml. Boleslav U13 (11:30 U12,
ČLŽ)

 17:00 / UMT Lány
Kopaná: TJ Sy B - Valy (I. A tř. muži)

 letiště v Ústí nad Orlicí
Bikemarathon – veřejný závod horských kol.
bližší info – www.bikemarathon.cz.
19. / Ne / 12:00 / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Meteor Praha U17 (U16 - ČLD)
25. / So / 9:00 / Svitavský stadion
Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - US SPA Dolní
Dobrouč (Pardubická soutěž 1. třída A -starší
žáci)

Polička
7. 5. / 19:00 / Tylův dům

Koncert: Věra Špinarová a Adam Pavlík
Koncert stálice na populární a rockové hudby
17.5. / 19:00 / Tylův dům

Stand up comedy: Na stojáka
Sólové výstupy bavičů – specialita angloamerických barů, kde nikdo nevelí publiku, kdy má
vděčně reagovat
30. 5. / 19:00 / Tylův dům

 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RCauta Buggy 1:10 E

Divadlo: Na mělčině
Hra s absurdním nádechem vypráví o ovdovělé
matce, kterou představuje I. Janžurová

 9:00 / UMT Lány
Kopaná: turnaj přípravek (9:00 - KS)

 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Náchod U13 (11:30 U12, ČLŽ)

 12:45 / Plochodrážní stadion Cihelna
Mistrovství ČR ve flat tracku, trénink v 10 hodin

25. 5. / Smetanovo náměstí

Opera pod májovým nebem

Mýto (Pardubická soutěž 1. třída A - starší

26. / Ne / 8:00 / Fabrika

Šachový turnaj pro mládež

 13:00 / Svitavský stadion
Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - TK Spartak Po-

 9:00 / Svitavský stadion

lička (Memoriál Zdeňka Kocmana - Parubicko

Tenisové kurty: TO TJ Svitavy -USK Pardubi-

D - babytenis)

ce (Východočeská soutěž seniorů), 11:00 TO
TJ Svitavy - TK Letohrad (Pardubická soutěž

12. / Ne / 6:00 / plochodrážní stadion Cihelna

1. třída A - dorost), 15:00 TO TJ Svitavy - LTC

3. motoristická burza AMK Svitavy

Vysoké Mýto (Memoriál Zdeňka Kocmana

Moravská Třebová
11. 5. / 14:00 / nádvoří zámku

Cesta od renesance k baroku
Vystoupí ZUŠ Moravská Třebová, flétnový soubor H. Dosedělové, skupina Quanti Minoris
a další
19. 5. / 19:00 / dvorana muzea

Koncert: Jakub Smolík
Více na www.moravskatrebova.cz
nebo www.kctmt.webnode.cz

- Pardubicko C - minitenis).

 9:00 / Svitavský stadion
Kopaná: turnaj přípravek (9:00 a 12:00 - OP,

 14:45 / Svitavský stadion

UMT Lány). TJ Sy - Chrudim (14:45 U19

Kopaná: TJ Sy - Letohrad U19 - ČLD. TJ Sy A

- ČLD)

- Kutná Hora (17:00 - divize muži)

 9:00 / Svitavský stadion

Českomoravské
pomezí

Tenisové kurty: TO TJ Svitavy - TK Choceň
(Pardubický přebor - mladší žactvo)

Vysoké Mýto
3. 5. / 20:00 / M-klub, Klubová scéna

Koncert: Michal Pavlíček & Monika Načeva
– „Obrovský slunce“.
Výjimečný koncert v rámci Dvořákova festivalu
18. 5. / náměstí Přemysla Otakara II.

 17:00 / Svitavský stadion

Litomyšl

Kopaná: TJ Sy A - Mšeno (divize muži)

13. – 18.5. / na různých místech ve městě

Čermákovo Vysoké Mýto

Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Týden plný vůní a chutí

Národní přehlídka dětských dechových hudeb

18. / So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: Veřejná dvousoutěž UŠ, UR20

zakončený gastrovíkendem na Smetanově

30. 5. / 19:30 / Šemberovo divadlo

a UR25

náměstí

Koncert: Čechomor – Kooperativa Tour 2013

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

Svátek fotografů
12. května – 2. června

Již po osmnácté se v květnu sjedou do Svitav ti nejlepší amatérští fotografové z celé republiky. Už třiatřicátý ročník Národní soutěže
a výstavy amatérské fotografie 2013 pořádají
NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb
města Svitavy za spolupráce Městského muzea
a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls a Společnosti přátel fotografie. V sobotu 11. května
dopoledne budou v Ottendorferově domě
předány ceny těm nejúspěšnějším a poté se
všichni sejdeme ve výstavních síních muzea
na komentované prohlídce.
Odborná porota, která se sešla ve Fabrice
začátkem dubna, hodnotila 1144 snímků od
175 autorů a devíti kolektivů. Na výstavu doporučila 307 fotografií. A já už dnes vím, že
pro všechny místo mít nebudeme, ačkoliv jsou
výstavní sály rozlehlé. Mezi fotografy doporučenými na výstavu se neztratili Svitaváci. A tak
v konkurenci celé republiky najdeme také fotografie Anny Vodvárkové, Pavla Snohy, Jindřicha Beneše, Stanislava Maděry a Karla Netolického. Možná pokračovatelů fotografických
legend Zdeňka Holomého a Josefa Čermáka.
Fotoklub Svitavy získal 3. cenu v kategorii kolektivů.
Proměny, kterými fotografování prochází
především v oblasti technických možností, jsou
obrovské a na výstavě je to znát. Amatérské
fotografování nalézá smysl v dokumentu, živé
reportážní fotografii, nebojí se experimentovat s barvou. Přesto na letošní výstavě tématicky i žánrově převažují tradičně zavedené
formy. Různá zachycení a zpracování krajiny,
přírodních detailů, objevilo se i zátiší. Drsné
je pojetí reality v reportážní tvorbě, zejména
z exotických zemí. Ale také fotografie umělecké, mnohdy počítačově upravované, blížící se
abstraktním obrazům.
Po premiéře ve Svitavách výstava poputuje
ve zmenšené verzi do Prahy, Turnova a Levice.
Blanka Čuhelová
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Seriál: městský památkový okruh (22)
Za hrobovým místem č. 1705–1706 se
měla začátkem 20. století postavit hřbitovní
zeď. Takový byl požadavek nejvlivnějších svitavských rodin velkotovárníků, aby pro svá
místa posledního odpočinku přidali na váze.
Nakonec tomu tak nebylo, ale zůstala hlavní
široká cesta z ulice 5. května, která hřbitov půlí
ve dví. Odděluje starou část od nové, protože
hřbitov se neustále rozrůstal. A tak plán, aby
v čele hřbitova zůstaly osamoceny hroby honorace, vzal rychle za své. Také možná proto,
že ve smrti jsme si všichni rovni. Přesto kolem
těchto hrobů musel každý projít...
Éru “typově nových náhrobků” zahájila
rodina Albrechtů v roce 1901. Důvodem byl
skon zakladatele koželužny, která se jednou
stane největším podnikem svého druhu v prvorepublikovém Československu. O tom Roman
Albrecht vědět nemohl, protože 14. července
roku 1900 zemřel. Manželka Jenovéfa a synové Bruno a Hugo oslovili renomovanou vídeňskou architektonickou kancelář Karla Adalberta Fischla a dílnu sochaře Julia Trautzla, rovněž
z Vídně. Julius Trautzl (†1958) patřil v té době
k velmi vyhledávaným umělcům – jeho památníky, busty a plastiky najdeme v celé monarchii
(dožil se požehnaného věku bezmála sta let,
jak se můžeme dočíst na vídeňském hřbitově
Simmering). Karl Fischl (†1937) v té době realizuje své monumentální projekty rezidenčních
vil a veřejných staveb a oba dva ovlivnila nastupující vlna módní secese.
Umělci spojili své síly právě ve Svitavách
na zdánlivě jednoduché zakázce – návrhu
a realizaci náhrobku Romana Albrechta a řešení rodinné hrobky. Materiálem pro dílo se
stal mramor, výchozím stylem zůstala moderní
secese, která svůj otisk zanechala v kompozici
náhrobku a desky s bronzovými úchopnými
oky, litinovými a železnými prvky stylového
zábradlí a zvláště v reliéfu zesnulého. Tento výrazný umělecký doplněk se stal jedním
z nejcennějších prvků funerální památky. Leč

v tom památném aprílu roku 2010, kdy zmizela
i bronzová deska z památníku Oskara Schindlera, ani reliéf Romana Albrechta nezůstal na
svém místě a podlehl sběračům kovů. Ti se nezastavili ani před pietním místem a reliéf, který
přežil všechny peripetie dějin (a ve Svitavách
obzvlášť) se ocitl v horším případě ve sběrných
surovinách, či možná v jakési sbírce neznámého majitele. Ať je to jakkoliv, reliéf nemáme
a neexistuje kvalitní fotografie pro zhotovení
repliky. Na snímku je vidět, jak památka vypadala, a o tom, že se krádež stala po očistě
a restaurování hrobu, nemá cenu povídat.
V roce 1907 byla do hrobky uložena Jenovéfa a po ní další členové rodiny. Roku 1920
sem byla pohřbena jedna z nejvýraznějších
osobností Svitav, továrník, policejní rada, poslanec říšské rady a Prozatímního národního
shromáždění Hugo Albrecht (*28. března
1862, Svitavy – †7. srpna 1920, tamtéž). Jeho
životní příběh je plný zajímavých dat: po absolvování obchodní akademie sloužil u pevnostního dělostřelectva, kde dosáhl hodnosti
poručíka. Ve Svitavách patřil k organizátorům
spolkového, kulturního a politického života.
Působil v místním pěveckém spolku, roku 1887
založil Svaz Němců severní Moravy. Jeho politický postoj byl vysoce konzervativní, ve všech
pozicích hájil zájmy Němců, o to více Němců
svitavských. Je znám jeho protičeský postoj,
kdy ve funkci policejního rady ve Svitavách
nazval zdejší Čechy přivandrovalci. Aktivně
se připojil k německé iredentě roku 1918, kdy
hájil zájmy Hřebečska a odmítal vznik republiky. Ani mezi dělnictvem neměl přátel, ba spíše
naopak, při sčítání lidu nutil dělníky se přihlásit
k německému jazyku, za což byl na říšské radě
pranýřován českými poslanci. O tom, že dával
práci místním sklenářům, protože jeho okna se
stávala častým terčem dlažebních kostek při
demonstracích dělnictva, není třeba pochybovat... Ale to až někdy příště.
Radoslav Fikejz
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Semináře
hospodářské komory
Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní
kancelář Svitavy, připravuje na měsíc květen
tři semináře. První seminář - Závazkové právo
podle nového občanského zákoníku se koná
7. 5., druhý proběhne 21. 5. na odborné téma
Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2013 a poslední seminář Energetické psychologie EFT je zaměřený na stres
při kontaktu s lidmi i obchodními partnery
a koná se 24. 5. Zveme vás na uvedené semináře do multifunkčního centra Fabrika ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18. Pozvánku s přihláškou naleznete na www.khkpce.cz a bližší
informace získáte na adrese: svitavy@khkpce.
cz, mob.: 724 613 968.
Lenka Báčová

Koncert Evy Henychové
Charita Svitavy vás zve na koncert písničkářky Evy Henychové, který se koná v pondělí
13. května v 18:00 hodin v kostele Navštívení
Panny Marie (bílý kostel) na náměstí.
Bližší informace o této písničkářce najdete na jejích oficiálních webových stránkách:
www.evahenychova.cz.

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
11. 5. / 15:00 - 19:00 / Amari Cup
Zveme vás na přátelský fotbalový turnaj
zpestřený o mnoho kulturních vystoupení
mažoretek a roztleskávaček. Přijďte si zahrát,
nebo si jen zafandit v příjemné atmosféře
a podpořit tak dobrou myšlenku této akce.
Svůj zájem zúčastnit se turnaje aktivně jako
hráč(i) předem nahlaste na tel.: 461 533 215,
nebo na facebooku školy.
22. - 24. 5. / Dny zdraví
Zapojte se do školního projektu i vy! Tematickou výuku doplní zajímavé besedy a exkurze, na něž zveme širokou veřejnost.
28. 5. / 15:00 - 17:00 / Den matek
Nejen maminky srdečně zveme na vystoupení dětí s divadelním představením Princezna
ze mlejna. Žáci od konce února každý den tvrdě pracují na dramatizaci scénáře. Přijďte ocenit jejich píli a snahu v hojném počtu a zároveň
se zasmát vtipným scénkám našich „herců“.
Akce se koná ve Fabrice.
Více informací na: www.zslacnov.svitavy.cz.
Mirek Smolej
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Odpoledne v Muzeu
esperanta

Neděle 19. května od 13 do 17 hodin
Na počest Mezinárodního dne muzeí
(18. 5.) vám bude naše muzeum, sídlící v přízemí Ottendorferova domu, pro vás po celé
odpoledne otevřeno zdarma! Kromě bezplatné komentované prohlídky všeobecné expozice si zde budete moci naposledy prohlédnout
dosavadní tematickou výstavu 125 let esperanta. Mapuje hlavní trendy a zajímavosti ve
vývoji esperantského hnutí jakožto jedinečného a neprávem opomíjeného mezinárodního
sociologického fenoménu.
Za toto celkem nedlouhé historické období
se z existujících asi 6800 jazyků světa esperanto ( jako jediný plánový jazyk) dostalo mezi
100 nejpoužívanějších a získalo své uživatele
ve více než 120 zemích všech kontinentů.
Budete moci zhlédnout unikátní archívní
fotografie, např. z předválečného pařížského
kabaretu či z natáčení prvního v esperantu
mluveného celovečerního filmu, a různé další
historické zajímavosti i kuriozity.
K dispozici je nyní reprezentativní ukázka
vývoje překladové i původní literatury všech
žánrů, vydané v mnoha zemích světa. V překladech zde naleznete nejen Shakespeara, Čapka
či Orwella, ale třeba i komiksového Asterixe.
Od 16 hodin, tentokrát navíc oproti běžným prohlídkám, nabízíme i promítání českého informačního DVD Esperanto je… a dalších
zajímavých krátkých videí. Členové svitavského
Klubu přátel esperanta vám budou k dispozici i pro vaše případné dotazy. Větší skupiny
prosíme o předchozí ohlášení na webových
stránkách: svitavy@esperanto.cz.
Svitavské Muzeum esperanta je v rámci ČR
jediné. Nová celoroční výstava s názvem Esperanto a múzy bude zahájena vernisáží v sobotu
8. června v 16 hodin v rámci Muzejní noci. Již
nyní vás i na tuto akci srdečně zveme.
Pavla Dvořáková

ZŠ Riegrova
Zve všechny děti, ale i jejich rodiče, na odpoledne plné her a zábavy. Den dětí se koná
30. května od 14:30 do 17:00 hod. Pro oslavence budou připraveny různé soutěže, střelba ze
vzduchovky, trhy, atrakce, trampolína, skákací
hrad atd.
Milena Baťková

Poetická čajovna
s Pavlem Kolmačkou
Čajovna a kavárna Namaste, Dramatická
školička a Městská knihovna ve Svitavách vás
zve na autorské čtení z tvorby Karla Kolmačky,
které se uskuteční ve čtvrtek 16. května v 19:00
hod. v Čajovně a kavárně Namaste. Básník
a prozik Pavel Kolmačka se narodil v roce 1962
v Praze. Pracoval jako sanitář v dětském domově a redaktor časopisu Velehrad, učil na Gymnáziu v Letovicích. Jako básník debutoval roku
1987 v samizdatovém Almanachu, do jeho
tvorby patří sbírky Vlál za mnou směšný šos
(1994), Viděl jsi, že jsi (1998), Moře (2010)
či román Stopy za obzor (2006). Od lyriky, biblických a mytických motivů se v jeho tvorbě
objevuje téma rodiny, vztah k ženě a k dítěti.
Milada Vacková

Vítání ptačího zpěvu
Svitavští ochránci přírody vás srdečně zvou
na Vítání ptačího zpěvu. Uskuteční se v sobotu
4. května v prostoru svitavských rybníků „Dolního a Horního“. Začátek akce je v 8:00 hodin
na hrázi „Dolního rybníka“ (u první tabule naučné stezky). Představíme vám zajímavé místní
ptactvo, které uvidíte zblízka nejen v dalekohledu, ale také při jeho kroužkování. Pro děti
je připravena řada soutěží s ptačí tematikou
Jiří Mach
a drobné odměny. 		

Drátování na Riegrovce
Na sobotu 11. května od 10 do 12 hodin
zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají své
ruce. Poplatek: 50 Kč na materiál, kontakt
L. Pražanová na e-mailu: prazanova@zsriegrova.svitavy.cz.
Věra Ducháčková
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Litomyšlský
symfonický orchestr
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Desáté setkání harmonikářů

6. / Po / 19:00 / Fabrika

Koncert Kruhu přátel hudby
Litomyšlský symfonický orchestr je amatérské hudební sdružení, které má za svou více
než šedesátiletou existenci mnohá vystoupení, a to i s významnými sólisty (B. Krajný,
E. Haken, J. Svěcený, L. Čepický, I. Ženatý,
R. Rokl, B. Matoušek). Repertoár orchestru
tvoří skladby od baroka po 20. století. Provedena byla i taková díla jako Beethovenova
5. symfonie, 4. a 5. klavírní koncert, Haydnova
symfonie Na odchodnou, Schubertova Nedokončená symfonie nebo Mozartova Symfonie č. 39 Es dur. Dramaturgie LSO se cíleně
zaměřuje jak na interpretaci děl již známých
a osvědčených, tak na uvádění nových, nebo
již zapomenutých skladeb. Orchestr má na
svém kontě již několik premiér regionálních
autorů (M. Toušek, D. Lukáš).

Júlia Karosi Quartet
15. / St / 19:00 / klub Tyjátr

Malá hudební scéna SKS
Júlia Karosi se narodila v hudební rodině
a ve velmi raném věku začala hrát na klavír
a housle. Vystudovala na univerzitě estetiku
a filozofii. Přešla pak na soukromou hudební školu, vedenou Gáborem Winandem,
v roce 2011 pak absolvovala hudební akademii
Ference Liszta obor jazzový zpěv. Júlia založila
v roce 2009 vlastní kvarteto (zpěv, piano, kontrabas a bicí). Júlia Karosi - vocal, Tamás Balázs
- piano, Balázs Horváth – kontrabas, Bendegúz
Varga – bicí. Kapela pravidelně vystupuje ve
všech maďarských a rakouských jazzových klubech a festivalech. Júliino debutové album Stroller of the City Streets (Kočárek z městských
ulic) vyšlo v únoru 2012. Repertoár se skládá
většinou z originálních kompozic, jejich zvuk
je směs klasické hudby a moderního jazzu, jejíž provedení je navýsost delikátní a zároveň
průzračně zvučné.

Již podesáté se ve Svitavách v polovině
května setkají harmonikáři z celé republiky.
Svitavská dvanáctka jako spolupořadatel této
akce zahraje na konci všem účastníkům a návštěvníkům letošní přehlídky. Zváni jsou všichni přátelé dobré lidové písničky. Vlastní přehlídka harmonikářů začíná od 13:30 a asi od
19:00 začne volná zábava k tanci a poslechu za
doprovodu tónů Svitavské dvanáctky.
Na setkání se sejde několik desítek zanícených harmonikářů a helikonářů i z desítek
kilometrů vzdálených míst. Všichni jsou nadšení, hrají bez honoráře a jakýchkoliv nároků.
Potkávají se pravidelně během roku, přehlídek
je spousta, jezdí celé rodiny, důležitá je pro ně
atmosféra, duch setkání, lidová písnička. Vždyť
kvůli 10 - 15 minutám na pódiu cestují po celé
republice. Nedělá se rozdíl mezi školeným
a neškoleným hráčem, obdivují se nástroje,
stáří a zachovalost, nebo naopak moderní prvky. Věkové rozpětí muzikantů je velké - u nás
od 8 do 80 let, někdy je hraní na harmoniku
dědičné, jindy náhoda. Pravidelně hrají naděje
z naší ZUŠ. Setkání harmonikářů má své stálé

posluchače - schází se na ně až dvě stovky lidí.
Vždy na závěr se hraje Ta naše písnička česká
- nepsaná hymna harmonikářů.
Po přehlídce se muzikanti sdružují do různých seskupení a hrají do pozdních hodin ve
všech prostorách Fabriky… Ostatně, přesvědčete se sami.
Dagmar Schulzová

Pět let Fabriky
Den otevřených dveří

29. / St / 8:00 / Fabrika
Den otevřených dveří
29. / St / 20:00 / Fabrika
Čechomor - Kooperativa tour 2013
*platí pouze v Expresce Svitavy do 31. května 2013

EXPRESKA SVITAVY
Svitavská 665/6, 568 02 Svitavy
tel.: 461 050 411
svitavy@expreska.cz

Generálním partnerem je obchodní společnost
POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA, a.s., hlavním
partnerem a dodavatelem piva společnost
Heineken Česká republika, a. s., hlavním mediálním partnerem je deník MF DNES.
Vstupné 200 Kč (na stání – sál), 250 Kč (na
sezení - balkon). Předprodej vstupenek od
29. 4. v recepci Fabriky a v síti TicketStream. Po
skončení koncertu bude následovat ohňostroj
ze střechy Fabriky.
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Zdravý životní styl
Pojďte s námi najít
cestu ke zdraví
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Poznávací zájezd do Berlína

V rámci projektu zdravého životního stylu
v květnu připravujeme pro občany města následující akce:
11. 5. / 10:00 / sál Nadačního domu.
Hubnu / nehubnu ! Co s tím? – Ing. Dita
Urbánková, Ph.D. – přednáška určená všem,
kteří marně bojují s nadbytečnými kilogramy, ale i ostatním, jež se chtějí dozvědět více
o zdravém stravování a způsobu života
17. - 19. 5. / Janské Lázně – Černá hora
Máj ve východních Krkonoších - víkend
plný pohybu – toulky krásnou jarní přírodou
s Nordic a Priessnitz Walkingem. Již nyní se
můžete přihlašovat i na akci připravovanou na
červen:
14. - 16. 6. / Jeseník – Čertovy Kameny
– Zlatý Chlum
Ve stopách Vincenze Priessnitze – poznejte léčebné metody zakladatele prvního vodoléčebného ústavu na světě.
Výukové a vycházkové lekce Nordic Walkingu pro veřejnost: vždy v pátek od 17 hod
- na pláži rybníku Rosnička (ostatní místa
a časy dle domluvy). Možnost objednání individuálních výukových i vycházkových lekcí
Dita Urbánková
(i mimo Svitavy).

Dejvické divadlo Praha
Patrick Marber:
Dealer´s Choice

V rámci akce Hledání hvězdy Davidovy - Kameny zmizelých se o víkendu 13. - 14. dubna
uskutečnil úspěšný dvoudenní zájezd pro zájemce z řad veřejnosti o historii období holocaustu.
Sobota byla věnována Berlínu. Druhý den se jeli účastníci podívat do konferenčního domu ve
Wannsee, kde byla pořízena společná fotografie. 		
Alice Štrajtová Štefková

Renata a Igor Ardaševovi - klavírní skladby pro čtyři
22. / St / 19:00 / Ottendorferův dům

Renata Ardaševová
Životní i umělecká partnerka Igora Ardaševa, zrála umělecky na ostravské konzervatoři
(klavír, skladby), JAMU (u Inessy Janíčkové)
a v mezinárodních interpretačních kurzech.
Během studií se zúčastnila šesti domácích
interpretačních i skladatelských soutěží a ze
všech si odnesla 1. cenu. Nejvýrazněji se však
v tomto směru zapsala do podvědomí posluchačů svým vítězstvím v mezinárodní chopinovské soutěži v Mariánských Lázních a ziskem
tzv. Gordon Trust Prize z mezinárodního klání
v Glasgowě. Své specifické pianistické umění vkládá s nádhernou samozřejmostí jak do
sólových kreací, tak do fantazijně posvěcené
spolupráce v komorních žánrech.

2. / Čt / 19:00 / Fabrika

Kdo rozdává, rozhodne
Prvotina autora, který je u nás známý
mimo jiné svými hrami Na dotek nebo Howard
Katz. Zaměstnanci jedné londýnské restaurace
se každou neděli setkávají v suterénu podniku
k partičce pokeru. Jednoho dne se objeví záhadný muž, jak se záhy ukáže, profesionální
hráč. Majitel restaurace jej pozve k hracímu
stolu. Rozehrává se napínavá partie, v níž zdaleka nejde jen o karty. Inscenace v režii autora
byla v roce 1995 oceněna prestižní britskou
divadelní cenou jako komedie roku. Režie: Jiří
Pokorný. Překlad: Dana Hábová, scéna: Martin Chocholoušek, kostýmy: Zuzana Bambušek
Krejzková, hudba: Michal Novinski, dramaturgie: Eva Suková. Hrají: David Novotný, Václav
Neužil, Hynek Čermák, Martin Myšička, Jaroslav Plesl a Ivan Trojan. Vstupné 250 Kč

Igor Ardašev
Patří k nejvýraznějším osobnostem střední generace evropských klavíristů. Jako rodák
z Brna pianisticky zrál u Inessy Janíčkové na
brněnské konzervatoři i Janáčkově akademii
múzických umění a své vzdělání si rozšířil mj.
na mistrovských kurzech u Paula Badury-Skody a Rudolfa Serkina. Na své mladistvé sou-

těžní úspěchy (zvl. na Smetanovské soutěži
a Concertinu Praga) navázal překvapivě brzy
jednak pozoruhodnou 5. cenou z velenáročné
moskevské soutěže P. I. Čajkovského, jednak
titulem laureáta Mezinárodní soutěže Pražského jara. Obzvlášť skvěle si v tomto směru počínal i v první půli 90. let, kdy si postupně přivezl
1. cenu ze soutěže M. Callasové v Aténách, titul
laureáta ze soutěže královny Alžběty v Bruselu, 1. cenu ze soutěže Belgického rozhlasu
a televize a laureátský titul z mezinárodního
klání Marguerity Longové a Jacquese Thibauda v Paříži. Dnes má za sebou imponující
počet úspěšných recitálů i koncertních vystoupení (Evropa, Amerika i Japonsko) a řadu
znamenitých nahrávek. K těm nejzajímavějším
patří vedle počinů sólových (Čajkovskij, Liszt,
Beethoven, Dvořák, Ježek, Janáček, Martinů
atd.) také snímek čtyřruční verze Janáčkovy
předehry Žárlivost realizovaný ve spolupráci
s Rudolfem Firkušným a komplet čtyřruční verze Dvořákových Slovanských tanců nahraný
s Renatou Ardaševovou. Vstupné 160 Kč (členové KPH 80 Kč).
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Sportovní gymnastika

Informace ze sportu

Plochá dráha Speedway a nová sezona
Dubnové sobotní odpoledne ve Speedway bylo sice chladné, ale slunečné. Některé
fanoušky ploché dráhy to neodradilo a přišli se
podívat, jak to funguje v plochodrážním týmu
a organizaci AMK Svitavy. Naštívil nás starosta
David Šimek, kterého jsme seznámili, jak bude
probíhat sezona a jakých závodů se zúčastní
junior Zdeněk Peša ml. a dva veteráni Zdeněk
Peša st. a Richard Berger. Popřál nám mnoho
úspěchů a hlavně žádná velká zranění.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat,
jak vypadá plochodrážní sport. Chcete se stát
jedním z nás? Hlásit se můžete na:
speedwaysvitavy@gmail.com
Tým Speedway Svitavy a Tým AMK Svitavy

Turnaj v halové kopané Garni Cup Svitavy

Slavnostní setkání nejlepších trenérek
a cvičitelek, které svolal Český olympijský výbor, se konalo 13. března v Praze. Pozvánku
dostala také trenérka Jana Šrotová, která byla
oceněna za svoji dlouholetou trenérskou práci

s mládeží ve sportovní gymnastice. Svitavským
gymnastkám se velmi obětavě věnuje již od
roku 1960. Pamětní list a upomínkové dárky
převzala z rukou olympijské vítězky Štěpánky
Hilgertové. Blahopřejeme a připojujeme se
k poděkování za náročnou práci.
Členky oddílu sportovní gymnastiky

Bloudění s mapou

Velikonoční zasněžená neděle byla termínem domácího turnaje v halové kopané
mladších přípravek ročníků 2005 a 2006, tedy
nejmladších svitavských fotbalových nadějí.
Škoda jen, že nebyl větší zájem z řad soupeřů
a někteří přihlášení z důvodu nemoci hráčů
na poslední chvíli svou účast zrušili. Ale i tak
to určitě byl plnohodnotný a záživný turnaj se
vším, co k tomu patří. Pro všechny zúčastněné
byl určitě přínosem - vždyť akce děláme pro
děti a fotbalovou budoucnost, tak snad přinese nějaké ovoce.
Využili jsme domácího prostředí a postavili dva týmy, ať si kluci zahrají. Stejně tak
učinili i hosté z Lanškrouna a pátým do party

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585
(www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 2. června 2013.

byl tým z Rychnova nad Kněžnou. Hrálo se
dvoukolově každý s každým a nás na konci
mohlo těšit 2. a 3. místo našich týmů modrých a žlutých. Nestačili jsme pouze na jasného vítěze - Lanškroun A. Ale fotbalisté určitě zaslouží pochvalu za předvedené výkony
a krásné branky.
Pro některé to byla vůbec první taková
konfrontace se soupeřem v ostrém zápase.
Rozhodně nikdo nezklamal a určitě má tento fotbalový potěr budoucnost. Doufejme, že
bude mít i potřebnou podporu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat svým
kolegům trenérům Oldřichu Vodehnalovi
a Janu Sehnalovi a také trenérům ročníku 2004
Radanu Kroulíkovi a Antonínu Kršákovi. Dále
bych chtěl poděkovat rozhodčímu Ladislavu
Havránkovi za vstřícnost, ochotu a bezproblémové odpískání celého turnaje, sponzorům,
kteří nás podpořili a v neposlední řadě rodičům
a fanouškům za povzbuzování. Jen více takových zážitků!
Petr Tomšů

Na třetí květnovou neděli si mohou všichni cyklisté, pro něž je ježdění na kole hlavně
o radosti a příjemně strávených chvilkách, nachystat svoje bicykly. Je pro ně připraven již
10. ročník pohodové orientační cyklojízdy
okolím Svitav Bloudění s mapou. Jako obvykle jsou připraveny tři trasy - 20 km pro rodiče
s dětmi, 40 km pro všechny zdatné a 60 km pro
ty nejzdatnější.
Všechny trasy zavedou účastníky do blízkého okolí Svitav, do míst známých i tam, kde jste
jistě se svými bicykly nikdy nebyli.
Lesní a polní cesty, silničky, někdy kopec,
nádherné výhledy do krajiny, pohoda a příjemná atmosféra... to všechno na účastníky čeká.
A snad i spousta sluníčka. A tak v neděli 19.
května v 9 hodin ráno na shledanou na zahrádce bowling-squash centra Na Střelnici. Tradiční
místo startu i cíle.
Pavel Křivka
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Ostrý začátek atletické sezony

Po zasněženém startu, v podobě třetího
ročníku Svitavské desítky, čeká v prvním květnovém týdnu svitavskou atletiku horký začátek sezony v podobě čtyř závodů v průběhu
jednoho týdne. V sobotu 4. května pořádáme
nominační závod Pardubického kraje na Olympiádu mládeže. Mimo registrovaných závodní-

ků si zde mohou svoji všestrannost otestovat
všichni zájemci do 15 let. Dalším netradičním
závodem i pro veřejnost je ve středu 8. května závod na 3000 m př., který pro letošní rok
získal status krajského přeboru Pardubického kraje. Díky kvalitnímu zázemí nového
stadionu a zkušenému pořadatelskému týmu
nám bylo přiděleno mezinárodní utkání mládeže do 18 let, které se uskuteční v sobotu
11. května. Zúčastní se ho širší reprezentační
výběry České republiky, Slovenska, Maďarska
a Polska. Tento závod je pro atlety jednou
z oficiálních možností pro splnění limitů na
mistrovství světa a měl by být nejkvalitnějším
závodem na našem stadionu od mistrovství
republiky v roce 1989. Pořádání nám bylo
přiděleno přímo Českým atletickým svazem
jako odměna za dlouhodobou kvalitní práci.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na
neděli 12. května, kdy je na pořadu krajský
přebor družstev starších žáků a žákyň, jeden
z největších závodů, který bude náš stadion
pro letošní rok hostit. Další informace, včetně
časových pořadů, naleznete na:
www.atletikasvitavy.cz.
Josef Marek

Svitavská desítka již potřetí
Svitavský atletický oddíl letos na domácím stadionu pořádá úctyhodných 14 závodů,
přičemž venkovní sezonu již tradičně zahájila
Svitavská desítka. Třetí ročník běžeckého závodu pro závodní i rekreační běžce se uskutečnil
v sobotu 6. dubna, znovu byl součástí seriálu
ISCAREX Cup a poprvé zároveň Krajským přeborem jednotlivců v silničním běhu. Pořadatelé
opět nabídli všem zúčastněným vysoký standard
v podobě kvalitního zázemí v tribuně Svitavského stadionu. Právě zima se negativně projevila
na počtu účastníků, kterých se na start běhu na
10 km (vedeného převážně po in-line okruhu)
postavilo „pouze“ 52. Uskutečnil se také tradiční
Lidový běh na jeden okruh, tedy na 1140 m,
z dvanácti startujících byl nejlepší domácí závodník Josef Novák. V teple haly současně
probíhal doprovodný program Atletika pro
děti, kde si své dovednosti vyzkoušela dvacítka dětí v doprovodu rodičů. Poté již odstartoval hlavní závod kategorie Muži A (do 40 let).
Zvítězil a přeborníkem kraje se stal Radek Hübl
z Vencl Týmu Ústí nad Orlicí v čase 33:10.
O kvalitě závodu svědčí i to, že pod 34 minut se
dostali ještě další čtyři borci. Ostatní kategorie
běžely v druhém běhu. Mezi ženami byla nejrychlejší Eva Jirásková z Lanškrouna za 42:57,
přestože věkově již spadá do kategorie Ženy
C. Bohužel v ženské kategorii nebyla vyhlášena krajská přebornice, neboť se zúčastnily jen
dvě registrované závodnice. Velké poděková-

ní patří sponzorům: Oáza zdraví, Aqua Anna
Radiměř, Papera, Carnova Svitavy a Story design. Díky nim měl závod znovu dobrou úroveň
a nejlepší závodníci obdrželi hodnotné ceny.
Kompletní výsledky na www.atletikasvitavy.cz.
Ondřej Klička

Silový trojboj
Poslední březnový víkend se konalo
v Brně historicky první mistrovství ČR RAW
(RAW jedná se o závody bez podpůrného
vybavení) v silovém trojboji s mezinárodní
účastí. Představilo se celkem 49 závodníků
v kategoriích dorostenců, juniorů, juniorek, žen a mužů do 74 kg a do 83 kg. Muži
se utkali ve váhových kategoriích do 93, do
105, do 120 a nad 120 kg. Pořadatelství se
zhostili členové oddílu PWL Vision Nutrition.
Na premiérovém mistrovství bylo pokořeno
mnoho rekordů a soutěž byla zároveň nominačním závodem na MS. V kategorii do 83 kg
skončil Libor Novák na 6. místě, v kategorii
do 93 kg se umístil David Lacko na 11. místě,
v kategorii do 105 kg se umístil Jan Binko na
2. místě a v kategorii do 120 kg se umístil Jiří
Chvála na 3. místě. V Kuřimi se 6. dubna konalo 21. mistrovství ČR v silovém trojboji mužů
a žen. Soutěže se zúčastnilo 41 závodníků.
Za oddíl TJ Svitavy nastoupil Jan Binko, který
skončil na pěkném čtvrtém místě. Jiří Chvála

Střelecké mistrovství
V tělocvičně ZŠ Felberova se konal 30.
března 5. ročník MČR ve štafetách z laserových pušek již tradičně pořádaný ve Svitavách.
Překvapil velkou účastí a tak byla zaručena
vysoká konkurence. Svitavy pod vedením Jindřicha Mařáka nastoupily do závodu se třemi
družstvy v kategorii C (od 16 do 21 let), tedy

v nejpočetnější kategorii. A hned všechna tři
družstva stála na stupních vítězů. Ti nejúspěšnější s nejlepšími časy byli Tomáš Kukaň, Jakub
Látal a Barbora Mařáková, kteří tak obhájili již
po čtvrté své prvenství a opět převzali putovní pohár. Navázali tak na úspěchy z minulých
let. Na druhém místě se umístili Michal Malý,
Martin Malý a Tereza Baráková. Bronzovou
příčku pak obsadili také Svitaváci – Patrik Švec,
František Petržela a Aneta Švancarová. Kromě
svitavských družstev se mistrovství účastnily
i jiné týmy z okolí. Barbora Mařáková, členka
družstva Svitav, získala za opakované úspěchy
titul nejlepšího sportovce v rámci svazu SBTS.
Dále byli oceněni i trenéři – Jindřich Mařák
(Svitavy), Miroslav Sýkora (Vendolí) a Tomáš
Přidal (Moravská Třebová). Úspěch je otázkou
píle, trpělivosti, ale především motivace.
Tereza Baráková

Kardio klub v květnu

V květnu jsme pro své členy připravili
autobusový výlet: Za jarní květenou na Pavlovské vrchy. Zajímavá naučná pěší vycházka
(6 km) nás v sobotu 18. května provede po pavlovských kopcích. Přihlášky a další informace
u Zdeny Chvojsíkové. Neseďte doma, poznejte
krásu jižní Moravy. 		
Jan Pokorný
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