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TOP týden slavností ve Svitavách

Již tradičně se ve Svitavách poslední srpnový týden koná zakončení letních slavností
(prázdnin) tak zvaným TOP týdnem. Jedná se
o velkou škálu kulturních akcí, které město pořádá pro širokou veřejnost. Kromě koncertů,
hudebních vystoupení a pouti se již počtvrté
sjedou řezbáři do Svitav na řezbářský memoriál Aloise Petruse. Celý poslední týden v srpnu budou vznikat na Svitavském stadionu nové
sochy, které tak doplní stávající sbírku dvaceti
pěti soch. Vernisáž čtvrtého ročníku řezbářského memoriálu na téma Z pohádky do pohádky
se bude konat při slavnostním předání nových
soch starostovi města 31. srpna. Při příležitosti
řezbářského memoriálu se budou konat večer-

ní koncerty na Svitavském stadionu u restaurace Pod Hodinami. Slavnosti budou zahájeny
koncertem skupiny Buty v neděli 25. srpna na
náměstí Míru.
Součástí TOP týdne bude také již třetí vernisáž Venkovky a koncert Anety Langerové
v pátek 30. srpna na náměstí Míru.
Pátý ročník přehlídky mažoretkových skupin a dvacátá první slavnost dechových hudeb
se budou konat 31. srpna. Již tradičně budou
hrát svitavské dechovky a vystoupí mažoretky.
Na závěr TOP týdne v neděli 1. září je
připravená tradiční svitavská pouť ke svatému Jiljí, pořádaná na náměstí Míru od roku
1992. Můžeme se těšit na stánky s řemesly,
občerstvení, historický program s jarmarkem
a dobovým koloritem, cimbál, pouliční divadla
a kejklíře. Kromě tradičních řemeslnických
stánků bude na dolní částí náměstí Míru
probíhat doprovodný program plný muziky
a zpěvu. Ve večerních hodinách zazní v kostele
sv. Jiljí slavnostní koncert Trio L´ambre (soprán,
flétna, varhany). Chybět samozřejmě nebude
Cimbálová muzika Aleše Smutného s Karlem
Hegnerem a další hudební doprovod převážně místních kapel. Podrobný program najdete
v srpnu na plakátech, webu a facebooku města
Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková
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Pivní slavnosti
Na náměstí Míru ve Svitavách si 13. července pochutnáte na nejrůznějších druzích
piva a pivních specialitách převážně z malých
pivovarů. Představí se nejméně 17 pivovarů
z celé republiky. Na pivním festivalu návštěvníci mohou porovnat značky, ke kterým se
v běžných hospodách nedostanou. Pro ty, kteří
si chtějí odnést nějakou památku na tuto akci,
jsou připraveny malé pivní „krýgly“, které si
mohou návštěvníci zakoupit. Druhý ročník
pivního festivalu přivítá nejen milovníky tohoto lahodného moku, ale i borce nominační
soutěže na Mistrovství České republiky ve vaření kotlíkových gulášů 2013 a jedlíky soutěže
v pojídání bramborových knedlíků. Stejně jako
v minulém roce budou na základě hlasování
návštěvníků vyhodnoceny tři nejlepší pivovary.
Uvědomujeme si, že spojení piva a dobré
muziky je pro návštěvníky velmi atraktivní, ale
nezapomněli jsme ani na děti. Vedle soutěží pro
dospělé jsou připraveny i hry a atrakce pro nejmenší. Mediálním partnerem je Český rozhlas
Pardubice.

Program:
•
•
•
•
•
•
•
•

13:00
13:15
14:45
16:15
18:00
19:00
20:00
21:30

zahájení
Jarda Gang
Nasaďte Ski
Kowalski
Sabrage
vyhlášení vítězů a zakončení slavností
Pipes and Pints
Poletíme?
Alice Štrajtová Štefková
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Starosta odpovídá

Stanovisko vedení města k petici o zeleni

Jak bude probíhat další dění kolem elektronické aukce energií?
Svitavské domácnosti se od 4. do 26. června přihlašovaly v multifunkčním centru Fabrika do elektronické aukce na výběr dodavatele
zemního plynu a elektrické energie.
Samotná e-aukce je plánována na konec
července (29., případně 30. července). Občané, kteří mají zájem sledovat přehled výsledků
e-aukce on-line, mohou v den konání aukce navštívit web: www.ecentre.cz, kde v pravé části
titulní strany naleznou příslušný odkaz.
Koncem srpna zástupci společnosti eCENTRE a.s. opět přivítají účastníky aukce v centru
Fabrika, kde budou mít připraveno vyhodnocení výsledků a případně smlouvy s vítěznými
dodavateli k podpisu, pro ty, kteří v aukci získají výhodnější podmínky.
Sledujte proto od 15. srpna web města
(www.svitavy.cz), kde naleznete přesné termíny konání setkání.
David Šimek

Víte, že...
...je ve Svitavách otevřený nový nekuřácký PUB – CAFE bar?
Jedná se o příjemný bar v domácím prostředí na ulici Mánesova 19. Otevřeno je od
pondělí do soboty od 17:00 do 22:00 hodin.

Rekonstrukce šaten
Koncem června byla dokončena rekonstrukce šaten a sociálního zařízení pro zaměstnance v areálu technického úseku na ulici
Tovární. Náklady činily asi 1,2 mil včetně DPH.
Důvodem rekonstrukce a rozšíření šaten je
zvýšení počtu zaměstnanců, protože některé
činnosti si bude provádět firma Sportes sama
(veřejné osvětlení, částečně veřejná zeleň)
místo dodavatelského způsobu provádění. Rekonstrukci financovala firma ze svých zdrojů.

Petr Horký

Na různých místech ve Svitavách a také
v našich schránkách se setkáváme s petičním archem za zachování veřejných parků
v našem městě. Petice svým obsahem reaguje na rozhodnutí Zastupitelstva města Svitavy
o schválení budoucího prodeje části pozemku
za bývalým domem DDM na ulici Lanškrounské. Pokud si někdo chce na daný problém
udělat objektivní názor, měl by znát i vysvětlení, proč většina zastupitelů schválila prodej
části pozemkové parcely současně využívané
jako travnatá plocha, která má návaznost na
parkovou zeleň.
K vlastní investici přestavby se napovídalo
a napsalo již mnoho, a to z mnoha stran. Vedení města je jednoznačně přesvědčeno o dobrém počinu soukromého investora přestavět
bývalý objekt na prostory k bydlení. Podporou
zlepšení stavu mezi stavbou a parkovou zelení
by měl být i budoucí odprodej části travnatého
pozemku, který byl důvodem k sepsání petice.
Při koupi budovy koupil investor i pozemky
volného prostranství k ulici Lanškrounské, ale
také pozemky nepravidelného tvaru v zadní části směrem k parku. Důvodem jednání
o prodeji části travnaté plochy ve vlastnictví
města bylo logické zarovnání pozemků pro
oddělení soukromého prostoru od veřejného
prostranství. Zde jsme požadovali, aby pozemek, který mělo město prodat, byl řešen jako
zelená bariéra posilující parkovou zeleň při pohledu na soukromou stavbu. Takto také bylo
zastupitelům předloženo usnesení na zasedání
6. března 2013, kde bylo podmínkou budoucího prodeje části pozemku předložení dokumentace zahradních úprav s respektováním
ochrany stávající zeleně. Je (a vždy bylo) tedy
mylné informování veřejnosti, že tyto pozemky
budou v budoucnu využívány ke stavbě garáží či stavění bazénů a „grilování“. Na přelomu
května a června nám byl předložen návrh, jak
by zeleň měla na budoucím prodaném po-

zemku vypadat – viz. obrázek s popisem. Jedná se o přechodovou zeleň s terénní modelací
a keřovou úpravou, aby došlo k optickému oddělení veřejného prostoru parku od soukromé
investice. Mezi touto bariérou a volným pozemkem stavby je navrženo oplocení chránící volný vstup na přilehlý pozemek u stavby.
Tento návrh řešení jednoznačně posiluje zeleň
a úpravu parkového prostoru. Měli bychom
tedy právě soukromého investora pochválit za
vytvoření nové zeleně v připravovaném rozsahu. Určitě se nenajde mnoho investorů, kteří
jsou ochotni z vlastních prostředků vytvořit
novou zeleň ve městě. Takže se zeleně nezbavujeme, ale posilujeme ji.
Zavádějící z obsahu petice je i informace neprodávat do soukromých rukou veřejné
parky či jiné části veřejné zeleně. V mnoha případech již tyto plochy mohou v soukromých
rukou neoprávněně být. Stačí se podívat na hranice pozemků v katastrální mapě, porovnat je se
skutečností oplocených pozemků a vystavěných
staveb a hned se přesvědčíme, zda tomu tak
je, či nikoliv. Týkat se to může různých zahrad
a ostatních pozemků ve všech částech a ulicích města. Pokud by zjištěný stav nesouladu
ničemu nebránil, mohlo by město pozemek
v současnosti soukromě využívaný prodat.
Avšak pokud by se mělo vyhovět petici a požadavku podepsaných petentů, potom by to zřejmě nešlo, neboť většina takto využívaných pozemků by v původním stavu byla veřejná zeleň,
kterou bychom prodávat neměli. Je to správně?
Nesmíte si dokoupit ani kousek předzahrádky
apod.? Vždy je to přece o individuálním přístupu. V žádném případě bychom ale nesouhlasili
a nesouhlasíme s prodejem té veřejné zeleně ve
městě, kde jsme přesvědčeni o jejím využívání
všemi občany města. Toto vyjádření je tedy naším nesouhlasným postojem k petici, neboť se
domníváme, že petice neobsahuje vůči veřejnosti korektní informace.
Pavel Čížek
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Slavnostní ocenění mentorek a mentorů

Soutěž o Sběrný
dvůr roku
Společností ASEKOL byla vyhlášena soutěž o Sběrný dvůr roku. Hodnocení sběrných
dvorů je ponecháno přímo samotným občanům, kteří na webových stránkách www.sberne-dvory.cz mohou prostřednictvím hvězdiček
ohodnotit „svůj“ sběrný dvůr.
Hlasovat občané mohou až do listopadu,
kdy se uskuteční závěrečné vyhodnocení. Vítězný sběrný dvůr získá od společnosti ASEKOL finanční odměnu a odměněni budou
také hlasující občané, kteří budou po vyplnění
registračního formuláře zařazeni do slosování
o hodnotné ceny.
Michal Nedoma

Chodník v ulici Bratří
Čapků je opraven
V posledním květnovém týdnu dokončila
firma SPORTES Svitavy plánovanou opravu
druhé části spojovacího chodníku na sídlišti
u vlakového nádraží. Po předchozí opravě
horní části ulice Marie Pujmanové byla letos
dokončena spodní polovina chodníku ulice
Bratří Čapků.
Starou dlažbu nahradila zámková betonová dlažba, byl obnoven nevyhovující podklad
a poškozené záhonové obrubníky. V rámci
opravy byl mírně upraven podélný sklon chodníku a odstraněny prohlubně a lokální nerovnosti. Šířka chodníku je sjednocena v celé šíři
na 2 metry.
Hodnota provedených prací je zhruba
424 tisíc Kč.
Alice Štrajtová Štefková

Za účasti starosty města Davida Šimka
a místostarosty Miloše Vízdala se 13. června
v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů, kteří působili v projektu města s názvem Mentorská
asistence.
Projekt je součástí programu podpořeného z dotačních prostředků Odboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR, jež nese

Zákaznické centrum

Město Svitavy vybudovalo nové discgolfové hřiště, které bylo na Den dětí slavnostně
otevřeno. Otevírat Discgolf Park Svitavy v suchém poldru v době povodní není jednoduché – bylo to spíše na holínky - ale přesto se
to povedlo.

Na kole dětem

Vážení zákazníci,
od 1. července 2013 je pobočka zákaznického centra společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. přestěhovaná do prostor
Městského úřadu Svitavy, T.G. Masaryka
25, kancelář č. 112 (1. kancelář vpravo vedle podatelny). Úřední hodiny: pondělí od
7:15 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00
hodin.
Jaromír Hurych

Otevření discgolfového hřiště

Současný první hráč v Czech Tour 2013 v kategorii O Lukáš Filandr si nové hřiště pochvaloval.

název Sociální prevence jako součást SVI
ve Svitavách. Termín SVI znamená - Systém
včasné intervence. O program projevili zájem
i zástupci Katedry sociální patologie Univerzity
Hradec Králové - Václav Bělík a Stanislava Hoferková, kteří se zúčastnili slavnostního předání
odměn mentorům v rámci návštěvy města spojené s přípravou budoucí dohody o spolupráci.
Erich Stündl

Dopoledne nepršelo, tak mohli první nadšenci nový sport vyzkoušet. V průběhu dne se
začali sjíždět i proslulí závodníci – např. Lukáš
a Daniela Filandrovi (Lukáš je nyní prvním
hráčem v Czech Tour 2013 v kategorii O), aby
mohli natrénovat na odpolední závod (mimochodem hřiště velmi chválili.) Odpoledne už
bylo ve znamení pláštěnek a deštníků, ale starosta David Šimek si první slavnostní výhoz užil.
Stejně jako závodníci, kteří zápolili za každého
počasí. A od té doby je hřiště hojně navštěvováno – zejména o víkendech.
Protože vedení města má zájem, aby bylo
využíváno nejen veřejností a závodníky, ale
také školami, zaplatilo tělocvikářům a učitelům
ze základních a mateřských škol výuku discgolfu a nakoupí i několik mobilních cvičných košů
do škol. Kurz pro učitele probíhal ve třech
dnech. Ve čtvrtek 13. června začali pedagogové teorií, v pátek pokračovali praxí a ve středu
26. června uspořádali vyškolení učitelé turnaj
mezi svitavskými školami.
Zuzana Pustinová

Ústřední postavou charitativní akce pro
děti s onkologickým onemocněním Na kole dětem je Josef Zimovčák na svém vysokém kole.
Projel všech deset etap v délce 1505 km z Aše
až po Velehrad. V loňském roce získali organizátoři celkem přes 800 tisíc Kč, letos bude tato
částka pravděpodobně překročena, protože se
stále hlásí další přispěvatelé.
Zuzana Pustinová

Anketa – TV vysílání
Televizní vysílač, který pokrývá signálem
Svitavy a nejbližší okolí a slouží primárně pro
svitavský program CMS TV, může v rámci regionálního multiplexu rozšířit nabídku programů o další tři stanice.
Abychom mohli výběr pokud možno přizpůsobit poptávce, připravili jsme pro občany
Svitav malou anketu, kterou můžete vyplnit
buď elektronicky na webu města, nebo písemně na formulářích, které budete mít k dispozici
v informačním centru na náměstí Míru nebo na
podatelnách městského úřadu. Anketa bude
ukončena 31. srpna 2013.
Zuzana Pustinová
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Sociální služba tísňové péče Život 90 i pro Svitavy
Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou nabízí svitavským seniorům a zdravotně
postiženým občanům využití sociální služby
tísňové péče. Jedná se o nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službu, jejímž prostřednictvím získáte pocit klidu a jistoty. Uživatel je
nepřetržitě připojen na dispečink, který mu
zprostředkuje okamžitou odbornou pomoc
podle jeho požadavku a potřeb. Stačí pouze

stisknout tlačítko, které nosí uživatel u sebe.
Služba se poskytuje v bytě klienta i mimo domov. V úzké spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou a městskou policií pomáhá
systém tísňové péče zejména při náhlém zhoršení zdravotního stavu, při pádu, kdy klient nemůže vstát, při napadení v bytě, hlídání bytu
v době nepřítomnosti, úniku plynu a dalších
krizových situacích. Služba je vhodná přede-

Svitavská burza ﬁlantropie

Z iniciativy města Svitavy a Mateřského
a rodinného centra Krůček se ve velké zasedací
místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila 11. června
Svitavská burza filantropie pod záštitou Pavla
Šotoly, radního Pardubického kraje, zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor.
První burzy filantropie v Pardubickém kraji
proběhly v roce 2011. Byly inspirovány televizním pořadem Den D a jejich iniciátorem
byla KONEP (Koalice nevládek Pardubicka).
Na základě zkušeností získaných v rámci burzy pořádané KONEP v roce 2012 ve Svitavách
pro celý bývalý okres Svitavy se představitelé
města Svitavy rozhodli uspořádat svou vlastní
městskou burzu a cíleně podpořit neziskové
organizace ve městě. Organizací bylo pověřeno MC Krůček, které má zkušenosti s realizací
projektů zaměřených na dlouhodobou spolupráci neziskových organizací. Na základě výzvy
v Našem městě i dalších médiích se přihlásilo

celkem devět neziskových organizací a čtyři
firmy, které se rozhodly neziskové organizace
podpořit finančními prostředky nebo materiálním vybavením. Jednalo se o firmu EPR PRAHA
s.r.o. se sídlem ve Svitavách a firmu P-D Refractories CZ a. s. Podporu na konkrétní projekty
budou také zvažovat firmy EVT Stavby s.r.o.
a Nekvinda – zemědělská technika.
V průběhu společného setkání zástupci
svitavských neziskových organizací představili
prostřednictvím prezentací projekty představitelům firem i veřejného sektoru a snažili se
je přesvědčit o tom, že právě jejich projekt je
vhodný k získání finanční či materiální podpory. Město Svitavy zastupovali na Svitavské
burze filantropie 2013 starosta David Šimek
a místostarosta Miloš Vízdal, kteří na základě
konkrétních projektů navrhli přidělení finančních prostředků města na jednotlivé projekty
v celkové výši 55 tisíc Kč.
Podporu firem lze vyčíslit na obdobnou
částku, jakou poskytlo město, v některých případech má i podobu materiální podpory.
Zástupci donátorů konstatovali, že příprava historicky první tzv. městské burzy byla velmi dobrá, pochválili neziskové organizace za
návrhy projektů i jejich prezentaci.
Za neziskové organizace v závěru všem
donátorům i pořadatelům poděkovali krajský
radní i starosta města.
Erich Stündl

Promoce univerzity třetího věku

Od roku 2002 zřizuje svitavské gymnázium univerzitu třetího věku pro seniory. V obřadní síni
městského úřadu promovali absolventi tříletého studia 2010 až 2013.
Milan Báča

vším pro osaměle žijící spoluobčany a seniory,
jejichž příbuzní s nimi nemohou být v denním
kontaktu.
Další informace získáte na prezentaci této
služby 15. července od 15 hodin v aule Fabriky
nebo na tel. číslech: 327 534 158, 602 235 375,
na webových stránkách: www.zivot90-zrucns.
cz nebo na odboru sociálních věcí MěÚ Svitavy, tel.: 461 550 239.
Šárka Řehořová

Městská policie informuje
TÍSŇOVÁ LINKA 156
Také žijí mezi námi
Dne 5.6. v dopoledních hodinách přijala
stálá služba telefonické oznámení o ženě v černém oblečení, připomínajícím uniformu bezpečnostní agentury, která vstupuje do vozovky
na přechodu pro chodce a „řídí“ dopravu. Na
místě bylo strážníkem zjištěno, že žena (62)
si usmyslela dohlížet na bezpečnost chodců
a „učí“ řidiče aut, aby před přechodem zastavovali. Inspirovala se v televizi a rozhlase.
Jiná žena se pohybuje u obchodních center a pod různými záminkami se snaží vyloudit
menší obnos peněz či jídlo. Žádný obecně závazný právní předpis jí v tom nezabránil. Po
mnoha pokutách, které jí byly uděleny, stejně
své potřeby a zřejmě i potřeby rodiny zajišťuje tímto způsobem, přestože jsme se jí snažili
pomoci (bydlení, práce).
Na některých místech města a někdy
i u školy postává další žena, která mluví „z cesty“, vypadá často zanedbaně, v létě i vyzývavě.
Téměř každý den hlídka vyjíždí tam či onam
kvůli bezdomovcům. Každý ví, že na různých
místech jsou obtížní.
Co s nimi má policie dělat? Po posouzení
zákonnosti je z těchto míst „vykazujeme“. Pokud spáchají delikt, řeší se! Dodržování právních předpisů je povinností. Odlišnost je však
součástí našeho života a měli bychom si s ní
každý umět poradit a také zaujmout osobní
postoj. Vyloučit tyto osoby ze společnosti nelze, jistá míra tolerance k nim je od každého
z nás nezbytná.
U všech příběhů lze chování těchto osob
doložit obrazovými záznamy. Kladu si otázku
(a jistě ne sám): Co s nimi a co dál?
Strážníci dobře vědí, kdo se jak na veřejnosti chová a kdo si zaslouží pomoc, ale bez
sebemenší snahy lidí, kterých se to dotýká, to
nepůjde. A také to není účelné.
Z podstaty problémů, které takové osoby v komunitě přináší, je tu velký prostor pro
sociální, zdravotní, humanitární, charitativní
a dobrovolnické práce zasazené do smysluplného a účelného systému, který není ohraničen časem, místem, projekty, úřady, ani budovami.
Karel Čupr
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7 dní v týdnu 7:00–22:00
Vystřihněte si poukaz a přijďte si k nám vybrat auto
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 300 aut na pobočce v Pardubicích  24 měsíců garance na mechanický stav auta
 Garance nejnižší ceny na trhu
 Rychlé a jednoduché schválení úvěru
 Prověřené vozy po 1.–2. majiteli  0% akontace, nepotřebujete hotovost

800 110 800

zníků
áka

P ro vě ř

Vyberte si bez kompromisů

m
o 1,3 ilionu
z
řen

Z ko

Přihlášky a informace na všechny akce - Nízkoprahový klub Díra, Felberova 2; tadydira@seznam.cz, mob.: 725 246 743 (Michaela Kopová), akce jsou určeny pro děti a mladé ve věku
8 – 20 let.

Děkujeme všem, kteří s námi byli tento
školní rok. Děkujeme všem, kteří s Krůčkem žijí,
spolupracují s ním, podporují jej a svým postojem ukazují cestu z izolace a pomoc v mateřství
a rodičovství, cestu ke vzdělání a seberealizaci.
Těšíme se na vás v době prázdninového programu a přejeme krásné prožití letních dní.
Za tým MC Krůček Kateřina Krausová

ík ů

Přespávání s pestrým programem
v klubu Díra
od 2.7. 18:30 do 3.7. 9:00
Hry, výtvarná dílna, diskotéka. Cena 20 Kč.
Přespávání s pestrým programem v Nízkoprahovém klubu Díra
od 26.8. 18:30 do 27.8. 9:00
Hry, výtvarná dílna, diskotéka. Cena 20 Kč.

• Pondělí (10:00 - 10:45) - hudebně pohybový
klub od 1 roku
• Úterý (10:00 - 11:00) - hudební klubík s malým tvořením od 2 let
• Středa (10:00 - 10:45) - baby klub
• Čtvrtek (organizované výlety) - přihlášení
a bližší informace dostanete osobně v prostorách MC, na mob.: 737 236 152, e-mail:
mckrucek@gmail.com
• 6. 7. sobota – Mladějov na Moravě – Průmyslové muzeum a jízda výletním vlakem
• 11. 7. čtvrtek – Radiměř - ranč Hidalgo
• 25. 7. čtvrtek – Březová nad Svitavou – Lanové centrum
• 1. 8. čtvrtek – Janov – koně
• 15. 8. čtvrtek – Perníková chaloupka u Pardubic
• 22. 8. čtvrtek – Moravská Třebová – muzeum
a koupaliště

Zko n

Garance
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Zko

Akce Nízkoprahového
klubu Díra

Pravidelný program o prázdninách
(8:00 - 14:00)

zn

Ve dnech 15. května - 14. června se
konala materiální sbírka pro Záchrannou
stanici Zelené Vendolí. Pro stanici se vybíraly granule, konzervy, deky, ptačí zob,
sušené pečivo a spoustu dalšího. Celou
akci zaštítilo DDM Tramtáryje Svitavy. Za
zvířátka srdečně děkujeme všem dárcům
za jejich solidaritu.
Michaela Kopová

rů

Poděkování

Nabízíme prázdninové hlídání dětí v Hlídacím
centru - BabyKrůček – mob.: 604 509 421,
hlidaci.centrum@seznam.cz.
Informace vám předáme osobně v MC Krůček,
budova Fabriky, na mob.: 737 236 152, e-mail:
mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz

et

Srpen
• 12. - 16. / 8:00 – 16:00 / DDM Felberova
Příměstský tábor
Veškeré informace na www.ddm.svitavy.cz
Zvou zaměstnanci DDM Tramtáryje Svitavy

Zko n

Kamarádi a příroda. Dobrodružství a hry.
Ešus s vlastnoručně uvařeným jídlem. Slavnostní oheň. Slunce vycházející za lesem i déšť
bubnující na stanovou plachtu… to všechno
zažívají skauti na pravidelných schůzkách
a výpravách po celý rok.
Pak ale přijdou prázdniny a s nimi TÁBOR,
kde už jde o pravý život v přírodě, takřka dva
týdny ve stanu s podsadou, daleko od města.
Skauti svitavského střediska Smrček, posílení
o takřka tři desítky nových dětí ze zářijového náboru, toho za uplynulý školní rok zažili
spoustu: stanování, lodě, jeskyně, slaňování,
hrad, bazén, koně, kino, divadlo. Všichni ale
už s napětím očekávají právě blížící se tábory.
Letos proběhnou tři: jeden tradičně na střediskovém tábořišti Trpík u Lanškrouna, druhý
na vodě, třetí mezi jihlavskými lesy. K tomu se
chystá také několik výprav do českých i zahraničních hor. Přejme všem zkušenosti a zážitky
na celý život!
Jindra Homolová

Červenec
• 1. - 5. / 8:00 – 16:00 / DDM Felberova
Příměstský tábor
• 7. 7. / Ne / 9:00 / střelnice Pomezí
Střelecká soutěž - Cena předsedy SSK
Pomezí - 7. ročník - kategorie LM / SM 60
L, startovné 50 Kč
• 8. - 12. 8:00 – 16:00 / DDM Felberova
Příměstský tábor

Prov
ě

Tábor je vrcholem
skautského roku

MC Krůček

Zko

Nad rámec výchovně vzdělávacího programu se děti realizují ve výtvarném kroužku organizovaném mateřskou školou Větrná. Děti se
zde seznamují s různými technikami a snaží se
zachytit svět kolem nás a přenést jej na formát
papíru. Jejich práce zdobí nejenom interiér
MŠ, ale především se účastní různých soutěží. Velkým úspěchem bylo vítězství Majdalenky Slintákové, která sbírala vavříny nejenom
v okresní, krajské ale i v celorepublikové soutěži Požární ochrana očima dětí, kde obsadila
vždy 1. místo. V rámci okresního a krajského
kola byla pozvána na slavnostní vyhlášení výsledků v prostorách Hasičského záchranného
sboru ve Svitavách.
Lenka Šabatková, MŠ Větrná, Svitavy

Akce DDM Svitavy

Zko

Výtvarné úspěchy
MŠ Větrná

str. 5

áno 107 p
olov
ntr

Garan

str. 6

naše město / červenec - srpen 2013 / www.svitavy.cz

Cyklobusem Českomoravským pomezím Kardio vycházka
Projekt Cyklobusem Českomoravským
pomezím si od roku 2006 našel již mnoho
příznivců. I v letošním roce bude linkový autobus uzpůsobený pro převoz jízdních kol od
posledního červnového víkendu vyjíždět na
svou trasu po turisticky atraktivních místech na
pomezí Čech a Moravy. Cyklisté i pěší turisté
tak budou opět moci poznávat nejen krásy pěti
historických měst Českomoravského pomezí,
ale také dalších zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, rozhledna na Kozlově
nebo zřícenina hradu Cimburk.
Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu a neděli od 28. června do 29. září, celkem tedy čtrnáct prodloužených víkendů.
Možnost dostat se blíže k atraktivitám Českomoravského pomezí vám nabízíme díky
spolupráci měst Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké Mýto a Polička. Projekt
opět podpořil také Pardubický kraj. Páteční
trasa cyklobusu povede z Poličky přes Svi-

tavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou
a Litomyšl do Poličky a večer zpět. V sobotu se
dostanete z Poličky přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, Litomyšle, České Třebové, Svitav
a Jevíčka a odpoledne zpět. Nedělní trasa je
vedena přes stejná města a obce jako sobotní,
ale v opačném směru.
Na lince bude platit jednotný tarif IREDO,
který nabízí několik možností jak ušetřit. Výrazné slevy jsou poskytovány dětem (do šesti let
zdarma, do patnácti let sleva 50%) a osobám
ZTP. Je možné využít také výhodné rodinné,
síťové a časové jízdenky. Letáky s přesným
jízdním řádem, mapkou a několika tipy na
výlet jsou k dispozici ve všech informačních
centrech regionu a distribuovány budou i na
nádražích a ve vlacích Českých drah.
Další informace najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz. Jízdní řád cyklobusu najdete
uvnitř tohoto čísla. Přejeme šťastnou cestu plnou
nezapomenutelných zážitků!
Jiří Zámečník

Seniorcentrum

Mladí zahrádkáři
úspěšně soutěžili

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. provozuje samostatnou pečovatelskou službu, která
vede ke zlepšení kvality života klientů v domácím prostředí a zajišťuje komplexní sociální
služby vycházející z individuálních potřeb uživatelů. Pečovatelská služba je určena seniorům
a zdravotně postiženým občanům města, kteří
potřebují z důvodu vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc další
osoby k zajištění svých potřeb a žijí ve svém
přirozeném prostředí.
Pečovatelská služba je poskytována na
základě písemné smlouvy mezi uživatelem
a naší společností. Úkony pečovatelské služby
hradí uživatel dle aktuálního ceníku. Služba je
poskytována v domácnostech podle aktuální
potřeby uživatelů denně v době od 7:00 do
20:00 hodin v dohodnutých intervalech.
Základní činnosti pečovatelské služby:
• Pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při
oblékání a svlékání, pomoc při samostatném
pohybu, pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík.
• Pomoc při úkonech osobní hygieny.
• Poskytnutí stravy, dovoz nebo donáška jídla,
pomoc při přípravě a podání jídla a pití.
• Běžný úklid domácnosti - pravidelný, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla.
• Doprovázení k lékaři a na instituce poskytující veřejné služby.
• Obědy poskytujeme pro seniory i ostatní veřejnost. Je možnost výběru ze tří jídel. Cena
menu 55 Kč, cena menu s dovozem 68 Kč.
Kontakt: Věra Karlíková, vedoucí pečovatelské služby, tel.: 461 534 406, mob.: 731 605
896, e-mail: vera.karlikova@svitavy.cz. Milena
Čípová, vedoucí stravování, tel.: 461 534 406,
mob.: 731 605 894, e-mail: milena.cipova@svitavy.cz, www.seniorcentrum.svitavy.cz
Lenka Jurenová

Již 30. ročník soutěže Mladý zahrádkář se
uskutečnil v květnu na ZŠ Sokolovská. Děti
byly rozděleny do dvou kategorií: mladší žáci
(4. – 6. tříd) a starší žáci (7. – 9. tříd).
Vlastní soutěž měla dvě části : vědomostní
test a poznávání rostlin. V kategorii mladších
žáků zvítězila Barbora Košňárová ze ZŠ Lubná
a v kategorii starších žáků byla první Zuzana
Hlaváčová ze ZŠ Jaroměřice.
Škoda, že ze Svitav se soutěže zúčastnilo pouze šest dětí, a to z naší školy. Přesto
3. místo v kategorii mladších žáků získala z této
školy Zdeňka Kladivová, které k úspěchu blahopřejeme.
Celkem soutěžilo 23 dětí z pěti ZŠ okresu.
Výše uvedená vítězná děvčata se zúčastnila
koncem června celostátního kola v Klatovech.
Jaroslav Navrátil

Moravskou Třebovou jsme navštívili
8. června. V městském muzeu nás zaujaly
unikátní sbírky a předměty z dalekých krajů.
Vzrušujícím zážitkem bylo setkání s egyptskou
princeznou Hereret. Prohlédli jsme si moravskotřebovské náměstí, poté jsme navštívili
perlu Moravské Třebové - renesanční zámek.
Dalším cílem vycházky byl Křížový vrch. Po
Schodech mrtvých jsme vystoupali na Kalvárii. Také je zde zajímavý výhled na část města
a v dáli na rozhlednu Pastýřku. Cesta na Pastýřku je velmi namáhavá, nahoru vystoupila
s ohledem na své zdraví jen polovina z nás.
Ostatní čekali v zámecké zahradě. Domů jsme
odjížděli trochu unaveni, ale spokojeni, že jsme
opět vykonali něco, co posílilo naše zdraví. Vycházku připravil a nás - padesát tři kardiaků ze
Svitav a Poličky - doprovodil předseda Kardio
klubu Jan Pokorný.
Jaromír Lahodný
Vyhlídka na věži kostela je opět otevřena!
Stalo se již tradicí, že se o prázdninách
otevírá pro veřejnost a návštěvníky města
vyhlídka na věži kostela Navštívení Panny
Marie na svitavském náměstí. Zveme všechny ty, kteří se ještě nepodívali na město
z výšky, i ty, kteří si tento pohled chtějí oživit,
k výstupu po 102 schodech na věž kostela.
Vyhlídka bude otevřena po celé letní prázdniny, vždy v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin
a v neděli od 15:00 do 17:00 hodin. Vstupné
je 10 Kč, děti do šesti let mají vstup volný.
Renata Pavlíková, IC Svitavy

ATRAKTIVNÍ

PRACOVNÍ NABÍDKA!

Mezinárodní obchodní společnost EUROFIT Trading a.s.
přijme pracovníka/pracovnici na pozici

TELEFONISTA/TELEFONISTKA
s místem výkonu práce ve Svitavách.

Jedná se o práci na hlavní nebo vedlejší úvazek (dle dohody)
s výdělkem od 10 �s. Kč výše.
Práce je vhodná i pro ženy na mateřské dovolené.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Zájemci volejte na tel. číslo 774 193 268, příp. zašlete mail
na adresu alena.pechancova@cz-eurot.cz
Nabízíme Vám perspek�vní práci pro stabilní společnost,
odborné zaškolení, příjemný kolek�v a dobré výdělky.

www.eurot-trading.eu
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2. Út / 10:00 / park Jana Palacha
Hry bez hranic pro děti
Více jak dvě hodiny plné zábavy a her pro děti
od 10 do 15 let. Tým se skládá z 5 členů. Startovné je 50 Kč na jedno dítě. Hlásit se můžete
od 10. 6. na email: lwaltova@svitavy.cz, více
informací Lenka Waltová 734 287 286

5. Pá / 10:00 / park Jana Palacha
Mandaly
Mandala je kruhový obrazec se středem,
z něhož směřují symetricky uspořádané tvary.
Přijďte strávit příjemné dopoledne malováním
a sypáním mandal. Cena 40 Kč, materiál zajištěn.

 19:30 / restaurace Pod Hodinami
Beerberries (irská hudba)
 21:00 / letní kino v parku Jana Palacha
Milionář z chatrče GB 2008
Jak se kluk z ulice dostane tam, kam se nedostali ani hoši z lepších rodin, ani učenci s několika
tituly? Drama s romantickým podtextem. Film,
který se vám zapíše hluboko do srdce, 10 Oscarů: nejlepší film!, režie: Danny Boyle, titulky,
120 minut, vstup volný

7. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Jiří BILBO Reidinger, Bilbo compagnie:
Klaun Bilbo
Vokův pes Vilém
Vstup volný

9. Út / 16:00 / klub Tyjátr
Masajský náramek
V příjemné společnosti se můžete naučit jak si
udělat masajský náramek. Technika je jednoduchá a efekt veliký. Obohaťte své zkušenosti
i šperkovnici. Cena s materiálem 200 Kč

10. St / 16:00 / klub Tyjátr

14. Ne / 14:00 / park Jana Palacha

Piškotéka

Promenádní koncert

Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné 30 Kč

Zahraje DO Astra Svitavy. Vstup volný

11. Čt / Olomouc
Celodenní výlet ZOO Olomouc a prohlídka
města. Cena 300 Kč. Pro děti a mladé ve věku
8 – 20 let. Přihlášky a informace Nízkoprahový
klub Díra, Felberova 2; tadydira@seznam.cz,
725 246 743

12. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC
 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Party - nejlepší párty s hity 60. až 80.
let - zahrajeme na vaše přání české i zahraniční
fláky. Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

 21:00 / letní kino v parku Jana Palacha
Tintinova dobrodružství USA 2011 premiéra
Rodinný dobrodružný film natočený podle
slavné belgické komiksové série, jejímž autorem je Hergé. Základním žánrem je detektivka,
později sci-fi, to vše s nádechem humoru a frašky. Jamie Bell jako Tintin, neohrožený mladý
reportér, jehož neúnavné hledání dobrého příběhu ho dovede do světa velkého dobrodružství, a Daniel Craig jako zločinec Red Rackham.
Režie: Steven Spielberg, dabováno, 103 minut,
vstup volný

13. So / 13:00 / náměstí Míru (horní část)
Druhý ročník pivního festivalu
•
•
•
•
•
•
•
•

13:00
13:15
14:45
16:15
18:00
19:00
20:00
21:30

zahájení
Jarda Gang
Nasaďte Ski
Kowalski
Sabrage
vyhlášení vítězů a zakončení slavností
Pipes and Pints
Poletíme?

 19:30 / restaurace Pod Hodinami
David Kangas

 8:00 / Bonanza Vendolí
Návštěva statku se zvířaty občanského
sdružení Bonanza Vendolí

 20:00 / Kino Vesmír
Proso

Cena 30 Kč. Pro děti a mladé ve věku 8 – 20 let.
Přihlášky a informace Nízkoprahový klub Díra,
Felberova 2; tadydira@seznam.cz, 725 246
743 (Michaela Kopová)

Historicky první a jediné koncertní provedení
Cimrmanovy operety Proso - bude živě přenášeno na plátna kin. Vstupné: 300 Kč, členové
KPH 150 Kč

19. Pá / 18:00 / klub Tyjátr
Suck My Scum Fest vol. 1.
Koncert kapel tvrdé dech beroucí hudby…
18:00 Fellow
19:00 Twisted Truth
20:00 Achtunk!
21:00 Aggressive TyrantsRANTS
22:00 Extinction
Vstupné: 65 Kč

 21:00 / letní kino v parku Jana Palacha
Líbáš jako ďábel ČR 2012
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré
manželské svazky jsou definitivně minulostí…
ovšem pouto nelze zpřetrhat jen tak jednoduše… V úchvatných scenériích exotického Maroka se odehrává příběh plný humoru, romantiky
a lásky. Scénář a režie: Marie Poledňáková, 113
minut, vstup volný

20. So / 14:00 / Cihelna
Dětský den
• od 14:00 hodin zábavné odpoledne pro děti
s bohatým programem, vstup volný
• od 18:00 hodin program na pódiu: Trilobajt,
Bez limitu...
• 21:00 hodin koncert Václava Neckáře a kapely Bacily
Vstupné: v předprodeji 150 Kč (recepce Fabriky), na místě 200 Kč

21. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Jan Bílek, Hradec Králové: Bajaja, Staré pohádky, vstup volný

26. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Nešlapeto
 21:00 / letní kino v parku Jana Palacha
Mikulášovy patálie Francie 2009
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín,
Viktorín a další hrdinové senzačních dětských
knížek konečně na filmovém plátně! Rodinná
komedie, skvělá podívaná!!! Režie: Laurent Tirard, 91 minut, vstup volný
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26. - 27. / areál rybníka Rosnička
Rosnička
Hudební festival současnosti. Dvě pódia. Dva
dny muziky. Vstup volný

28. Ne / 14:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
Malohanačka Velké Opatovice. Vstup volný

SRPEN

2. Pá / 20:30 / letní kino v Parku Jana Palacha
Okresní přebor - poslední zápas Pepika
Hnátka ČR 2012
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto
taky hrajete vokres!“. Legendární trenér Slavoje Houslice Pepik Hnátek – Miroslav Krobot.
Scénář a režie: Jan Prušinovský, od 12 let, 104
minut, vstup volný

3. So / 10:00 – 22:00 / Lidové divadlo
Malování v Lidovém divadle
Výjimečné kulturní setkání ve výjimečném prostřední. Propojení výtvarna, divadla, hudby
a fotografie. Možnost prohlídky bývalého divadelního sálu a dalších prostor budovy při
příležitosti vzniku nových výtvarných děl do
Galerie Venkovka.

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Cimbálovka Slovácko Mladší

4. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Eva Kelemenová, divadlo Na cestě Liberec:
Perníková chaloupka, Lesněnka.
Vstup volný

5. Po / 8:00 / Bonanza Vendolí
Návštěva statku se zvířaty občanského
sdružení Bonanza Vendolí
Cena 30 Kč. Pro děti a mladé ve věku 8 – 20 let.
Přihlášky a informace Nízkoprahový klub Díra,
Felberova 2; tadydira@seznam.cz, 725 246
743 (Michaela Kopová)

6. Út / 16:00 / klub Tyjátr
Piškotéka
Diskotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné 30 Kč

8. Čt / lanové centrum Česká Třebová
Celodenní výlet do lanového centra Peklák Česká Třebová
Cena 300 Kč. Pro děti a mladé ve věku 8 – 20
let. Přihlášky a informace Nízkoprahový klub
Díra, Felberova 2; tadydira@seznam.cz, 725
246 743 (Michaela Kopová)

9. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Strejci
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 20:30 / letní kino v parku Jana Palacha
Ve stínu ČR 2012

25. Ne / 14:00 / park Jana Palacha

Film je příběhem přátelství a lidské odvahy
v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popraviště. V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh. V hlavní roli:
Ivan Trojan. Film získal 10 Českých lvů! Režie:
David Ondříček, 96 minut, vstup volný

Zahraje DO Svitavská dvanáctka. Vstup volný

10. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

11. Ne / 14:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
DH Pohoranka Sebranice. Vstup volný

12. Po / aquapark Moravská Třebová
Celodenní výlet do aquaparku Moravská
Třebová. Cena 130 Kč. Pro děti a mladé ve
věku 8 – 20 let. Přihlášky a informace Nízkoprahový klub Díra, Felberova 2; tadydira@
seznam.cz, 725 246 743 (Michaela Kopová)

16. Pá / 20:30 / letní kino v parku Jana Palacha
Žert Československo 1968
Na pohlednici stálo: „Optimismus je opium
lidstva! Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije
Trockij!“ …píší se padesátá léta, následky na
sebe nenechají dlouho čekat. Drama, komedie,
podobenství – podle románu Milana Kundery.
Režie: Jaromil Jireš, 77 minut, vstup volný

Promenádní koncert

TOP týden – svitavské letní slavnosti

25. Ne / 20:00 / náměstí Míru (u fontány)
Koncert Buty
Vstupné: 100 Kč

25. - 31. 8. / Svitavský stadion
4. ročník řezbářského memoriálu A. Petruse
Řezbářský plenér pro 9 řezbářů. V jeho průběhu vznikne v areálu devět nových soch. Letošní
téma je Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Součástí
akce bude možnost sledovat řezbáře při práci
a pravidelné večerní koncerty a posezení s občerstvením v místě konání plenéru.

27. Út / 16:00 / klub Tyjátr
Fotoalbum
Prázdniny nám končí a vy jistě máte spoustu
zážitků, které jste zachytili na váš fotoaparát.
Bylo by škoda, aby vzpomínky byly uložené
v počítači. Přijďte si na ně udělat fotoalbum dle
vaší fantazie. Cena 250 Kč včetně materiálu

29. Čt / 20:30 / park Jana Palacha
Po stopách netopýra

Písničkáři v parku

Noční hra DDM pro děti od 8 do 13 let. Za
doprovodu rodičů si můžete užít nevšední zakončení prázdnin.
Vstupné 40 Kč

Jana Vébrová – Michal Horák – Nikola Brasko.
Vstup volný

30. Pá / 18:00 / foyer Fabriky

17. Út / 19:00 / park Jana Palacha (při nepříznivém počasí - klub Tyjátr)

18. St / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Jan Hrubec, Dřevěné divadlo: Zvířátka a loupežníci, Honza a drak. Vstup volný

19. Čt / ZOO Brno
Výlet do ZOO Brno
Cena 230 Kč. Pro děti a mladé ve věku 8 – 20
let. Přihlášky a informace Nízkoprahový klub
Díra, Felberova 2; tadydira@seznam.cz, 725
246 743 (Michaela Kopová)

23. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Aper

24. So / 15:00 / rybník Rosnička
Hry bez hranic
Více jak tři hodiny plné zábavy a soutěží pro 12
odvážných týmů. Tým se skládá z 5 soutěžících
od 15 ti let a více. Startovné 200 Kč na osobu.
Hlásit se můžete od 24. 6. na email: lwaltova@
svitavy.cz, více informací Lenka Waltová 734
287 286

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Ponnyexpres

Vernisáž výstavy fotograﬁí
 19:00 / náměstí Míru
Vernisáž Venkovky
K obrazům ze Slavie a Městského dvora se připojí další obrazy nejen svitavských výtvarníků.
Venkovka se v letošním roce z ulice Pod Věží
rozšíří do uličky spojující svitavské náměstí
s kulturním domem Fabrika.

 20:00 / náměstí Míru (u fontány)
Aneta Langerová & kapela
Vstupné: 100 Kč

31. So / náměstí Míru
Slavnost dechovek
• 12:00 - 4. nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin
• 14:00 - 21. slavnost dechových hudeb. Účinkují svitavské dechové orchestry, Skutečtí
šeuci, dechová hudba Jižani a Kameníkovi
muzikanti.

 17:00 / Svitavský stadion
Vernisáž soch řezbářského memoriálu
A. Petruse
Předání vytvořených soch starostovi města
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ZÁŘÍ

1. Ne / náměstí Míru

• 16:00 - 16:30 - Vystoupení arabského fakíra
Ahmeda – plivání ohně, vystoupení taneční
skupiny Maya

Pouť ke svatému Jiljí
Jako každoročně se můžete těšit na Cimbálovou muziku Aleše Smutného, Dozing Brothers
a další svitavské kapely. Večer na slavnostní
koncert v kostele sv. Jiljí. Na řemeslný jarmark
a občerstvení všeho druhu.

• 16:30 - 17:00 – Závěrečné vystoupení “Pocta pro cara“ – vrcholné šermířské vystoupení nejlepších evropských šermířských stylů.
Taneční číslo kozáků, souboj na pistole mezi
důstojníky. Divadelní historie v pohybu EXULIS. Generál Suvorov se loučí a odjíždí.

Horní náměstí
Historický program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaný návštěvě generála A. V. Suvorova, který zde přenocoval 2. února roku 1800
na své zpáteční cestě ze Švýcarska do Ruska.

ČERVENEC

KINO VESMÍR

Program:

2. / Út / 19:30

• 09:00 - 10:00 – Příjezd generála Alexandra
Vasiljeviče Suvorova s doprovodem. Na uvítanou připravíme divadelní performanci “Za
boha, cara a vlast“

Aby se dotkli hvězd, vloupali se do jejich domů.
Podle skutečné události – parta školáků vykrádá v Hollywoodu domy slavných… Emma Watson v hlavní roli. Scénář a režie: Sophia Coppola
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 90 minut

• 10:15 - 10:45 - Vystoupení hudebního souboru Weytor (středověká hudba)
• 10:45 - 11:15 - Taneční performance “Hraběnka Jekateřina“ – ukázky lidových slovanských tanců
• 11-30 - 12:00 - “Ejhle kejkle“ – kouzla, čáry
a magie a především jedinečné žonglérské
umění v podání předního českého profesionálního žongléra Vojty Vrtka

Bling a Ring: jako VIPky USA 2013

3. / St / 19:30

Šmejdi ČR 2013
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích
akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Režie:
Sylvie Dymáková
Vstupné: 70 Kč / senioři nad 65 let zdarma /
78 minut
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zazní v podání Českého národního symfonického orchestru pod vedením dirigenta Libora
Peška. Jako sólisté vystoupí sopranistka Adriana Kohútková a tenoři Tomáš Černý a Miloň
Čepelka. V průběhu koncertu nebude samozřejmě chybět fundovaný výklad cimrmanologů Zdeňka Svěráka, Miloně Čepelky, Petra
Bruknera a Roberta Bárty, kteří divákům prozradí nejednu perličku ze zákulisí vzniku tohoto
zapomenutého díla. Režie přímého přenosu:
Jan Svěrák
Vstupné: 300 Kč / pro členy KPH: 150 Kč
16. - 18. / Út, St, Čt / 19:30
Osamělý jezdec USA 2013
Nový pohled na legendárního maskovaného
hrdinu. Divoká jízda plná velkolepých překvapení a humorných neshod… Od tvůrců Pirátů
z Karibiku! V hlavní roli akčního dobrodružného filmu Johnny Depp. Režie: Gore Verbinski
Vstupné: 130 Kč / dabováno / od 12 let / 151
minut
20. / So / 15:00 a 17:00

Já padouch 2 USA 2013
Když svět potřebuje hrdinu, pomůže padouch.
Roztomilí pidižvíci se vracejí do kin… Animovaná komedie. Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud
Vstupné: 125 Kč / děti do 15 let 100 Kč / dabováno
22. července – 1. srpna

Prázdniny v kině Vesmír

4. / Čt / 19:30
• 12:00 - 13:00 – Doprovodný program
v dobovém táboře – ukázka táborového života ve stanovém ležení generála Suvorova
a jeho vojska s možností vyzkoušet si střelbu z luků, středověkou hru Castiles a další
atrakce v táboře
• 13:00 - 13:30 - Vystoupení hudebního souboru Weytor (středověká hudba)
• 13:30 - 14:00 - Ukázka jezdeckého výcviku v programu “Kulka je hloupá, bodák je
chlapík“. Drezura koní, komentovaná ukázka
výcviku koně a jezdce v boji proti pěchotě
a jízdě v období revolučních válek s Francií
• 14:00 - 14:30 - Divadelně-šermířské vystoupení “Duelanti“ z období empíru, souboje
a kaskadérské výstupy v podání profesionálních filmových šermířských kaskadérů (skupina ADOREA)
• 14:30 - 15:30 – promenáda generála Suvorova po dobovém tržišti, kontrola poctivosti
kupců a řemeslníků aneb “Těžký život carského vojáka“ – ukázky vojenského života na
konci 18. století (šemířská skupina REKOVÉ)
• 15:30 – 16:00 - Vystoupení taneční skupiny
“Hraběnka Světlana“ – dvorské tance (skupina La Quadrila)

Hurá na Francii Francie 2013
Borat po francouzku je zde! Dva pasáci ovcí
z malé zemičky v Asii, o které nikdy nikdo neslyšel, mají zničit Eiffelovku. Komedie. Režie:
Michaël Youn
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 97 minut
6. - 7. / So, Ne / 15:00 a 17:00

Univerzita pro příšerky USA 2013
Slavné postavičky z filmu Příšerky s.r.o. se vrací! Tentokrát je zastihneme během studií na
Univerzitě strachu, když ještě nebyly zrovna
nejlepšími přáteli. Animovaný rodinný film
studia PIXAR. Režie: Dan Scanlon
Vstupné: 130 Kč / do 15 let 105 Kč / dabováno / 109 minut
9. - 11. / Út, St, Čt / 19:30
Muž z oceli USA 2013
Mladý muž zjistí, že má mimořádné schopnosti a že není z této planety. Vydá se na cestu za
zjištěním, odkud pochází a proč byl vyslán na
Zemi… Akční film. Režie: Zack Snyder
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 143 minut

SRPEN

KINO VESMÍR
3. / So / 19:30
Liberace! USA 2012
Liberace: klavírní virtuos, fenomenální bavič
a výstřední televizní hvězda. Jeho jméno bylo
synonymem extravagance, kýče a výstředního
stylu. Životopisné drama vášnivého vztahu
dvou mužů. Michael Douglas a Matt Damon
Režie: Steven Soderbergh
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 118 minut
6. - 8. / Út, St, Čt / 19:30
Revival ČR 2013
Komedie o rokenrolu a o jednom podvodu,
který báječně vyjde tím, že se vůbec nepovedl.
Příběh rockové kapely, která se rozpadla v roce
1972 a nyní se pokouší o velkolepý comeback…
Scénář a režie: Alice Nellis
Vstupné: 110 Kč / od 12 let / 116 minut
10. / So / 19:30

13. / So / 20:00

Jako malí kluci Francie 2013

Proso

Thomas se zasnoubí. Jeho budoucí tchán mu
svatbu rozmlouvá, ať všeho nechá a začne si
s ním užívat života… Komedie. Režie: Anthony
Marciano
Vstupné: 90 Kč / titulky / 95 minut

Historicky první a jediné koncertní provedení
Cimrmanovy operety Proso - bude živě přenášeno na plátna kin. Přímý přenos z Obecního
domu v Praze. Původní Cimrmanova opereta
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13. - 14. / Út, St / 19:30

White House Down USA 2013
Režisér slavných akčních velkofilmů Roland
Emmerich nás zavede do Bílého domu. Mezi
turisty je i policista, který je nucen zachránit
nejen své dítě, ale i prezidenta USA…
Vstupné: 120 Kč / titulky / 137 minut
15. / Čt / 19:30

Projekt 100: Všichni dobří rodáci Československo 1968
Nejmenovaná moravská vesnice. Květen 1945
je časem oslav, vína a muziky. Brzy však přichází únor 1948, po kterém se vesnice tragicky
mění. Poetická a přesto nesmlouvavá kronika
jednoho z bolestivých období 20. století a jedním z nejlepších československých filmů vůbec!
Radek Brzobohatý, Vlastimil Brodský, Vladimír Menšík, Václav Babka, Waldemar Matuška
a další. Režie: Vojtěch Jasný
Vstupné: 70 Kč / od 12 let / 115 minut
17. / So / 19:30
Pěna dní Francie 2013
Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé
bruslí pozpátku… vyroste dívce v plicích leknín. Filmová adaptace románu Borise Viana.
V typicky výtvarném a vizuálním stylu režiséra
Michela Gondryho se představí Audrey Tatou,
Omar Sy a další
Vstupné: 80 Kč / titulky / 125 minut
20. - 21. / Út, St / 19:30
Jasmíniny slzy USA 2013
Woody Allen se vrací do svého milovaného
New Yorku. Žena, které zdánlivě nic neschází
a která by si mohla užívat „bezstarostného“
života, se náhle ocitá na prahu těžké osobní
krize. Cate Blanchett a Alec Baldwin v hlavních
rolích dramatu.
Vstupné: 100 Kč / titulky
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yek, Steve Buscemi a další – se vrací. Letní komedie v poklidném městečku a nečekaná událost v posledním dnu školního roku. Režie:
Dennis Dugan
Vstupné: 130 Kč / titulky / od 12 let / 101 minut

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

29. / Čt / 19:30

Foyer

Violet a Daisy USA 2011

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

Film je divokou jízdou dvou nevyzpytatelných
mladých vražedkyň. Jejich zabijáckou pohodu
naruší jeden záhadný muž… Akční krimi komedie. Scénář a režie: Geoffrey Fletcher
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 88 minut

pod vedením Pavla Fialy, která má letos téma
„horor“. Potrvá do konce července.

VÝSTAVY
9. 6. – 22. 9. / Městské muzeum a galerie

Výstava Včela – základ života
Velká výstava o životě a významu včel. Včelařské nářadí, velké množství historických i současných úlů, fotografie, obrazový materiál,
ukázky produktů. Velkým lákadlem je prosklený včelí úl a zábavné programy pro děti.

STÁLÉ EXPOZICE
Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve
svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo
na valše, vymandlovat si prádlo na historickém
mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.

Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chcete
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu
našeho města. Po 40 letech je vystavena část
svitavského betléma, která již prošla rukama

22. / Čt / 19:30
Před půlnocí USA 2013
Jejich příběh pokračuje. Před dvaceti léty začal
jejich příběh filmem Před úsvitem, poté se potkali před devíti lety ve filmu Před soumrakem
a nyní jsou manželé… Drama i romantický film.
Scénář a režie: Richard Linklater
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 108 minut
23. - 25. / Pá, So, Ne / 15:00 a 17:00

restaurátorů pardubického muzea.

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy. Expozice o holocaustu na pozadí života světově
známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů
o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy
jako doplněk učebních programů pro všechny
typy škol.

Šmoulové 2
V očekávaném pokračování akční rodinné komedie vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu
zlomyslných tvorů – Neplechů, aby s jejich pomocí získal všemocnou magickou šmoulí esenci… Režie: Raja Gosnel
Vstupné: 130 Kč / do 15 let / 105 Kč / dabováno
27. - 28. / Út, St / 19:30
Machři 2 USA 2013
Hvězdná sestava – Adam Sandler, Selma Ha-

FABRIKA

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti
esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.
Pozor! Změna otevírací doby:
ÚT - NE / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele Svitav volný

30. 8. / 18:00 / Fabrika – foyer

Výstava fotograﬁí
Václav Müller a Zdenek Svánovský: Chrámy
krále Lalibely a biblická místa. Fotografie jsou
zaměřeny na země a místa spjatá s biblickými příběhy a uvidíte na nich výjevy z Izraele,
Libanonu, Jordánska, ale i z unikátních monolitických chrámů v Etiopii. Vernisáž proběhne
v pátek 30. srpna v 18 hodin ve foyer Fabriky. Zpestřením vernisáže bude vystoupení
písničkáře Petra Sedláčka a povídání s autory
o vzniku fotografií.
3. podlaží

Lenka Klicperová a Jarmila Štuková:
Afghánistán očima dvou reportérek
Více než dvě desítky unikátních fotografií z jedné z nejnebezpečnějších zemí světa – Afghánistánu. Během cest se autorky fotografií zaměřily především na dokumentaci života žen a dětí.
Především úděl žen není v této zemi zmítané
válkami vůbec jednoduchý a často spočívá jen
v úloze plodit syny. Připravilo poličské občanské sdružení Pontopolis ve spolupráci s občanským sdružením Femisphera za finanční podpory České rozvojové agentury. Těšit se můžete i na tématickou přednášku v závěru výstavy.
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 hudebně-výtvarného projektu Daniely Krčmářové.

SPORT
ČERVENEC

27. So / 9:00 / hřiště za Národním domem
Mixy 2013
14. ročník turnaje smíšených družstev. Volejbal

SRPEN

31. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Memoriál manželů Vymětalových
3. ročník. Volejbal: starší žákyně

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, www.facebook.cz/oficiální informační portál města Svitavy. K odběru aktuálních novinek - newsletteru se můžete přihlásit na stránkách
www.ic.svitavy.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Informace z kultury

Seriál: MPO (24)

Přijďte v létě do muzea nejen za včelami

Až se vám bude zdát, že je toho sluníčka
na vás moc (když píšu tyto řádky, je venku
35 stupňů ve stínu, ale kdo ví, jak bude, až je
budete číst), či vás zaskočí bouřky a počasí
nepřející venkovním radovánkám, přijďte do
muzea. Již po několik let se vždy na léto přestěhuje část přírody do jeho výstavních síní. Po
ptácích, rybách, africké zvěři se letos můžete
těšit na včely. Přiznám se, že mne jejich život,
jejich pracovitost, složitost jejich činností hodně překvapila. A nadchla. Jako většina nevčelařů jsem věděla, že žijí v úlech, dávají nám med
a někdy také nepříjemná žihadla. Dnes už vím,
že to jsou velmi strohé informace a těch zajímavých a překvapivých je mnohem víc.
Víte, jak se jejich obydlí vyvíjela? Poznáte,
jaký je rozdíl mezi matkou, trubcem a dělnicí?
Víte, co znamená, když se včely rojí? Tušíte, co
všechno nám včely kromě medu poskytují? Já
už ano! Ani letos jsme na výstavě nezapomněli
na děti – je zde pro ně připraveno více aktivit
než v minulých letech. V herně si můžete na-
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malovat nebo z papíru vyrobit včelky či kytičky, vyluštit některý z mnoha kvízů, zahrát včelí
pexeso či hru Včeličko, nezlob se, vyzkoušet
si včelařskou kuklu či klobouk. Pokud projdete Medonosnou stezku, která vede osmi
místnostmi této výstavy, a zodpovíte všechny nastražené otázky, čeká vás při odchodu
z muzea sladká odměna. Ovšem největší atrakcí této expozice je pozorovací prosklený úl přímo ve výstavních síních. Právě v něm můžete
průběžně sledovat, jak jsou včelky pracovité.
Ojedinělá výstava, na jejímž vzniku se podíleli
mnozí jednotlivci a organizace, bude v muzeu
instalována do 22. září. Nenechte si ji ujít!
Zpřístupněny jsou samozřejmě také stálé expozice – labyrint svitavských příběhů se
svitavským betlémem, výstava o historii praní
a o svitavském rodáku Oskaru Schindlerovi.
Otevírací doba v muzeu o víkendech v průběhu turistické sezony je rozšířena na celý den
(9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin). Těšíme se
na vaši návštěvu.
Blanka Čuhelová

V Lidovém divadle se bude malovat
Lidové divadlo bude 3. srpna od 10 do 22 hodin po hotelu Ungar (Slavia) a hotelu
Městský dvůr dalším místem, které bude hostit duchem mladé svitavské umělce. Před vašimi
zraky budou výtvarníci tvořit obrazy pro Galerii Venkovka. Atmosféru dlouho uzavřeného divadla můžete nasát i při doprovodném programu, který chystá koncert, interaktivní výstavu
fotografií a možná, možná dopadne i neobyčejné divadelní představení. O interpretech se
stále jedná, aktuální informace na plakátech. Přijďte strávit barevnou prázdninovou sobotu
do míst, kde se potká noblesní minulost s živou přítomností. Možnost občerstvení po celou
dobu akce. Vernisáž vytvořených obrazů se uskuteční v pátek 30. srpna v 18 hodin před
koncertem Anety Langerové v uličce spojující náměstí s kulturním domem Fabrika. Akci
zajišťuje agentura Boží mlýny ve spolupráci s MMG ve Svitavách.
Jiří Sehnal

Milí čtenáři, v prvé řadě bych se chtěl omluvit za dvě pochybení, která se mi stala v minulém článku. Děkuji všem pozorným, kteří (narozdíl ode mě) umějí počítat a moje informace
prověřují v terénu, což já jsem minulý měsíc
neudělal. Mrzí mne to velice, ale současně mě
mrzí i anonym, který jsem obdržel... tedy: Julius
Langer se narodil roku 1837 a zemřel v roce
1901, tedy ve věku 64! let. Nikoliv rok 1857 a let
54, jak jsem se vám snažil namluvit. Mea culpa!
Ten příběh, který vám dlužím, je velmi dramatický. Nedaleko Langerovy hrobky, v hlavní
aleji hřbitova, se nachází částečně demontovaný hrob rodiny Tempesů a Jaichů (na obrázku,
hrobová čísla 432–3) a v bezprostřední blízkosti další hrobka rodiny Tempes (č. 426–9).
Tempesové patřili ve Svitavách k velmi vlivným
rodinám, od zámečníků, krasnobarvířů, přes
podnikatele a obchodníky, až po starosty, radní a soudce. Registrujeme je od roku 1525.
A jeden z nich, Johann Ignatz Tempes, zasáhl
i do našeho příběhu rodu Julia Langera. Bylo
to asi takto: když Ignatz Tempes, majitel statku
na Novém Městě, 3. listopadu 1886 umíral na
zápal plic, soudní proces ještě nebyl u konce.
Tempes se během chvíle stal chudákem. Jeho
společník a účetní firmy obchodu dřívím “odklonil” firemní finance a z firmy “vyvedl” značné
množství peněz na svá konta. Machinace pak
svedl na vrub Tempese, který zbankrotoval
a přišel o vše. Společníkem nebyl nikdo jiný
než Julius Langer. Dvouletá pře skončila mimosoudním vyrovnáním, při němž vdova po
Ignatzi Tempesovi byla Langerem vyplacena
a koupila si statek v Koclířově. Tempesův statek
získal Julius Langer, zbořil jej a na jeho místě
postavil honosnou vilu. O té až někdy příště.

Legendárním se stalo proroctví vdovy, které vešlo i do svitavských pověstí. Prohlásila, že
nikdo z Langerů v jejich nové vile nezemře.
Toto proroctví se bez výjimek naplnilo. Julius
Langer podnikal dál, stal se úspěšným a váženým mužem, ačkoliv jeho praktiky asi nebyly
vždy čisté. Podivné rozkrádání dřeva z Thurn-Taxisových lesů na Litomyšlsku, uplácení vrchního lesníka Höflingera (a jeho tajemná smrt
na saních) - jsou toho dokladem. Julius sám
zemřel ve Vídni, syn Robert v Praze, Robertovy
děti – Irena v penzionátu u Drážďan, Erich podlehl válečnému zranění hlavy v Krakově roku
1914 a Irena, vdova po Robertovi, ve svitavské
nemocnici roku 1940.
Radoslav Fikejz
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Promenádní koncerty
v parku Jana Palacha

I v letošním létě na vás čekají promenádní
koncerty v parku. Nejen vaše oblíbené svitavské dechovky, Svitavská dvanáctka, Astra Svitavy, ale také Malohanačka z Velkých Opatovic
a dechová hudba Pohoranka Sebranice.
Přijďte si posedět při dechovce, občerstvit
se a možná i zatančit… Zkrátka - strávit příjemné letní odpoledne.
• 14. 7. zahraje DO Astra Svitavy
• 28. 7. Malohanačka Velké Opatovice
• 11. 8. DH Pohoranka Sebranice
• 25. 8. DO Svitavská dvanáctka
Začátek vždy ve 14:00 hodin, vstup volný.
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Laskavý čtenář promine...
Možná jste si všimli, že se naše město
v sedmi červnových dnech zaplnilo mladými
lidmi. Byly jich stovky. Proběhla další, v pořadí již třetí Národní přehlídka amatérského divadla a recitátorů Dětská scéna. Slovo národní napovídá o tom, že přijeli lidé z celé republiky, někteří i z povodněmi zatopených oblastí.
Nechci mluvit o tom, jak proběhla. Proběhla dobře. To, co je důležité, jsou výpovědi
účastníků Dětské scény o Svitavách. Viděli to,
co my „místní“ nevidíme, čeho si nevšímáme.
Čekáte-li slova o tom, co je kde špatně, co nefunguje, mýlíte se.
Den co den přicházeli s novými „objevy“.
Hovořili o místech i zdánlivých detailech města, o laskavosti lidí, o nadšení a inspiraci, které
jim Svitavy a jejich obyvatelé přinesli.
Sáhla jsem do vlastního svědomí a uvědomila si, že i já patřím k těm, kteří si všímají především toho „nehezkého“, k těm, kteří kritizují. Uvědomila jsem si, že právě kritika a zvěsti
o tom, co je „špatně“, jsou tím nejčastějším tématem každého dne. Zaslepeně, snad už ze
zvyku, z pocitu osobní nespokojenosti kritizujeme a kritizujeme. Je to jednoduché.
Je tolik lidí, jejichž práci vůbec nevidíme.
Pracují pilně, svědomitě, nad rámec tzv. pracovních povinností proto, abychom my ostatní
byli spokojeni. Tito lidé bývají tišší, téměř „neviditelní“. Možná je to právě náš soused? Nebo
ten, kterého vidíme „jen sedět“ za přepážkou.
Možná jste to právě vy!
Nemusí tu být jen lidé z jiných koutů Čech
a Moravy, abychom viděli, že Svitavy jsou krásné město, ve kterém žijí laskaví lidé! Ti, co při-

Křest nového CD
skupiny Do větru

• 31. 8. Na náměstí Míru proběhne tradiční
Slavnost dechovek. Zahájíme ji ve 12:00 hodin čtvrtou nesoutěžní přehlídkou mažoretkových skupin. Od 14:00 hodin vystoupí svitavské dechové orchestry, Skutečtí šeuci, dechová hudba Jižani a Kameníkovi muzikanti. A samozřejmě vaše oblíbená cimbálová
muzika.
Dagmar Schulzová

Z redakční pošty
Chtěla bych poděkovat za osobní přístup
k Jiřině Šmardové ve svitavské nemocnici.
Rychlá záchranná služba i celý pracovní tým
na chirurgickém oddělení se chovali k naší mamince velmi pěkně.
Radka Šmardová a Jolana Mudrá

Svitavská kapela Do větru si vás dovoluje pozvat na slavnostní křest nového alba Tanečnice. Koncert proběhne 4. 7. ve 20:30 ve
svitavském klubu Tyjátr za účasti tří kmotrů
– Františka Černého, Michaela Vašíčka a Petra
Mohra. František Černý a Michael Vašíček si se
skupinou také zahrají.
CD bylo natočeno v pohodové atmosféře (v březnu až květnu 2013) ve studiu Michaela Vašíčka. Přijměte tedy pozvání na večer
plný pestré směsice hudebních žánrů od latiny
a jazzového písničkářství až k folkrockovým kořenům, vstupné 50 Kč. Více na www.dovetru.cz

jíždějí zdaleka a chválí, nelžou. Jinak by se nevraceli znovu a znovu.
Ať už je to jakákoliv přehlídka, kulturní či
sportovní akce. Vrátím-li se k Dětské scéně,
vězte, že není náhodou, že jsou právě Svitavy místem jejího konání. Mohla by být v Praze,
Trutnově nebo kdekoliv jinde. Vybrali si Svitavy
proto, že jsou zde spokojeni. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na spokojenosti účastníků Dětské scény podíleli, poskytovali prostory k ubytování, zázemí a úsměv.
Na jejich výčet by však tento výtisk Našeho města nestačil. Ale také těm „neviditelným“!
Zkuste je objevovat i vy.
Eva Chlubnová

Školní hřiště o prázdninách
ZŠ Riegrova
pracovní dny: od 8 do 20 hodin
víkendy a svátky: od 9 do 20 hodin
upravený provoz od 11. do 26. 7.: pracovní
dny od 8 do 14 hodin, víkendy - zavřeno
Gymnázium Svitavy
• asfaltové hřiště v areálu školy včetně tréninkové tenisové stěny – přístup volný, neomezený
• tenisový kurt – placený vstup po dohodě se
školou
• travnaté fotbalové hřiště a lehkoatletická dráha s umělým povrchem - vstup volný po dohodě se školou (A. Křivinka – tel. 461 535 090)
ZŠ Felberova
volně přístupné dětské hřiště

naše město / červenec - srpen 2013 / www.svitavy.cz

str. 13

Dvoudenní festival Rosnička již potřetí
Festival Rosnička je unikátní akcí na české festivalové mapě, je jedinou svého druhu,
která je pro všechny návštěvníky zcela zdarma. Proběhne ve dnech 26. - 27. 7. Reflektuje
moderní hudební trendy a představuje publiku
originální kapely, projekty a djs z Čech i zahraničí. V loňském roce přilákal do areálu rybníka
Rosnička 5000 návštěvníků.
Vzhledem k záměrné žánrové nevymezenosti festivalu navštěvují akci lidé ve věku od
10 do 60 let z celého Pardubického kraje, přičemž největší procento tvoří věková skupina
16 – 26 let. Během dne se na pódiích střídají
kapely různých stylů a v noci zajišťují hudební
produkci djs. Program je sestaven tak, aby žánrově navazoval.
Festival Rosnička dává ve svém programu
prostor zkušeným hudebníkům i nadaným nováčkům a není stylově omezen. Dva uplynulé
ročníky přinesly návštěvníkům mimo jiné kon-

Litomyšl
15. ročník Toulovcových prázdninových pátků
Každý pátek na Toulovcově náměstí pohádka
a koncert nejen pro děti
Smetanova výtvarná Litomyšl
9. ročník festivalu se dvěma vrcholy – výstava
Max Švabinský v domě U Rytířů a Václav Boštík
– Hledání ztraceného ráje na Zámeckém návrší
cert francouzské kapely Sai Sai, vystoupení českých skupin Midi Lidi, Čoko Voko, Le Pneumatiq
nebo djské hvězdy B-complexe, Tvykse, Koogiho
a desítky dalších umělců. Festival Rosnička je každoročně pořádán pod záštitou starosty města
Svitavy Davida Šimka a radní Pardubického kraje Jany Pernicové. Podrobné informace na www.
festivalrosnicka.cz
Petr Horák ml.

Pohádky v parku Jana Palacha
7. 7. / 15:00 a 16:00
Klaun Bilbo a Vokův pes Vilém
Jiří Bilbo Reidinger je český herec, spisovatel a klaun. V roce 1980 založil skupinu Grglo,
s níž vystupoval, dokud nebyl v roce 1983 angažován Československými cirkusy na turné
cirkusu Praga do Střední Asie a Sibiře. Od té
doby je na „volné noze“. Hraje v Národním divadle, Na Zábradlí, V Dlouhé. Dále působí jako
režisér, choreograf a od roku 1992 učí na AMU
akrobacii a klaunské vidění, v poslední době též
commedii dell´arte na pražské konzervatoři. Ve
Svitavách vystoupí se dvěma představeními
pro děti.
21. / 15:00 a 16:00
O princi Bajajovi
Staré pohádky české aneb Co si Kašpárek
z Jiráska zapamatoval. Text a režie: Jan Bílek,
výprava a loutky: Pavel Hubáček. Loutková inscenace, v níž ožívá naše historie inspirovaná
Aloisem Jiráskem. Začíná to Čechem, pak přes
Kroka a jeho dcery směrem k Libuši. Však i ka-

Středa, hudby vám třeba
Každou prázdninovou středu posezení s živou
hudbou různých žánrů na přírodním parketu
u Smetanova domu

Polička
16. – 18. 8. 2013 / náměstí
Festival 555
Účinkují: Xindl X, G. Gunčíková, UDG, Los
Hongos, Claymore, CBC Big Band, Hradišťan
a další
18. 5. – 1. 9. 2013 / Centrum B. Martinů
Výstava: Něco pro kluky, něco pro holky
Další z hravých výstav pro děti.
27. 4. – 1. 9. 2013 / Městská galerie
Výstava: Jiří Šalamoun – Nejen maxipes Fík
Výstava, která vás zavede do kresleného světa
J. Šalamouna

Moravská Třebová
14.7. 2013 od 15:00 hod. / zámecké nádvoří
Hudební festival Evy Henychové
jajovi, který sobě princeznu si získal, když tři
strašné draky ve velikých bojích slavně porazil.
Jan Bílek - absolvent DAMU, katedry loutkářství, dlouholetý člen divadla DRAK a spolutvůrce jeho významných inscenací v letech
1977 - 1995. Je hercem souboru Samohana HK
a od léta 2009 je členem Klicperova divadla
v Hradci Králové, kde zahájil svou činoherní
kariéru jako Muž zasypaný hnojem.

Klub Tyjátr v létě
Na letní období od 1.7. do 31.8. se v klubu
Tyjátr mění otevírací doba, a to:
• Úterý:

16:00 – 22:00 hodin

• Středa: 16:00 – 22:00 hodin
• Čtvrtek: 16:00 – 22:00 hodin
• Pátek:

18:00 – 24:00 hodin

• Sobota: 18:00 – 24:00 hodin
nec objeví se, co boj s Bivojem zakusí. Oře tu
i Přemysl, oře, co se dá, a vezme si Libuši. Ta
je z toho nadšená, že vidiny vám krásné má
- spatří zlatou Prahu, spoustu věží a Kašpárek
sem už běží! Povypráví, zazpívá - ať z toho kdekdo něco má...
Text a režie: Jan Bílek, výprava a loutky:
Pavel Hubáček. Klasická pohádka o princi Ba-

Kam v Českomoravském
pomezí o prázdninách

• Víkendy plné kvalitní hudby
• Pravidelné víkendové rockotéky
Za příznivého počasí možnost venkovního
posezení. V průběhu prázdnin budeme včas
informovat o případných plánovaných akcích
na:www.tyjatrklub.cz, plakátech a facebooku.
Michaela Černá

27. 7. 2013 od 15:00 hod. / zámecké nádvoří
Moravskotřebovský bramborák
Vystoupí : L. Žíla, skupina COP, P. Procházka,
Spirituál Kvintet atd.
31. 8. 2013 od 14:00 hod. / náměstí T. G. Masaryka
Moravskotřebovské kejklování
Rytířské souboje, dobové tance, pohádky, středověké hry, skupiny Ready Kirken a Buty
Více na www.moravskatrebova.cz
nebo www.kctmt.webnode.cz

Vysoké Mýto
11. a 25. 7., 8. a 22. 8. od 17:00 hod. / náměstí
Přemysla Otakara II.
Tradiční promenádní koncerty
26. - 30. 8. 2013 od 19:00 hod. / náměstí Přemysla Otakara II.
Týden hudby 2013
26. 8. Poutníci
27. 8. Vilém Čok & Bypass
28. 8. Steve Walsh Trio (USA)
29. 8. Sto zvířat
30. 8. Prago Union & Champion Sound Live Band
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Pasování do stavu
čtenářského

V průběhu měsíce května a června uspořádala městská knihovna pro prvňáčky malé
slavnosti Pasování do stavu čtenářského. Významným hostem byl rytíř Michal Abecedník
z Abecedova. Přečtením krátké básničky čtenáři rytíře přesvědčili, že se naučili číst a že si
zaslouží průkaz do knihovny. Michal pak svým
mečem každého prvňáčka pasoval na čtenáře.
Slavnostním slibem děti rytíře ujistily, že budou
číst a knížek si vážit. Kromě průkazů do knihovny dostaly i diplom na památku a malý dárek.
Roční registraci při pasování letos získalo 207
žáků prvních tříd.
Milada Vacková

Sázení Pohádkovníku

Malí čtenáři sází v parku Patriotů keř Pohádkovník, na který se vybralo v dětském oddělení městské knihovny.
Milada Vacková

Městská knihovna o prázdninách
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Pondělí

9 - 17

Pondělí

12 - 17

Úterý

9 - 17

Úterý

9 - 13

Středa

9 - 17

Středa

12 - 17

Čtvrtek

zavřeno

Čtvrtek

zavřeno

Pátek
Sobota

9 - 17
zavřeno

Pátek

9 - 13

Sobota

NOVÁ
prodejna

zavřeno

Soutěž o nejlepší sběrače čtenářských perel
Od října do konce května se mohli dětští
čtenáři Pardubického a Královéhradeckého
kraje zapojit do soutěže o nejdelší šňůru perel. Perličky dostávali za přečtení knížky a následné vyplnění pracovního listu s povinnými
a nepovinnými otázkami. Kdo chtěl, mohl ke
knížce připojit i vlastní ilustraci. Ve Svitavách se
do soutěže zapojilo kolem 25 dětí a dvě třídy
prvního stupně Speciální základní školy, které
společnou šňůru perel sbíraly pro své paní
učitelky.
Absolutní vítězkou v naší knihovně se
nakonec stala šestiletá Terezka Motyčková.
Za společné čtení se svou maminkou získala 26 perliček a pěkný výsledek docílil i druhý
nejmladší účastník Richard Slavíček (celkově
pátý s 13 perličkami). Ze starších dětí první tři místa obsadily: Kristýna Kvapilová (20
perliček), Gabriela Petrová (19 perliček) a Karolína Syrová (18 perliček). Nejlepší sběrači
nejen ze Svitav, ale také z Litomyšle a Moravské Třebové pak byli pozváni na soustředění
10. června do Městské knihovny ve Svitavách.
Den byl nabitý zajímavým programem. Nejprve děti navštívily představení pořádaná v rám-

Milada Vacková

Dalibor opět koncertoval i v zahraničí
Pěvecký sbor DALIBOR nezahálel ani
v letošním roce. Celé jaro se připravoval na
prestižní vystoupení. V polovině května reprezentoval Svitavy v polském Lešně, městě Jana
Amose Komenského, kam byl pozván na festival Dialog kultur a národů. Společně s polským
pěveckým sborem Comenius Vyšší odborné
školy J. A. Komenského a ukrajinským tanečním souborem vystupoval na závěrečném slavnostním koncertu.
Koncem května se zúčastnil dvou sborových festivalů. V Heřmanově Městci, kde se
konal již XI. ročník Setkání pěveckých sborů,
vystoupil samostatně na dopoledním koncertě
v kostele sv. Bartoloměje. Odpoledne probíhala přehlídka všech osmi zúčastněných pěveckých sborů, která byla zakončena společným
zpěvem sborů z oper letošních jubilantů Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho a kantáty
Bedřicha Smetany Česká píseň. Nelehké party
zvládli bravurně nejen zpěváci, ale i Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice pod vedením dirigenta Tomáše Židka.
Festival Moravskotřebovské arkády má již
dvanáctiletou tradici. Jeho výtěžek a příspěvky zúčastněných sborů jsou věnovány Nadaci

BARVY LAKY

zahájení provozu 22.7.
DÁREK! SLEVA%
V den otevření 22.7.
za každý nákup dárek!

ci Dětské scény, poté se prošly multifunkčním
centrem Fabrika, zasoutěžily si, převzaly odměny a speciální diplomy a na závěr navštívily zajímavou výstavu o včelách v městském muzeu
a galerii. Rozcházely se spokojené s tím, že
některé se ještě jednou uvidí v nově otevřené
knihovně v Hradci Králové (vždy dva nejlepší
z každé knihovny v kraji). Ostatním soutěžícím
pak přítomné paní knihovnice slíbily, že za dva
roky soutěž zopakují a závěrečné soustředění
se tentokrát uskuteční v litomyšlské knihovně.

V týdnu od 22. - 26.7.
sleva na vše 15%

Y%
SLEVY%
DÁRKY!

nám. Míru 70, Svitavy
(bývalý hotel Slavia)

rozvoje občanské společnosti a České televizi
Pomozte dětem! Letos v Moravské Třebové vystoupilo čtrnáct pěveckých sborů z celé české
republiky. Dopoledne zněla duchovní hudba
v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie, odpoledne sbory rozezněly nádvoří, arkády, zahrady i okolí moravskotřebovského
zámku. Pro DALIBOR byla příjemným překvapením výhra hlavní ceny festivalu.
Úspěšnou sezonu zakončil sbor na mezinárodní soutěži Svátky písní v Olomouci.
Přihlásil se do dvou kategorií, Smíšené sbory dospělých a Duchovní a církevní hudba.

V obou kategoriích získal shodně stříbrné pásmo. Dvě druhá místa mezi 35 sbory z celého
světa (např. Filipíny, Turecko, Norsko, Estonsko...) jsou výborným umístěním. Všichni zpěváci věnovali přípravě celé soutěže maximální
úsilí a stříbrné medaile jsou zaslouženou odměnou.
Pěvecké sdružení Dalibor děkuje městu
Svitavy za finanční pomoc, Středisku kulturních služeb, základní umělecké škole a muzeu
ve Svitavách za vstřícnost a podporu. Sbor
vede Miroslava Ducháčková, na klavír doprovází Marcela Černá. Miroslava Ducháčková

naše město / červenec - srpen 2013 / www.svitavy.cz

Informace ze sportu
Letošní „bajky“ se vyvedly
Tak je to za námi! Závod Kopečkovské drncání určený všem věkovým i výkonnostním kategoriím bajkerů letos přilákal 140 lidí. To předčilo očekávání pořadatelů, takže vyšší startovní
čísla bylo nutno vyrábět přímo na místě.
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Na trasu dlouhou 60 km se vydalo 85 závodníků a deset minut po nich pak účastníci
krátké trati. Ta byla letos o něco prodloužená a doplněná o „výživný výdup“ nad Radiměř k vojenskému prostoru. Vítězem dlouhé trasy se stal Pavel Váňa z Cyklo Kuřim
v čase 2:25:20, kterým překonal loňský vítězný
čas o osm minut. Druhý dojel Václav Strnad
z Inkospor-team a třetí skončil loňský vítěz Luboš Němec. Krátká trasa se stala kořistí Dominika Starého z Cyklo Bendl klubu před Lukášem Janků z Pepebike.cz a Martinem Lidmilou
z Cyklo ski klubu Polička.
Na obou trasách byli vyhlášeni také nejrychlejší tři Svitaváci. Na dlouhé to byl Pavel Kuda před Petrem Horkým a Čestmírem
Nakládalem a na krátké Miroslav Kuda následován Ondřejem Botošem a Ondřejem
Nedomou. Nejmladším účastníkem závodu
byl osmiletý Vojtěch Rozlívka ze Svitav, který
s doprovodem absolvoval celých 28 km.
Pořadatelé z Bike clubu Svitavy děkují
všem účastníkům, sponzorům a pomocníkům.
Budeme se na vás těšit 28. září 2013 u svitavského rybníku Rosnička při terénním duatlonu
a slavnostním vyhlášení výsledků celého Poháru Českomoravské vrchoviny, jehož partnerem
je Sportes Svitavy s.r.o. a Svazek obcí Českomoravské pomezí.
Lenka Suchánková

Zdravý životní styl – cesta ke zdraví
Pohyb pro každého!
Uvědomujete si, jak hodně se z našeho
každodenního života vytrácí něco tak přirozeného a podstatného, jako je pohyb, a to
především pohyb v přírodě? ,,Já nemám čas!“
- nejčastější omluva (nebo výmluva), kterou
dáváme sami sobě i druhým. Bez pravidelného
vhodného pohybu přitom nemá tělo absolutně šanci správně fungovat, pomineme-li v tuto
chvíli navíc riziko nadváhy a obezity.

chvilku a naučit se jeden z nejpřirozenějších
a nejpřínosnějších sportů - Severskou chůzi
neboli Nordic Walking. Jen správně zvládnutá technika může být pro váš organizmus
skutečným přínosem bez rizika nežádoucích
zdravotních komplikací. Vydejte se (klidně
i s dětmi) toulat se s námi krásnou přírodou,
učit se správné technice dýchání i poznat na
vlastní kůži techniky Vincenze Priessnitze, zakladatele prvního vodoléčebného ústavu na
světě. Z malebných hor Jeseníků vám do Svitav
přinášíme nový druh klimatoterapie – Priessnitz Walking.
Nečekejte na nemoc! Vydejte se s námi
za zdravím po svých! Na následující měsíce
připravujeme tyto akce:
• 13. 7. – Moravský kras a jeho méně známé
jeskyně (Adamov-Blansko)
• 3. 8. – Poznáváme přírodu v okolí Moravské
Třebové
• 6. - 8. 9. – Po vrcholcích našich nejvyšších
hor (Krkonoše: Harachov, Rokytnice nad
Jizerou)
• Výukové a vycházkové lekce Nordic Walkingu pro veřejnost:

Projekt Zdravého životního stylu, jež
vznikl díky iniciativě společnosti SPORTES
Svitavy s.r.o. a odborné spolupráci s Ditou
Urbánkovou si klade za cíl ukázat, že pohyb
není jen pro sportovce, ale pro všechny. Pojďte si najít alespoň v době letních dovolených

• individuální lekce - dle domluvy
• skupinové lekce - aktuální termíny sledujte
vždy na webu: www.poradnavyzivy.cz
Bližší informace na mob.: 737 513 000,
e-mailu: urbankovadita@seznam.cz nebo osobně v Poradně výživy - Ing. Dita Urbánková,
Ph.D. - nám. Míru 80, případně na vývěsce před
Nadačním domem.
Dita Urbánková

3. místo na European
Championships
Další úspěch zaznamenal Ladislav Kolínko ze Svitav na European Championships
v Maďarském městě Sopron. Ve dnech 21. - 24.
května se konaly závody v terénní lukostřelbě

na 3D terče. Umístil se na krásném 3. místě.
Pro ty, kteří nevědí, co to znamená, střílí se
v terénu na makety zvířat v životní velikosti. Závodů se zúčastnili lukostřelci ze 13 zemí. První
tři dny se body za každý den sčítaly a čtvrtý
den postoupilo do finále z každé kategorie jen
prvních šest závodníků. Blahopřejeme.
Pavlína Kolínková

Městská liga v malé kopané
Svitavy 2013/14
Další osmý ročník městské ligy začne na
přelomu srpna a září na hřišti v Lánech. Právě
ukončeného ročníku se zúčastnilo 10 týmů.
Dle pravidel probíhají zápasy ve dvou kolech
systémem podzim – jaro vždy v pondělí a ve
čtvrtek od 17:40 délka jednoho zápasu je 2 x
20 minut. Počet hráčů na soupisce je maximálně 18. Hraje se systémem 5+1 a na hřišti může
hrát pouze jeden registrovaný hráč. Přesná
pravidla a veškeré informace najdete na www.
mlmksy.host22.com.
Pokud se přihlásí ještě 3 týmy, bude soutěž
rozdělena na 1. a 2. ligu tak, aby v první lize
bylo 6 týmů a zbytek ve druhé. Startovné za
jeden tým je 3000 + 500 Kč záloha na pokuty.
V minulém ročníku každý tým odehrál 18 zápasů, což vychází 167 Kč na jedno utkání, které je
vždy řízeno rozhodčím.
Budeme rádi, když se přihlásí týmy nejen
ze Svitav, ale i z blízkého okolí. Přihlášky zasílejte e-mailem na jzelinka@unet.cz nejpozději
do 30. 7. 2013.
Za vedení MLMKSy Jakub Zelinka

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585
(www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 1. září 2013
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Radiový orientační běh V Barevném minivolejbale opět „na bedně“

Mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu se uskutečnilo ve dnech 8. a 9.
června ve Svitavách za účasti 149 závodníků
z České republiky, Slovenska, Polska a Ruska.
Centrem soutěže byl svitavský stadion, kde se
konala prezentace a závěrečné ceremoniály
v obou dnech.
V sobotu 8. června proběhl závod v pásmu
144 MHz v lesním prostoru Brand se startem
u Plechárny. Cíl až jedenáctikilometrové trati
(délka závisela na kategorii) byl v obci Kukle.

O víkendu 8. - 9. června zářil sportovní
areál v Brně Bohnicích barvami Barevného minivolejbalu. Z celé Moravy se sjelo kolem 160
družstev nejmenších začínajících volejbalistů,
aby se pokusili vybojovat si účast na letošní vrcholné akci - celostátním finále. To se uskuteční
na konci června opět v Brně při MS juniorek.
Volejbalový oddíl TJ Svitavy vyslal do turnaje celkem deset družstev ve čtyřech barvách
(žluté, oranžové, červené a zelené), ve kterých
se utkávají kluci i děvčata dohromady. Přála
bych vám všem vidět, jak lité boje se na malých
hřištích odehrávaly, s jakým elánem, nadšením
a zarputilostí děti své sportování prožívaly.
Hrály jako o život, takže odměna musela přijít všech deset našich družstev se do celostátního
finále probojovalo!
Výsledky: Ema Žáková s Karolínou Petrželovou porazily ve žlutém minivolejbale všechna
družstva, která jim přišla do cesty, a na stupních vítězů stály nejvýš. V oranžovém minivolejbale Svitavy doslova celou Moravu převálcovaly, když na 1. místě skončili Matěj a Jan
Šudomovi a David Jarůšek, 3. místo vybojovali
Matěj Hnát s Martinem Burešem a těsně pod
bednou, tedy na 4. místě, byli Patrik Stopka
s Alešem Rozlívkou. V červeném minivolejbale
se nejvíc dařilo Kláře Melicherové s Nikolou
Justovou a odměnou jim bylo celkové 3. místo.
Také ostatní svitavská družstva byla úspěšná,
když v celkovém pořadí skončila do 10. místa. Gratulujeme našim volejbalovým nadějím

a v celostátním finále budeme držet všechny
palce!
Marcela Sezemská

Hokejbaloví mistři
Vraťme se ještě k obrovskému úspěchu regionálního týmu hokejbalových starších žáků
složených z hráčů Svitav a Poličky a hrající pod
hlavičkou hokejbalového oddílu 1.HBC Svitavy, kteří se po spanilé jízdě ve finálovém turnaji
stali MISTRY REPUBLIKY! Účast si vybojovali
po dramatickém průběhu východní divize, kde
se vklínili mezi duo pardubických týmů na druhé postupové místo, což už samo o sobě byl
úspěch. Na finále se jelo užít si atmosféru, udělat dobré jméno oddílu, městu a potažmo celému regionu. Ovšem průběh základní skupiny,
bojů o umístění, ale především mistrovský titul
nám všem vzal dech! V základní skupině ztráta
jednoho bodu a v konečných bojích jasná vítězství, a to vše s velkoměsty, nejenom počtem
obyvatel.
Petr Tomšů

Hokejbalové vzpomínání
V neděli 9. června se běžel závod na krátké trati v pásmu 3,5 MHz, který byl situován
do jižní části prostoru lesa Brand se startem
v obci Javorník. Po technicky velmi náročné
trati v délce až 6 km byl cíl u rybářské chaty
Rosnička. Slavnostní vyhlášení obou závodů
proběhlo na Svitavském stadionu a poháry
novým mistrům republiky předal Miloš Vízdal,
místostarosta Svitav.
Organizátorům se díky podpoře Pardubického kraje a města Svitavy podařilo uspořádat
závody, které svou náročností odpovídaly
mistrovským soutěžím v rámci pravidel ROB.
Volba startů, cílů a rozmístění vysílačů vytvořily podmínky pro technicky i fyzicky náročné
soutěže.
Organizátoři soutěže vyslovují poděkování
všem subjektům, které spolupracovaly na přípravě a realizaci akce. Především Pardubickému kraji prezentovanému Janou Pernicovou,
která jako zástupce hejtmana Pardubického
kraje převzala nad akcí osobní záštitu, městu Svitavy, zastoupeného starostou Davidem
Šimkem, a dále starostům obcí Javorník, Kukle
a Kunovice.
Jiří Janků

Za krásného počasí se v sobotu 8. června
na hokejbalovém hřišti v Lačnově konal turnaj RETRO CUP 2013. Byla to vzpomínka na
časy, kdy městskou hokejbalovou ligu hrálo až
dvanáct týmů, tedy okolo dvou stovek hráčů.
O výsledky snad ani tak nešlo, ale důležité bylo
setkání lidí, kteří se třeba několik let nevidě-

li. Myslím, že posezení u dobrého jídla a pití
a hodnotné výkony na hřišti určitě očekávání
naplnilo, a všichni věříme, že se takové akce
stanou tradicí.
Již teď se můžeme společně těšit na další
takový turnaj - snad už na podzim.
Petr Tomšů
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