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Čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky Chari-
ty Svitavy proběhne ve dnech 2. až 12. led-
na 2014. Žehnání koledníkům se koná v kos-
tele Navštívení Panny Marie 2. ledna při mši 
v 9 hodin. Tříkrálovou sbírku má na starosti 
pastorační asistent Charity Svitavy Miriam Ho-
lubcová.

Nejméně desetina výnosu sbírky je každo-
ročně určena na humanitární pomoc do zahra-
ničí. Větší část výtěžku je určena na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně po-
třebným skupinám lidí zejména v regionech, 
kde sbírka probíhá.

Charita Svitavy chce letošní výtěžek vyu-
žít na přímou pomoc rodinám v sociální nouzi  
a zvýšit dostupnost pečovatelské služby. 
Vzhledem k navýšení úkonů zamýšlíme poří-
dit vůz Renault Kangoo s možností úpravy pro 
osobu na invalidním vozíku. Část finančních 
prostředků na tento vůz jsme získali z Tříkrá-
lové sbírky 2013 a z programu Výboru dobré 
vůle - Nadace Olgy Havlové. 

Fotografie a informace o sbírce a výtěžcích 
v minulých letech naleznete na: www.svitavy.
charita.cz/trikralova-sbirka.

Děkujeme všem lidem dobré vůle za po-
moc a spolupráci. Nikdo neví, zda nebude po-
třebovat pomoc v rámci charitní pečovatelské 
nebo jiné služby. 

Do nového roku vám přejeme mnoho ži-
votní i pracovní pohody, zdraví a radosti.                                 

Miriam Holubcová

TOM Zálesáci pořádá v sobotu 25. ledna 
v 19 hodin ve svitavské Fabrice VI. zálesácký 
ples. V minulých letech nás plesy zavedly do 
„Vesničky mé střediskové“, zatančili jsme si ve 
stylu šedesátých i osmdesátých let a „vyřádili 
se“ na maškarním plese v pohádkových či do-
bových kostýmech. 

V letošním roce bude ples ve stylu filmo-
vých a seriálových postav. Nápaditosti kostýmů 
se meze nekladou. K hudbě a poslechu zahraje 
skupina Mefisto, můžete se těšit i na diskotéku 
a osobitým způsobem bude moderovat Ondřej 
Komůrka. Zájemci o vstupenky pište na: david.
simek@svitavy.cz, mob.: 732 504 588. Vstupné 
200 Kč. Všichni jsou srdečně zváni. 

David Šimek

Některá setkání se sluší opakovat. Říká se tomu rituál. A proto jste, milí Svitaváci, už po pěta-
dvacáté zváni v neděli 5. ledna 2014 v 16:30 na svitavské náměstí, neboť vám zvěstuji, že i do to-
hoto města doputují v ten večer mudrci a vyzvou vás k cestě do Betléma (v Červeném kostele). 
Tentokrát za velikým tajemstvím naděje. Tak zní naše pozvání. A věřte mi, andělé přijdou. Za Mu-
zejní historický klub Záviš, Římsko-katolickou farnost Svitavy a mnoho dalších Miloslav Štrych.

A opět průvod Tří králů
tentokrát za tajemstvím naděje

VI. zálesácký ples ve Fabrice

Tříkrálová sbírka 
v roce 2014 
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Školám hrozí existenční potíže, zachrání je splynutí

Zdravotnická škola
zůstává ve Svitavách

Ondřej Komůrka

Zelená informacím 2013

Rada Pardubického kraje na základě ana-
lýzy současného stavu středního školství v kra-
ji doporučila zastupitelstvu ke splynutí deset 
škol. Střední školy a učiliště v kraji jsou totiž 
předimenzované. Kvůli dlouhodobému po-
klesu počtu žáků nemají dostatek finančních 
prostředků nejen na provoz, ale i na platy za-
městnanců a hrozí jim existenční potíže. Záro-
veň by měly být posíleny některé odborné ško-
ly tím, že do nich budou přesunuty jim blízké 
obory. Rada pověřila náměstkyni Janu Pernico-
vou, aby zahájila jednání s řediteli dotčených 
škol a zástupci místních samospráv. Definitivní 
rozhodnutí padne na krajském zastupitelstvu 
19. prosince, v době uzávěrky nebylo známo.

Důležitými hledisky jsou také ekonomická 
stabilizace škol, udržení kvality výuky aprobo-
vanými učiteli a také jejich lepší ohodnocení. 
Ti jsou v současné době v některých případech 
přeřazováni do nižších platových stupňů nebo 
tarifů, protože školy nemají prostředky na je-
jich odměny a osobní příplatky.

Svitavský zastupitel Ondřej Komůrka působí 
na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole 
Ministerstva obrany v Moravské Třebové jako uči-
tel anglického jazyka a zástupce vedoucího učeb-
ní skupiny jazykové a humanitní. Z rukou minis-
tra obrany Vlastimila Picka převzal 12. prosince 
ocenění za dlouhodobé iniciativní plnění úkolů  
a vynikající pracovní výsledky ve prospěch Minis-
terstva obrany ČR.          Alice Štrajtová Štefková

Rada kraje navrhuje ve Svitavách splynu-
tí těchto subjektů: Obchodní akademie a Vyšší 
odborná škola ekonomická Svitavy, T. G. Ma-
saryka 47 a Střední zdravotnická škola Svitavy, 
Purkyňova 256. 

Počet žáků ve středním školství v Pardubic-
kém kraji v jednotlivých školních letech

2009/2010 26 656

2013/2014 21 735   

Naplněnost středních škol v Pardubickém kraji

Kapacita SŠ 34 480

Počet žáků 21 735

Naplněnost 64 %

Kateřina Procházková Skůpová

Na ministerstvu životního prostředí se  
5. prosince uskutečnil již třetí ročník vyhláše-
ní soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší 
prezentaci v oblasti životního prostředí na ofi-
ciálních internetových stránkách měst, která je 

pořádána občanským sdružením TIMUR, CI2, 
o.p.s. a Centrem pro otázky životního prostředí 
Univerzity Karlovy. 

Soutěž probíhá pod záštitou minister-
stva životního prostředí a předsedy Svazu 
měst a obcí České republiky. Odborná poro-
ta vybírala mezi 269 městy s počtem obyva-
tel vyšším než pět tisíc webové prezentace, 
které nejlépe splňovaly kritéria přehlednos-
ti, úpravy, přístupnosti aj. Město Svitavy se  
v této konkurenci umístilo na 5. místě a obdr-
želo i ocenění za umístění mezi prvními pat-
nácti městy ČR.                          Pavla Boucníková

Pardubický kraj se na konci loňského roku 
rozhodl sloučit některé školy. Týká se to Ob-
chodní akademie a Vyšší odborné školy ekono-
mické Svitavy a Střední zdravotnické školy Svi-
tavy. Vzhledem k zájmu veřejnosti jsme polo-
žili několik otázek Radimu Dřímalovi, řediteli 
Střední zdravotnické školy Svitavy.

Pane řediteli, co pro vaši školu znamená 
sloučení?

„Všichni víme, že se již dvě desetiletí rodí 
méně dětí. Školy jsou tak naplněné méně, než 
by bylo optimální. S poklesem počtu žáků se tak 
musí vyrovnat naše škola i svitavská obchodní 
akademie. Pardubický kraj se rozhodl situaci ře-
šit spojením obou škol. Od 1. července 2014 
tak budeme společně působit pod názvem Vyš-
ší odborná škola ekonomická, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola Svitavy.“ 

Ten název zní trochu neobvykle, můžete 
vysvětlit, jak bude nová škola fungovat?

„Na název si teprve budeme muset zvyk-
nout, ale v jiných krajích je to již běžné. Škola 
bude nabízet všechny současné obory vzdělá-
ní – ekonomické i zdravotnické. Spojením škol 
vznikne silnější subjekt, který si snadněji pora-
dí s případnou změnou poptávky po jednotli-
vých oborech. Zároveň se ušetří některé nákla-
dy, například se uzavře jeden domov mládeže.“

Jak se tato změna dotkne žáků vaší školy?
„Předpokládám, že naši žáci si s výjimkou 

změny domova mládeže téměř ničeho nevšim-
nou. Prozatím budeme působit v současné bu-
dově, zůstane zachována kvality výuky i výbor-
ná spolupráce s nemocnicí a kojeneckým ústa-
vem. Také se těšíme na nové žáky, rádi bychom 
přijali 60 budoucích zdravotnických asistentů. 

Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Alice Štrajtová Štefková

Mohlo by vás zajímat

Město Svitavy
srdečně zve občany 
do Fabriky na

Svitavský ples
21. února 2014 ve 20 hodin

Program:
břišní tanečnice Svitavy
kapela Lucky Band Hradec Králové
cimbálovka Slovácko mladší
diskotéka Jardy Marcala
přípitek, občerstvení, soutěž o ceny
cena vstupenky 250 Kč,
předprodej od 15. 1. v informačním centru

Za pořadatelský tým: 
Eva Huschková, Rudolf Grim
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Ze zastupitelstva 

Informace z odboru školství a kultury

Vodné a stočné

Obědy ze Seniorcentra

Vánoční stromky

Zastupitelstvo města Svitavy 27. listopadu 
schválilo:
•	 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemků v katastrálním území Čtyřicet Lánů 
s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových Praha 

•	 nabytí 18 kanalizačních stok a kanalizačních 
šachet od společnosti SPORTES Svitavy za 
kupní cenu 3 729 590 Kč

•	 poskytnutí peněžitých darů členům výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva 

•	 rozpočtová opatření, kterými se provádí změ-
na rozpočtu města Svitavy pro rok 2013 na 
celkovou částku 440 851 300 Kč. 

Zuzana Pustinová

Rada města Svitavy na svém zasedání  
2. prosince schválila návrh společnosti Vo-
dárenská Svitavy pro cenu vody fakturované 
(vodné) a vody odvedené k čištění (stočné), 
která platí od 1. 1. 2014. Cena vodného činí 
32,80 Kč/m3 s DPH a stočného 36,57 Kč/m3. 
Celková cena vodného a stočného tak oproti 
ceně roku 2013 vzrostla o 3,46 %. Do nárůs-
tu se promítá inflační nárůst cen vstupních ná-
kladů, zprovoznění dalších stupňů čištění od-
padních vod na rekonstruované čistírně od-
padních vod a tvorba prostředků pro obnovu  
a rozvoj infrastrukturního majetku. Přes uve-
dené navýšení je stále cena vodného a stočné-
ho ve Svitavách pod průměrem České republi-
ky. Ve srovnání s řadou měst nedosahuje ani je-
jich ceny roku 2013.                   Jaromír Hurych

Poplatek za komunální 
odpad se nezvyšuje

Více opravených 
chodníků

Zastupitelstvo města na svém jedná-
ní 11. prosince schválilo vyhlášku o poplat-
ku za svoz a likvidaci komunálního odpadu  
v roce 2014. Poplatek činí, stejně jako v před-
chozím roce, 570 Kč na osobu za kalendář-
ní rok. Skutečné náklady za nakládání s od-
pady, které město Svitavy hradí společnosti 
LIKO SVITAVY, jsou 612 Kč na osobu za ka-
lendářní rok. Rozdíl mezi skutečnými nákla-
dy a poplatkem za komunální odpad celkem 
činí 741,93 tis. Kč. Tato částka bude kryta  
z příjmů města - převážně z prostředků, které 
získává od společnosti EKO-KOM za vytřídě-
né složky komunálního odpadu (papír, plas-
ty, sklo, nápojový karton), které občané v prů-
běhu roku odložili do kontejnerů na separo-
vaný sběr. 

Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově 
na celý rok v období od 2. ledna do 30. červ-
na 2014. Informace k úhradě poplatku lze zís-
kat na odboru životního prostředí u Jany Ale-
xové nebo Terezy Sedlákové na tel.: 461 550 
253 nebo 461 550 254.               

Michal Nedoma

V minulém roce se z rozpočtu města vy-
členilo více finančních prostředků na opravy 
chodníků. Plánovaná částka 400 tis. Kč se na-
výšila o 1 961 tis. Kč, aby mohla být opravena 
nejproblematičtější místa v ulicích města. Nej-
rozsáhlejšími opravami byla místa na ulicích 
Nádražní, Milady Horákové, Školní, ale i v dal-
ších ulicích. Podle zmapovaného technického 
stavu budeme i v příštím roce pokračovat v re-
konstrukcích a opravách, aby došlo ke zvýšení 
bezpečnosti chodců a také ke kvalitě pochozí 
plochy.                                                      Pavel Čížek

Výsledky II. kola aukce energií
Druhé kolo aukce na úsporu elektrické energie a zemního plynu, které se konalo 27. listo-
padu, bylo pro domácnosti ze Svitav opět velmi úspěšné. Bylo dosaženo průměrně těch-
to úspor:

•	 20,15 % ze silové složky zemního plynu
•	 27,13 % ze silové složky elektrické energie

Tímto domácnosti ušetří dalších 466 486 Kč! V součtu s 1. kolem tak ve Svitavách uspoří cel-
kem 2 228 437 Kč!                                                                                                         David Šimek

Zápis dětí do prvních tříd základních škol
Zápis dětí do prvních tříd se bude konat ve 

středu a ve čtvrtek 5. a 6. února 2014 vždy od 
14 do 16 hodin. Zapisovány budou děti naro-
zené 1. 9. 2007 až 31. 8. 2008. Rodiče si s se-
bou přinesou rodný list dítěte. Od 1. 1. 2014 
nabývá účinnosti upravená vyhláška města  
o spádových obvodech základních škol. Zde 
jsou k jednotlivým základním školám přiřaze-
ny ulice, odkud by měly být děti přednostně za-
pisovány na tu kterou školu. Nadále však platí 
právo rodičů na výběr základní školy, kam své 
dítě přivedou k zápisu. Vyhláška je k nahlédnu-
tí na webových stránkách města a rovněž v ře-
ditelnách základních škol. Bližší informace sdě-
lí ředitelství základních škol.

Ředitel ZŠ Felberova odstupuje
K 31. 12. 2013 se vzdal místa ředitele Zá-

kladní školy Svitavy, Felberova 2 Michal Kala-
bis. Rada města pověřila řízením školy od 1. 1. 
2014 dosavadní zástupkyni ředitele školy Janu 
Pazderovou. V průběhu jara rada města vyhlá-

sí konkurzní řízení na místo ředitele - ředitel-
ky této školy.

Grantový program města

Do 31. 1. 2014 lze posílat žádosti do gran-
tového programu města Svitavy v oblastech 
Sociální služby a humanitární pomoc, Kultura, 
Sport a turistika a Životní prostředí. Potřebné 
informace společně s formuláři jsou na webu 
města.                                                           Jiří Petr

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví infor-
movuje občany města, kterým Charitní pečo-
vatelská služba ve Svitavách přestala s platnos-
tí od 1. ledna 2014 poskytovat dovážku oběda, 
že mají možnost si tuto službu objednat v Se-
niorcentru města Svitavy. Organizace zajišťu-
je obědy po celý týden, výběr je možný ze dvou 
jídel a šetřící diety. Cena oběda ve všední den 
činí 55 Kč a o víkendech a svátcích 65 Kč. Bliž-
ší informace vám poskytne vedoucí stravování 
Milena Čípová (tel.: 461 534 406, mob.: 731 
605 894).                                   Šárka Řehořová

Odstrojené vánoční stromky prosím 
ukládejte vedle kontejnerů na komunální 
odpad tak, aby byl možný jejich samostat-
ný odvoz společností SPORTES. Děkujeme 
všem občanům za dodržení pořádku ko-
lem kontejnerů.                    Michal Nedoma
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V. etapa regenerace panelového 
sídliště Svitavy – Lány

Opravy památek – podloubí
Koncem listopadu předala stavební fir-

ma městu Svitavy dokončené stavební práce 
na opravě veřejného prostranství a podlou-
bí domů v úseku budov na náměstí Míru  
č. o. 59 - 71. Smyslem úprav bylo zlepšení sta-
vebně technického stavu průchozího prosto-
ru podloubí. 

Ve spolupráci s vlastníky jednotlivých 
domů byla provedena rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení, opravy omítek klenutých částí 
podloubí, opravy pilířů, výměna a opravy ven-
kovních dlažeb. Celkové náklady rekonstruk-
ce prostor podloubí sedmi budov dosáhly výše 
660 tis. Kč. Polovina nákladů byla hrazena  
z rozpočtu města a polovinou se podíleli vlast-
níci jednotlivých domů.                       Pavel Čížek

Pátá etapa regenerace zahrnuje zejména 
rozšíření komunikace na ulici Felberova u by-
tového domu Felberova č. o. 17 až 29. Staveb-
ní práce započala firma Swietelsky stavební  
z Pelhřimova 23. září 2013 bouracími prace-
mi. Vybudovalo se 36 kolmých parkovacích stá-
ní s betonovou dlažbou (z toho tři parkova-

cí stání pro osoby se sníženou schopností po-
hybu). Parkoviště zasahující do svahu byla od 
svahu oddělena palisádami a bezpečnostním 
odstupem – chodníčkem. V prostoru bývalého 
dětského hřiště vzniklo šestnáct nových parko-

vacích stání. Podél domu byl vybudován nový 
chodník z betonové červené dlažby s bezbarié-
rovými vstupy do domu. Prostory před vstupy se 
rozšířily a jsou zde umístěny lavičky. Komunika-
ce i parkoviště jsou propojeny s horním parko-
vištěm a penzionem novým chodníkem s opěr-
nou stěnou z pohledových betonových tvárnic 
se zábradlím.

Součástí stavby bylo také odvodnění komu-
nikace a přeložka veřejného osvětlení. Byl osa-
zen i nový stožár s výbojkovým svítidlem. V prů-
běhu stavby si město vyžádalo rozšíření veřej-
ného osvětlení o dva nízké sloupky se sodíkový-
mi výbojkami pro osvětlení chodníku a schodiš-
tě za domem (Felberova č. 29). Byly provedeny 
i terénní úpravy všech zelených ploch před by-
tovým domem a kolem komunikace, parkovišť  
a chodníků. Trávníky budou osety až v jarních 
měsících. Firma ukončila práce ve smluveném 
termínu (29. 11. 2013) a dodržela i dohodnu-
tou celkovou částku 4,34 mil. Kč z toho bylo 
70% spolufinancováno z Programu podpory 
bydlení pro rok 2013.                              Jiří Ďulík

Tísňová linka 156

„Výlet“ je povinen si uhradit
Dne 23. 11. v 2:30 hod. zaregistrovali 

strážníci vykonávající hlídkovou službu na ná-
městí tři mladíky. Jeden z nich, zjevně podna-
pilý, napadal pěstmi další dva přítomné. Stráž-
níci jej vyzvali k zanechání protiprávního jedná-
ní a prokázání totožnosti. V průběhu provádě-
ní úkonů začal mladík přítomným vyhrožovat  
a ohrožovat je na zdraví. Strážníci jej za pou-
žití donucovacích prostředků zklidnili. Přesto  
i s přiloženými pouty na rukou pokračoval ve 
výhružkách a v jednání narušujícím veřejný po-
řádek. Strážníci jej předvedli na OO PČR od-
kud následně putoval na protialkoholní záchyt-
nou stanici do Pardubic. Dopravu na jeho ná-
klady zajistili strážníci, eskortu PČR.

Štěně má již majitelku
Dne 24. 11. se na služebnu městské policie 

dostavil muž bez domova a odevzdal strážní-
kům štěně s tím, že ho nalezl v kontejneru po-
blíž nedaleké prodejny. Hlídka pejska odvezla 
do útulku ve Vendolí.

Hledaný muž
Dne 30. 11. ve 23:50 hod. strážníci při kont-

role zjistili, že u penzionu jsou otevřené vchodo-
vé dveře a v prostoru recepce se nachází muž. 
Objekt nejevil známky násilného vniknutí a muž 
tvrdil, že se chce ubytovat. Jelikož nebyl scho-
pen prokázat svoji totožnost, strážníci jej před-
vedli na OO PČR, která dále zjistila, že uvede-
ný muž je hledán slovenskými kolegy. O otevře-
ném penzionu strážníci informovali majitelku.

Nepořádek v přírodě 
Dne 2. 12. ověřovali strážníci oznámení 

o „černé skládce“ obsahující nebezpečný od-
pad na konci města. Skládku zdokumentovali 
a informovali odbor životního prostředí MěÚ. 
Strážníci umístili na místo fotopast pro případ, 
že by se pachatel na místo znovu vrátil nebo 
chtěl někdo další skládku „použít“. Na jiných 
místech se několik lidí podařilo fotopastí iden-
tifikovat.

Oznamovatelka nebyla lhostejná
Dne 3. 12. v 0:29 hod. přijala stálá služba 

oznámení ženy, že spatřila na ulici ležící oso-
bu a vzhledem k mrazivému počasí má obavu   
o ohrožení na zdraví. Strážníci zjistili, že se jed-
ná o muže (65) bydlícího nedaleko. Jelikož si 
stěžoval na bolesti břicha, přivolali na místo 
RLP. Sanitka odvezla muže do nemocnice.

Do nového roku 2014 přejeme všem ob-
čanům zdraví, pohodu a úsměv na tváři. Dě-
kujeme všem, kteří projevují sounáležitost ke 
komunitě pozitivními přístupy a konáním jak  
v oblasti bezpečnosti osob, majetku a dopravy, 
tak ve veřejném pořádku a občanském soužití. 

Karel Čupr

naše město / leden 2014 / www.svitavy.cz
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Vážení občané, čtenáři, Vážení občané našeho města,

Do nového roku 
pár slov k zamyšlení

 dle novely tiskového zákona, která nedáv-
no vešla v platnost, musí dojít přirozeně k jis-
tým úpravám i v tomto periodiku. Toto zákon-
né opatření vyhrazuje prostor všem subjektům 
zastoupeným v zastupitelstvu, čímž dochází  
k jisté možnosti spoluvytvářet jeho obsah. Jistě 
nejen my, opoziční zastupitelé, vítáme tuto zá-
konnou nápravu pozitivně. Jde o další krok po-
silování přístupu k informacím a je nutno po-
znamenat, že změna byla zákonodárci přijata 
pro dlouhodobě v ČR kritizovaný způsob, ja-
kým mnohde byla vydávaná periodika vedení-
mi radnic politicky zneužívána. Zde se setkáte 
se sděleními, které nebudou ničím jiným než 
počtem znaků omezována. To, jak i zde bylo 
někdy složité dosáhnout svého, vědí své také 
autoři petice za Záchranu svitavských parků. 
Vy, čtenáři a občané města Svitav máte právo 
na to, abyste za Vaše prostředky, ze kterých je 
zpravodaj financován, mohli být seznamováni 
s vícero názory. Rádi bychom abyste při této 
příležitosti přijali naši výzvu a na obsahu se  
s námi také podíleli. Náš záměr je přidělený 
prostor využívat tak, jak nám velí povinnost  
i závazek a co nejotevřeněji informovat veřej-
nost. Otevřenost, to je naše cesta i cíl. 

 Milí spoluobčané a čtenáři Našeho měs-
ta, dovolte abych Vám popřál pevné zdraví, 
spokojenost v podnikání i zaměstnání, žákům  
a studentům úspěchy ve škole. Všem seniorům 
klid a pohodu, dětem úsměvy. Zkrátka  v roce 
2014 všem především 365 krásných a štěstím 
naplněných dnů. 

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy

členové Sdružení pro město Svitavy vám 
přejí šťastné vykročení do roku 2014. Těšíme 
se, že se s vámi budeme i v letošním roce se-
tkávat, těšíme se na vaše připomínky a podně-
ty. Pokud to bude v našich silách, budeme se 
snažit je společně s vámi řešit. 

Připomeňme si, že naše sdružení je tým ne-
straníků a nezávislých občanů, který oficiálně 
vznikl před komunálními volbami v roce 1994, 
ale navázal na nestranickou Koalici 1990. V le-
tošním roce to tedy bude již čtvrt století od 
chvíle, kdy se zde potkali lidé, kteří chtěli pro-
měnit nejen vzhled, ale hlavně kvalitu živo-
ta v našem městě. Členy sdružení byli a do-
dnes jsou lidé různého věku, profesí a zamě-
ření. Lidé, za kterými jsou vidět výsledky jejich 
práce. Dvacet pět let je krátká doba v životě 
sdružení, ale dlouhá v životě člověka. Někte-
ří ze zakládajících členů už mezi námi nejsou, 
a tak nám dovolte vzpomenou alespoň pana 
profesora Josefa Otavu či fotografa Josefa Čer-
máka. Vždy jsme si vážili jejich životních zkuše-
ností a názorů. Členové sdružení stáli u větši-
ny velkých proměn, které se ve městě od roku 
1990 udály. Samozřejmě, že ne vše se podaři-
lo, některé problémy jsou nad naše možnosti, 
ale tak už to v životě chodí. Staré moudré pří-
sloví praví, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Ale 
zůstává stát. 

Budeme rádi, když za námi přijdete, nebo 
své připomínky zašlete na adresu sdruzeni@
sdruzenipromestosvitavy.cz. Uvítáme, když se 
budete svými podněty a nápady podílet na roz-
voji našeho města.                          David Šimek

„Když někdo říká NE, zatímco všichni slepě 
křičí ANO - tehdy se pracuje na změně světa“.                                                 

R. O. Wiemer 
    Vážení spoluobčané, do roku 2014 Vám 

přeji, aby všechna rozhodnutí Vašich zastu-
pitelů byla moudrá. 

  Přeji Vám, abyste se v našem městě cítili 
bezpečně, aby bylo vždy kvalitně a  laskavě po-
staráno o Vaše nemocné či nemohoucí příbuz-
né a přátele, abyste neměli problémy s hledá-
ním práce, aby Vaše děti rády chodily do míst-
ních škol a odcházely kvalitně vzdělané. Těm, 
kteří žijí bez domova, přeji, aby našli přístřeší  
a dostali tak šanci na jiný způsob života. 

  

Děkuji touto cestou všem, kdo se starají, 
aby vše výše uvedené bylo pravdou. 

  Blanka Homolová, 
zastupitelka (za KDU-ČSL) 

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je napl-
něním novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svo-
bodnému vyjádření názorů zastupitelů jednotli-
vých politických subjektů v aktuálním složení Za-
stupitelstva města Svitavy. Texty příspěvků ne-
procházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Pro své členy a příznivce připravil klub 
devět kondičních vycházek do blízkého oko-
lí, pět autobusových zájezdů spojených s vy-
cházkou do vzdálenějších turistických lokalit  
a čtyřdenní pobyt v termálních lázních v ma-
ďarském Kapuváru. Účast na akcích se zvýšila 
na 35 až 60 příznivců a nachodili jsme více než 
100 km. Členská základna se rozšířila na 150 

Již podruhé jsme se koncem listopadu zú-
častnili celorepublikového finále taneční sou-
těže Sedmikvítek pořádané v Holešově. Tento-
krát jsme rozšířili počet vystupujících členů na 
jedenáct a soutěžili ve dvou kategoriích. Disco, 
show dance dospělí hobby, zaměřená na coun-
try. Druhá kategorie byla sólo orientální tance 
dospělí hobby, kde vystoupila Lenka Petrželová. 
S výsledky jsme velmi spokojeni, v obou přípa-
dech přivážíme 1. místa! Navíc se nám podaři-
lo obhájit 1. místo z loňského ročníku. Velké po-
děkování patří Aleně  Petrželové, naší trenérce, 
která s námi má trpělivost a hlavně úžasné ná-
pady na taneční sestavy!               Lucie Fišerová

členů. Velký úspěch měla první Kardio olym-
piáda, na kterou nám městské úřady Svitavy 
a Polička poskytly finanční pomoc. Výborná je 
spolupráce s redakcí Naše město, v propagaci 
obětavě pracují manželé Lahodní, Chvojsíkovi 
a vedoucí tanečního country souboru Srdíčko 
Ladislava Morkesová. 

Navázali jsme také velmi dobrou spolu-
práci s centrem Fabrika. Udržujeme si kondi-
ci - každou středu cvičíme Kardio jógu a každé 
pondělí chodíme plavat. 

Na lednovou vycházku vás všechny zveme 
v sobotu 25. ledna. Sraz účastníků je v 10 ho-
din na autobusovém nádraží ve Svitavách a pů-
jdeme si prohlédnout muzejní zahradu a nově 
vybudované řemeslné dílny z projektu Muzej-
ní animace. 

Všem, kteří se podílejí na činnosti klubu  
a také těm, co se účastní našich akcí, děkuje-
me. Výbor klubu přeje všem pohodové Vánoce 
a hodně zdraví v novém  roce 2014.  

Jan Pokorný

Ze zastupitelských lavic

Kardio klub zhodnotil práci za rok 2013 

Pionýrská skupinaDěje se ve městě
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Akce DDM Svitavy MC Krůček 

Nově v Krůčku

Pekelný Mikuláš  
a pekelná jízda

Nemusíte letět 
do Ria, ve Fabrice 
bude živá kapela

Kurz zdravé kuchyně

4. / So / 9:00 / louka naproti restauraci 
U Jelena
Zimní liga házedel - I. kolo   
5. / Ne / 9:00 / střelnice DDM Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Novoroční cena - 21. ročník 
- vzduchová pistole 60, 40, startovné: pro ne-
členy 50 Kč
12. / Ne / 9:00 / střelnice DDM Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Novoroční cena - 17. ročník
- VzPu mládež do 12, 14 a 16 let, startovné: pro 
nečleny 50 Kč
14. / Út / 16:00 / Svitavský stadion (nad teni-
sovými kurty)
Led(n)ové sněhové sochaření. Jedinci i skupi-
ny povolte uzdu své fantazii i kreativitě a přijďte 
vytvořit originální sněhovou sochu. Vaše sně-
hové výtvory budeme i barvit a nejlepší z nich  
oceníme originální cenou. Vstupné 40 Kč    
18. / So / 9:00 / louka naproti restauraci 
U Jelena
Zimní liga házedel - II. kolo 
22. / St / 8:00 / ZŠ nám. Míru Svitavy
Matematická olympiáda
druhý stupeň ZŠ + příslušné ročníky gymnázia 
28. / Út / 8:00 / Fabrika 
Obvodní kolo v šachu – jednotlivci H, D 
1. – 9. třídy
Zvou zaměstnanci DDM Tramtáryje Svitavy

Václav Šmerda - nestor české gastronomie. 
Kvalifikovaný odborník a účastník mnoha za-
hraničních i domácích kuchařských soutěží. 

Akce DDM Tramtáryje Pekelný Miku-
láš, která proběhla ve dnech 30. 11. - 1. 12. 
v Nadaci J. Plívy ve Svitavách byla shledána 
jako velmi úspěšná, již podle ohlasů zúčast-
něných i organizátorů. Letos peklo organi-
zátoři ještě vyšperkovali a bylo opravdu jako 
opravdové. Děti se vyzpovídaly ze svých hří-
chů samotnému Luciferovi a poté vyšly z pek-
la do nebíčka, kde na ně čekal Mikuláš a an-
dílci. Celá akce měla vynikající „pekelnou“ at-
mosféru, která byla podbarvena světelnými  
a zvukovými efekty a byla připravena do 
nejmenších detailů. Poděkování patří Padymu, 
Krtě a Mirkovi z DDM, kteří přípravou strávi-
li spoustu času. Velké poděkování patří také 
všem dobrovolným čertům, Mikuláši a andě-
lům, kteří věnovali svůj volný čas o víkendu na 
zajištění této akce věnované dětem. 

Na závěr Pekelného Mikuláše proběhla  
i pekelná jízda přes svitavské náměstí, kde Lu-
cifer a čerti připomněli dětem, že se blíží čas 
čertů a Mikuláše. Akce proběhla za halasného 
povzbuzování diváků i dětí a budeme se těšit 
opět na příští rok.                              Robert Snášil 

Centrum pro rodinu – vzdělávání, pora-
denství a kluby rodičů každý den. Informace 
vám předáme osobně v MC Krůček, budova 
Fabriky, na mob.: 737 236 152, e-mail: mckru-
cek@gmail.com, www.mckrucek.cz.   

Nabízíme hlídání dětí od kojeneckého věku 
a vzdělávací programy pro větší děti v Hlída-
cím centru - BabyKrůček –  mob.: 604 509 421, 
hlidaci.centrum@seznam.

Hrajeme si jinak -  naše herna se pravi-
delně každý čtvrtek od 10 do 16 hodin změní 
na čtyři aktivní centra, kde si děti mohou samy 
rozhodnout, jakou činnost budou ten den vy-

konávat. Nabízíme vám a vašim dětem interak-
tivní výukové kreativní Montessori centra, kde 
se budete učit, jak být spolu. Mezi nabízenými 
variantami center bude např. malování do pís-
ku, ateliér s různými technikami, anglický kou-
tek, tvoření, vzdělávání. Vše s podporou samo-
statnosti, komunikativnosti, spolupráce, sdílení  
a kreativity dětí. 

Čt / 16. 1. 2014 / 16:00 - 17:30 / Klub rodi-
čů s poruchami autistického spektra – přijďte 
k nám do Krůčku jen tak si popovídat, poradit 
se navzájem i s odborníkem, sdělit si vzájemné 

zkušenosti a vzájemně se podpořit. Tato akce 
se bude konat jednou měsíčně. Přesné datum 
setkání budeme uveřejňovat v nepravidelném 
programu.

Klub malého jogínka s muzikoterapií– 
každé páteční dopoledne od 10 do 11 hodin 
bude nově věnované józe pro děti a rodiče. 

Pá / 31. 1. / 17:00 - 20:00 / Večer des-
kových her – máte možnost strávit příjem-
ně páteční večer. Přijd‘te se s námi pobavit 
při hře deskových her a poznat tak nové ka-
marády. Nebude chybět něco malého k za-
kousnutí. Akce se bude konat jednou měsíč-
ně. Přesné datum setkání budeme uveřejňovat  
v nepravidelném programu.     Tým MC Krůček

Tradiční KARNEVAL pro malé i velké pořá-
dá Mateřské a rodinné centrum Krůček a DDM 
Tramtáryje už v neděli 2. února. Velký sál Fab-
riky zaplní pestrá směsice masek od 16 hodin. 
Za doprovodu živé kapely zde bude hodně zá-
bavy, tance i šprýmů. Zkušení organizátoři sli-
bují báječné nedělní odpoledne pro celou rodi-
nu. Tanečníci samby a dalších latinsko-americ-

kých, jakožto i dětských tanců vítáni. Vstupen-
ky budou v předprodeji od 14. ledna na recep-
ci Fabriky. Cena za rodinu 90 Kč pro členy MC 
Krůček a 110 Kč pro nečleny.    Tým MC Krůček

Saláty v moderním pojetí je téma třetího 
minikurzu kuchaře Václava Šmerdy. Minikurz 
proběhne ve čtvrtek 30. ledna od 16 hod. v jí-
delně Základní školy T. G. Masaryka 27. Na 
jeho návštěvníky čeká praktická ukázka práce se 
zeleninou kombinovaná s výrobou a ochutnáv-
kou zdravých a chutných salátů. Dárkem účast-
níkům kurzu bude též speciálně pro tuto akci 
vytvořený sborníček zdravých receptů. Máte-li 
ve svých novoročních předsevzetích chuť být 
štíhlí anebo být fit, měli byste si čtvrtek 30. led-
na zatrhnout výraznou fixou v kalendáři.

Příspěvek na suroviny je 150 Kč. Neváhejte 
se přihlásit na e-mail: provoz.zs.svitavy@gthca-
tering.cz, a nebo na tel.: 461 533 179.      

 Jiří Sehnal



na pop, rock i klasiku v moderním podání. 
Vstupné: 80 Kč

12. Ne / 15:00 / městské muzeum a galerie  
NEPÁL – ZEMĚ TURISTIKY
Derniéra výstavy Všechny barvy Nepálu  
– Země tibetské tanky spojená s pozvánkou 
na treky do nádherné země v lůně Himálaje. 
Vstupné: 20 Kč

13. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 
Sněhurka
Malé divadélko Praha  
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sed-
mi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. 
Text je doplněn písničkami a živým doprovo-
dem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických 
nástrojů. Loutky jsou řezané marionety. 
Vhodné pro děti od 3 - 9 let. Délka představe-
ní: 45 minut (MŠ+1.st.ZŠ) 
Vstupné: 35 Kč 

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
1. žákovský hudební večer
 
15. St / 10:30 – 11:30 / MC Krůček 
Rozhovory o výchově. Aktivita pro klub rodi-
čů. Vede psycholožka Monika Čuhelová.

 � 19:30 / kino Vesmír
Čtyři dohody – záznam divadelního 
představení
Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duš-
ka na motivy bestselleru Dona Miguela Ruize. 
Divadelní průvodce životem. V kinech pouze 
v lednu 2014!
Režie: Olga Špátová, Miroslav Janek
Vstupné: 80 Kč / 118 minut

16. Čt / 8:00 – 17:00 / MC Krůček
Den otevřených dveří v Krůčku
 
 � 19:00 / čajovna Namasté

Úplňkové bubnování s workshopem An-
dreje Koláře

17. Pá / 15:00 - 19:00 / MC Krůček
Daňová evidence. Lektoruje Marcela Hlaváč-
ková.  Seminář v rámci projektu Mám rodinu  
a podnikám. Nahlásit účast a hlídání dětí - mob.: 
734 134 759, e-mail: jaroslava.rich@gmail.com
 
 � 19:00 / Fabrika

ples obchodní akademie - 4.B

3. Pá / 19:30 / Fabrika
Ples volejbalistů

4. So / 20:00 / klub Tyjátr
Metalový večírek
Večer plný tvrdé muziky – metalotéka

5. Ne / 16:30 / náměstí Míru, kostel sv. Josefa
Průvod tříkrálový (více na str. 1)

8. St / 17:00 / klub Tyjátr
Piškotéka
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let, 
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky 
na přání. Vstupné: 30 Kč

 � 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer
Čtení z vašich oblíbených knih tentokrát na 
téma O mužích.

9. Čt / 18:30 / Muzeum esperanta
Mince světa
Promítání s vyprávěním o historii mincí a ukáz-
kami mincí téměř z celého světa.
Uvádí: Jan Richtr

11. So / 19:00 / Fabrika
Ples gymnázia

 � 20:00/ klub Tyjátr
Ďáblický večírek
Koncert pražských kapel a jejich přátel.

TUPÁ KUDLA 
- legendární prosecká south-rock‘n‘rollová sku-
pina, díky jejíž tvorbě můžeme děkovat za exis-
tenci kapel Žlutý pes, Hudba Praha, Katapult  
a především pak Lynyrd Skynyrd a Motorhead.

TOM KIKS 
- punk rocková kapela z pražských Ďáblic, jež 
vznikla v roce 1996.

LUCKY LOSERS 
- výrazně melodická česky zpívající kapela z Vý-
chodních Čech, která se postavila k rock‘n‘rol-
lu přesně podle svého gusta a za bicí posadila 
bývalého člena kapely Ready Kirken.

JOLANA SZAJEWSKA 
- talentovaná mladá houslistka se zaměřením 

KULTURA
 � 19:00 / klub Tyjátr

SUCK MY SCUM ULTIMATE DOOM
ACTION HEADBANG VOL. II
O komorní hudbu se postarají:
TODLETO REBELS - Našláplej HC punk 
(Hradec Králové)

MENTÁLNĚ NARUŠENÁ MOUCHA - 100% 
D.I.Y. Punk (Polička)

LAST PRESENCE - Velmi vymazlený Metal - cros-
sover (Svitavy)

DEAD KILLERS - Čerstvý Trash-black metal 
(Lukavice)

BOMBATÖLCSÉR - Šílený hardcore-crust (Brno)
Vstupné: 70 Kč

18. So / 10:00 / městské muzeum a galerie
PORADENSKÝ DEN PRO VÝTVARNÍKY
Na poradenském dnu se schází výtvarníci růz-
ných žánrů i věku a diskutují společně s odbor-
ným lektorem nad přinesenými díly. Součástí je 
také výběr prací na připravovanou přehlídku 
výtvarníků regionu, která bude ve výstavních 
síních muzea instalována začátkem února. Lek-
tor: Petr Kmošek, malíř, pedagog, spisovatel

 � 20:00 / čajovna Namasté
Pepek a námořník: Koncert. Severský under-
ground, indie-folk, rock a alternativa v jednom. 
Vstupné do klobouku.

20. Po / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK 
Divadlo Scéna Zlín   
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je 
rybníček Brčálník. Na první pohled vám může 
připadat docela obyčejný, ale už na ten druhý 
zjistíte, že se v něm dějí podivuhodné věci. Byd-
lí tam totiž Rákosníček. Roztomilý zelený skří-
tek sršící nápady. Vyrazte s námi do jeho svě-
ta, plného hravosti, humoru a písniček, vyraz-
te s námi za Rákosníčkem.
Délka představení: 60 minut (MŠ+1.st. ZŠ). 
Vstupné: 45 Kč 

 � 19:00 / Fabrika  
Divadlo MALÉhRY BRNO, BIOSTORY
vstupné: 300 Kč, předprodej vstupenek v re-
cepci Fabriky od 6.1.

21. Út / 17:00 / čajovna Namasté
Jak na příšery. Divadlo MALÉhRY (hereč-
ky Barbora Seidlová, Daniela a Nikola Zbytov-
ských). Autorské čtení pohádek divadla MALÉ-
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hRY pro děti a rodiče. 
Vstupné 30 Kč, děti do 15 let zdarma

 � 18:00 / klub Tyjátr
Malované hedvábí
s Novým rokem ve velké parádě. Přijďte si na-
malovat hedvábný šátek či šál podle vaší fan-
tazie. Budeme batikovat a malovat konturami. 
Cena včetně materiálu 199 Kč

22. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
2. žákovský hudební večer

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Clarinet Factory + Alan Vitouš (KPH) 
vstupné: 160 Kč (členové KPH – 80 Kč), před-
prodej vstupenek od 8.1.

 � 19:00 /klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu:
Nízkoprahový klub Díra vás zve na filmový klub 
dokumentu Říkejte mi Kuchu. Dokument o ho-
mosexuálně orientovaných lidech v Ugandě. 
Vstup volný

23. Čt / 9:00 – 11:00 / MC Krůček 
Kurz první pomoci pro laickou veřejnost 
(první část z třídílného cyklu). Nahlásit účast  
a hlídání dětí - mob.: 737 236 152, e-mail: 
k.krausova@email.cz 

 � 9:00 a 11:00 / Ottendorferův dům nebo Di-
vadlo Trám

CLARINET FACTORY A ALAN VITOUŠ 
Hudebním vlakem kolem světa
Nasedněte do hudebního vlaku a objeďte  
s námi celý svět. Společně se hudebně zastaví-
me téměř na všech kontinentech a ukážeme si, 
jak různě může být hudba vnímána.
Clarinet Factory a Alan Vitouš se představí  
v interaktivně pojatém vystoupení. Vlastní tvor-
ba je založena na prolínání žánrů, jako je mini-
malismus, jazz, klasika nebo ethno. Schopnosti 
improvizace, vtažení publika do děje, ale hlav-
ně dokonalá souhra a nezměrná energie - to 
vše jsou atributy jejich živých vystoupení, kte-
ré zcela přesahují vžité představy o koncertech 
komorních ansámblů. Délka představení: 60 
minut (2. stupeň ZŠ, SŠ+SOU)
Vstupné: 60 Kč

 � 18.30 / Muzeum esperanta 
144. cestovatelský večer 
Stopem po Skotské vysočině.
Uvádí: Petr Zobač
  
24. Pá / 16:00 – 21:00 / MC Krůček
Večerní dílna tvořivosti - tvoření s Terezkou 
pro maminky, rodiče s dětmi. Nahlásit účast  
mob.: 603 310 426, e-mail: terca.veitova@
gmail.com, MC Krůček 

 � 19:00 / Fabrika
Maturitní ples gymnázia – Oktáva

 � 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA
- rockové hity minulosti i současnosti + hraje-
me na vaše přání. Vstupné dobrovolné u ob-
sluhy na baru

25. So / 19:00 / Fabrika 
VI. zálesácký ples (více na str. 1)

 � 20:00 / klub Tyjátr
Koncert MORYBUNDUS BAND + další
MORYBUNDUS BAND (rock-blues / Lanškroun)
Vstupné: 60 Kč

 � 20:00 / restaurace Pod Hodinami
PIANOTÉKA RICHARDA POGODY ( české fil-
mové šlágry 30. a 40. let Voskovec, Werich, Su-
chý, Ježek....)

26. Ne / 10:00 / klub Tyjátr
Pohádková neděle pro děti i dospělé
Promítání pohádek od 10:00 do 11:00 hod.

 � 15:00 / Divadlo Trám
POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
Damúza Praha- A pak se to stalo.
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

 � 18:00 / klub Tyjátr
Miloslava Striová – Děti, které se rodí v srdci
Autorské čtení a beseda o pěstounské péči,  
o výchově problémového, autistického či jinak 
handicapovaného dítěte.

29. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
3. žákovský hudební večer

 � 20:00 / klub Tyjátr
Malá hudební scéna SKS:
Mydy Rabycad &The Dozing Brothers
Vstupné: 120 Kč, předprodej vstupenek od 15. 1.

31. Pá / 19:00 / Fabrika 
Ples střední zdravotnické školy

 � 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

26. 2. / St / 19:00 / Fabrika
Věra Špinarová & Adam Pavlík BAND
Vstupné: 390 Kč
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a in-
formačním centru je již zahájen.

3. / Pá / 19:30 
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů ČR 2013 
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí 
počátky šíření křesťanství na Velké Moravě  
a v našich zemích. 
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Režie: Petr Nikolaev, David Kočár, M. Vaic
Vstupné: 90 Kč / 85 minut

4. / So / 19:30 
Walter Mitty a jeho tajný život USA 2013 
Přestaňte snít, začněte žít. Dobrodružná kome-
die. V hlavní roli a režie: Ben Stiller
Vstupné: 120 Kč / titulky / 114 minut

7. / Út / 19:30 
Kapitán Phillips USA 2013 
Komplexní studie přepadení americké náklad-
ní lodi somálskými piráty v roce 2009. V hlavní 
roli thrilleru Tom Hanks.
Režie: Paul Greengrass
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky/ 134 minut

8. / St / 19:30 
Gravitace USA 2013 
Sandra Bullock na své první vesmírné misi, Ge-
orge Clooney na poslední… Katastrofa a oba 
astronauti zůstanou sami ve vesmíru… Sci-fi 
thriller.
Scénář a režie: Alfonso Cuarón
Vstupné: 70 Kč / titulky / 91 minut

9. / Čt / 19:30 
17 dívek Francie 2011
Jedna za všechny, všechny za jednu. Hromadné 
těhotenství na střední škole. Drama.
Scénář a režie. Delphine Coulin, Muriel Coulin
Vstupné: 90 Kč / od 12 let / titulky / 86 minut

10. - 11. / Pá / 17:00, So / 15:00
Niko 2 Finsko, Německo, Dánsko, Irsko 2012
Je jiný, než ostatní… Sobík Niko zachraňuje své-
ho nevlastního bratra… Animovaná komedie.
Režie: Karl Juusonen, Jorgen Lerdam
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 75 minut

10. / Pá / 19:30
Nymfomanka II. Dánsko 2013 
Otevřená studie ženské sexuality podle kontro-
verzního dánského režiséra Larse von Triera.
Vstupné: 80 Kč / od 18 let / titulky / 130 minut

11. / So / 17:00 a 19:30 
47 róninů USA 2013 
47 válečníků se postavilo nepředstavitelné pře-
sile, aby očistili čest svého pána. Nejslavněj-
ší japonská legenda. Dobrodružné fantasy, vý-
pravné bitvy, plejáda nejrůznějších monster. 
Film pro všechny.
Režie: Carl Rinsch
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 119 minut

14. / Út / 19:30 
Frajeři ve Vegas USA 2013 
Tohle město není pro mladý… Robert De Niro, 
Michael Douglas, Morgan Freeman a další 
hvězdy v komedii o starých kamarádech.
Režie: Jon Turteltaub
Vstupné: 100 Kč / titulky / 105 minut

Kino Vesmír



Výstavy
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
do 12. 1. 
VŠECHNY BARVY NEPÁLU – ZEMĚ TIBET-
SKÉ THANGKY
Spolupořadateli jsou občanské sdružení Na-
masté Nepál a Nepálské a tibetské centrum 
Yak Yeti. 
Na výstavě se dozvíte mnohé, o politické situ-
aci, o přírodě, lidech, obytných sídlech, umě-
ní a také náboženství (hinduismus a buddhis-
mus) této nádherné země. Součástí výstavy 
jsou malé i velké thangky, modlitební prapor-
ky a další umělecké i votivní předměty z oblas-
ti Himálaje, modlitební mlýnky, dřevěné ručně 
vyřezávané sošky a předměty, tibetské zvony  
a mísy, hudební nástroje, nepálské oděvy, drob-
né šperky a také barevné i černobílé fotografie.

do 19. 1. 2014
VÁNOČNÍ MOTIVY V GRAFICE A KRESBĚ
NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA
Ojedinělá výstava grafik a kreseb betlémů 
a vánočních motivů známých i méně zná-
mých autorů ze sbírky Jarmily Janků z Brna  
a 6. tradiční regionální výstava betlémů. Uvi-
díte betlémy  manželů Sekových a Jarmi-
ly Marvanové ze Svitav, Ireny Švecové z Lito-
myšle, Jana Černého a Bořivoje Župy z Polič-
ky, Jaroslava Škrance z Rohozné, Milady Ky-
silkové z Dolního Újezda, Jiřího Knapovského  
z Ústí nad Orlicí, Marty Kellerové z Jimramova  
a také patchworkový, na kterém se podílely pa-
tchworkářky z celé České republiky.

21. 1. – 23. 3.
O ČETNICKÝCH HUMORESKÁCH 
Výstavní projekt O Četnických humoreskách, 
navazuje na úspěšný televizní seriál z tvorby 
České televize - televizního studia Brno, Čet-
nické humoresky. Na výstavě jsou prezentová-
ny nejen informace o seriálu, ale i ze zákulisí 
natáčení. K vidění jsou slušivé četnické unifor-
my i líbivé společenské kostýmy s množstvím 
módních doplňků, vybavení četnické stanice, 
továrníkovy pracovny, jídelny a dalších dobo-
vých zákoutí. 

STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Expozice je věnována vám všem, kteří chce-
te být vtaženi do poutavého vyprávění příbě-
hu našeho města. Po 40 letech bude vystavena 
část svitavského betléma, která již prošla ruka-
ma restaurátorů pardubického muzea.

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

na valše, vymandlovat si prádlo na historickém 
mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení na-
šich babiček. 

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života svě-
tově známého svitavského rodáka Oskara 
Schindlera. Výstava je doplněna projekcí do-
kumentů o osobnosti O. Schindlera a pracov-
ními listy jako doplněk učebních programů pro 
všechny typy škol. 

MUZEUM ESPERANTA / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti 
esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna 
Českého esperantského svazu. Kromě vystave-
ných knih je její větší část umístěna v depozitu.  
Aktuální výstava: Esperanto a múzy

Otevírací doba:
ÚT - PÁ / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, SO, NE 
13:00 - 17:00. První neděli v měsíci je pro oby-
vatele Svitav vstup volný

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

FABRIKA:
Foyer
Jiří Křiklava
obrazy a fotografie z cyklu Doteky

3. podlaží
IMPULS H. Králové: Atmosféra divadelní-
ho festivalu aneb Ulice plné komediantů
Nejlepší fotografie divadelní atmosféry v uli-
cích města Hradce Králové, foyer a stanech di-
vadel z mezinárodního festivalu Divadlo evrop-
ských regionů a Open air programu v rámci 
workshopu pořádaném SAK IMPULS a VSVF 
v Hradci Králové.

4. podlaží 
Všechny barvy Nepálu 
Výstava velkoformátových fotografií z himálaj-
ské přírody i ze života obyčejných lidí v Nepá-
lu nese stejný název jako humanitní projekt. Fo-
tografie jsou prodejné a jeho cílem je získat fi-
nanční prostředky na výstavbu nové základní 
školy v chudém horském regionu Nepálu a tím 
podpořit mateřský projekt občanského sdruže-
ní Namasté Nepál. 

DIVADLO TRÁM  
Jsem podivný pták
výstava obrazů Jindřicha Pevného

GALERIE KUBIKA
do 31. 1. 
VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
Vystavuje Jiří Hloušek a jeho přátelé - velko-
plošná malba (9x3m) na motiv obrazu malíře 
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15. / St / 19:30

Čtyři dohody – záznam divadelního předsta-

vení.

Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duš-

ka na motivy bestselleru Dona Miguela Ruize. 

Divadelní průvodce životem. V kinech pouze 

v lednu 2014!

Režie: Olga Špátová, Miroslav Janek

Vstupné: 80 Kč / 118 minut

16. - 18. / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30 

Něžné vlny ČR 2013 

Komedie o jedné obyčejné rodince, jejíž život 

lemují karamboly ve všech generacích. Rok 

1989 a začíná se naplňovat naděje, že bezna-

děj brzy skončí…

Scénář a režie: Jiří Vejdělek

Vstupné: 130 Kč / 103 minut

21. - 22. / Út, St / 19:30 

Vlk z Wall Street USA 2013 

Atraktivní prostředí i svět velkých peněz, ale  

i velkých pádů. Leonardo DiCaprio v hlavní roli 

životopisného dramatu.

Režie: Martin Scorsese

Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 179 minut

23. - 25. / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30 

Vejška ČR 2013  PREMIÉRA!

Kultovní film Gympl pokračuje.  Hudba a rap, 

strohé herectví, dynamická kamera, tajemná 

noční zákoutí…  Tomáš Vorel jr., Jiří Mádl a dal-

ší v nové komedii.

Scénář, kamera, režie: Tomáš Vorel

Vstupné: 120 Kč / 85 minut

28. / Út / 19:30 

12 let v řetězech USA 2013 

Pravdivý příběh o svobodném černochovi, 

který byl v roce 1841 unesen z New Yorku na 

plantáž v Lousianě… Životopisné drama.

Režie. Steve McQueen

Vstupné: 100 Kč / titulky / 134 minut

29. / St / 19:30

Paranormal Activity: Prokletí USA 2014 

Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí 

temné síly. Tento díl slavné hororové série je 

nejděsivější…

Scénář a režie: Christopher Landon

Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 84 minut

30. 1. / Čt – 1. 2., So / 19:30 

Já, Frankenstein USA 2013  PREMIÉRA!

Adam je monstrum vytvořené šíleným dokto-

rem Frankensteinem před 200 lety. Přežil do 

dnešní doby, kdy může ovládnout celý svět… 

Akční fantasy podle komiksové předlohy.

Režie: Stuart Beattie

Vstupné: 120 Kč / od 12 let / titulky / 92 minut



24. 11. 2013 – 26. 1. 2014 Pá - Ne 10:00 – 17:00 / 
Galerie Zdeněk Sklenář
Výstava: Václav Boštík: 100
Výstava ke stému výročí narození malíře V. Boš-
tíka. 

3. 1. 2014 v 17:00 hod. / Sborový dům Církve 
československé husitské
Varhanní koncert Jiřiny Dvořákové
Komentované provedení skladeb, mezi nimiž 
budou i dětská či mladická díla pozdějších ve-
likánů. 
 
Polička

23. 11. 2013 – 12.1. 2014 /  Centrum B. Mar-
tinů
Výstava: Ve světě vánoční svíce
Vánoční výstava, která vám představí fenomén 
světla tak, jak provázel člověka životem před 
zavedením elektrického proudu.
 
6. 1. / 19:00 / Tylův dům
Koncert: Iva Bittová
Sólový koncert osobité houslistky a zpěvačky, 
jedné z nejvýraznějších osobností alternativní 
hudební scény.

25. 1. – 6. 4. / Centrum B. Martinů
Výstava: Slavné vily Pardubického kraje
Cesta dějinami architektury rodinného bydlení 
Pardubického kraje.

Moravská Třebová

16. 1. / 19:00 / dvorana muzea
Zábavný pořad: E. Holubová a B. Klepl 
aneb Z role do role

31. 1. / 20:00 / dvorana muzea
Městský bál
K tanci a poslechu hraje skupina Kreyn, host 
večera houslista T. Zápeca se svojí show.
Více na www.moravskatrebova.cz 
nebo www.kctmt.webnode.cz

Vysoké Mýto

11. – 12.1. / Regionální muzeum
Dílna krajinářské fotografie
V dílně si zájemci vyzkouší původní starou 
techniku focení na historických fotoaparátech. 

3. 12. 2013 – 31. 1. 2014 / městská knihovna
Výstava: Jarmila Černá - Obrazy
Autorka se věnuje tvorbě bytových doplňků  
a obrazů. Vše je originální autorskou tvorbou.

25. 1. / 20:00 / Klubová scéna
Koncert: Blue Effect
Koncert legendární skupiny v čele s fenomenál-
ním kytaristou R. Hladíkem.

Tintoretta - Narození Páně, doplněno o další 
obrazy se zimními a adventními motivy
Otevírací doba:
od 6. 1. do 31. 1. 2014, po - pá 8:00 - 16:00
www.kubika.cz

KAFÉ ROŠAMBO
3. 1. - 15. 2.
FOTOGRAFIE PAVLA JUŘÍKA
Výstava mladého českého fotografa, absolventa 
svitavského gymnázia, držitele ocenění prestiž-
ní fotografické soutěže Czech press Photo. Vý-
stava je zpřístupněna v době provozu kavárny. 

ČAJOVNA NAMASTÉ
do 12. 1.
VŠECHNY BARVY NEPÁLU
Výstava černobílých fotografií je součástí dob-
ročinného projektu Všechny barvy Nepálu, 
který si klade za cíl podporovat vzdělání dětí 
v chudých regionech nepálských hor. I vy mů-
žete přispět těmto dětem zakoupením libovol-
né fotografie.
Více na www.cajovnanamaste.cz
Výstava je zpřístupněna v době provozu ka-
várny. 

KAVÁRNA V PARKU
4. - 31. 1.
KERAMICKÉ OBRAZY
Výstava Jana Vostřela, keramika a malíře  
z Koclířova, pro kterého se stalo spojení  kre-
seb a keramických materiálů tvůrčím osudem.
Výstava je zpřístupněna v době provozu ka-
várny.

4. - 5. / So, Ne / 9:00 / Čenkovice
Testovací akce Rossignol

4. So / 9:00 /Fabrika
Šachový turnaj - krajský přebor družstev 

5. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Kladno
Volejbal: 1. liga – junioři

8. St / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – MMCité Brno
Basketbal: Mattoni NBL – muži 

11. So / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Basketbal Svitavy – SŠB Pardubice
Basketbal: oblastní přebor U 12

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Orel Letohrad
Volejbal: KP I. tř. – ženy

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy  – KP Brno B
Volejbal: 1. liga – juniorky

 � 18:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - TJ Znojmo LAUFEN CZ
Florbal: 1. liga mužů

12. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP v přehazované chlapců – turnaj 
Volejbal: žáci – přípravka mladší – 10 družstev

 � 14:00 / hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy C – Sokol Vysoké Mýto
Basketbal: VČL – muži 

 � 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem
Basketbal: Mattoni NBL – muži 

18. So / Čenkovice
Lančia vs. Sjezdovka – výjezd aut

 � 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova 
TJ Basketbal Svitavy – BK Pardubice
Basketbal: oblastní přebor U 11 

25. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – ŠSK Šlapanice
Volejbal: 1. liga – juniorky

 �  10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Svitavy – VK Litomyšl
Volejbal: KP – kadetky

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Lanškroun B
Volejbal: KP I. tř. – ženy

 � 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice
Basketbal: Mattoni NBL – muži 

26. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP starších žákyň – turnaj
Volejbal: 6 družstev

28. Út / 8:00 / Fabrika
Šachový turnaj - přebor svitavský škol -  jed-
notlivci

Litomyšl

9. 11. 2013 – 2. 2. 2014 / dům U Rytířů
11 světů / současná ilustrace pro děti
Výstava není klasickou výstavou, ale interaktiv-
ním projektem, vtahuje návštěvníky do tvůrčí-
ho procesu.
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Městský památkový okruh – MPO (29)

Výstava o seriálu Četnické humoresky

Dvoudenní poznávací 
zájezd - Osvětim, Krakov

Poradenský den  
pro výtvarníky

Městské muzeum a galerie 21. 1. – 23. 3. 2014
Výstavní projekt O Četnických humo-

reskách navazuje na úspěšný televizní seriál  
z tvorby České televize - televizního studia 
Brno - Četnické humoresky. Tento původní 
český televizní seriál z prostředí brněnské čet-
nické pátrací stanice se odehrává v době prv-
ní republiky, ve druhé polovině třicátých let 20. 
století. Zabývá se osudy četníků a zejména jed-
noho z nich, Karla Arazíma, kterého hraje To-
máš Töpfer. Seriál vznikal převážně v prosto-
rách brněnských kasáren, která už neexistují, 
a dále ve velkém množství objektů: od hradů  
a zámků, přes kláštery, kostely, jeskyně, až po 
lidovou architekturu a technické památky.

Kriminalistické zápletky v seriálu o 39 dí-
lech vycházejí ze skutečných kriminálních pří-
padů, které v archivech pro režiséra Antoní-
na Moskalyka (zemřel v průběhu natáčení  
3. řady) vyhledal plukovník JUDr. Michal Dlou-
hý. Po smrti Antonína Moskalyka převzala re-

Jakoby osamoceně, uprostřed nových hro-
bů, hrobová čísla 2257–58, se nachází obyčej-
ný pískovcový hrob s nápisem v tehdy mód-
ním švabachu (gotické tiskové lomené písmo). 
Hrob byl dlouhou dobu neudržovaný, nachází 
se v novější části hřbitova, poblíže zdi u cvičné 

dráhy autoškoly. A přesto patří velmi význam-
né svitavské osobnosti, o které dosud nepadla 
ani zmínka - MUDr. Ernst Donth.

Narodil se 29. března 1861 a zemřel 14. 
března 1938, tedy krátce před svými sed-
masedmdesátinami. Bydlel na náměstí č.o.  
32 a svůj život zasvětil svitavské nemocnici. Od 
roku 1902 se s ním setkáváme jako s primá-
řem a ředitelem nemocnice. Tuto funkci zastá-
val do odchodu na penzi v roce 1928. Je au-
torem i krátké studie o dějinách svitavské ne-
mocnice. Za své  funkční období zažil snad vše 
podstatné - měl podíl na elektrifikaci špitálu, 
napojení ústavu na nový vodovod (1912) a ve 
dvacátých letech prosadil rozšíření nemocnice 
o nové pavilony, de facto do současné podo-
by. Poslední stavební úpravy probíhaly v době 
jeho penzionování.                         Radoslav Fikejz

žii jeho dcera Pavlína Moskalyková Solo. Na vý-
stavě jsou prezentovány nejen informace o se-
riálu, ale i ze zákulisí natáčení. K vidění jsou 
slušivé četnické uniformy i líbivé společenské 
kostýmy s množstvím módních doplňků, jako 
jsou elegantní klobouky nebo rukavičky. Origi-
nály nahradily historické kostýmy a vše je insta-
lováno jako při pravém natáčení. Nechybí vy-
bavení četnické stanice, továrníkovy pracovny, 
jídelny a dalších dobových zákoutí. 

Expozici doplňuje detektivní příběh Vraž-
da továrníka Skalského. Návštěvníci si zahrají 
na asistenty štábních strážmistrů s úkolem na-
jít zákeřného vraha a za správné vyřešení zlo-
činu budou odměněni.

Výstava připomene i trošku pozapome-
nutou a nedoceněnou roli prvorepublikového 
četnictva - důležité složky udržující veřejný po-
řádek a bezpečnost v době první Českosloven-
ské republiky.          

Jan Maroušek, Petr Lukas

I letos připravujeme dvoudenní poznávací 
zájezd v rámci cyklu akcí Hledání hvězdy Da-
vidovy - vůle k životu. Vím, že duben je ještě 
daleko, ale nikoliv na organizaci zájezdu. Tedy 
po Osvětimi, Terezíně, Vídni, Krakově a Berlí-
ně bude naše cesta směřovat opět do Osvěti-
mi a Krakova. 

Termín zájezdu: 12. – 13. dubna 2014.  
V sobotu 12. dubna projdeme komplexem vy-
hlazovacího tábora Osvětim I a II (Birkenau), 
a to zcela novou rozšířenou prohlídkovou tra-
sou. V Birkenau se poprvé dostaneme až na 
místo plynových komor a krematorií. Po pro-
hlídce se pojedeme ubytovat do Krakova, kde 
je naplánována i noční prohlídka města pro zá-
jemce. Na Květnou neděli, 13. dubna, se nám 
Krakov ukáže v plné kráse. Nejen předlouhé 
průvody Krakovanů se symbolickými palmový-
mi ratolestmi, ale i nevšední atmosféra staro-
bylých kostelů s neuvěřitelným množstvím lidí 
– toho se staneme přímými svědky. V Krako-
vě je naplánována návštěva Historického mu-
zea s novou expozicí, konečně uvidíme Dámu 
s hranostajem v Museu Czartoryských. Kdo by 
odolal da Vinciho kráse z let 1488–90? A fa-
kultativně je do trasy zařazen i hrad Wawel. 
Návrat domů je naplánován kolem 22. hodi-
ny 13. dubna.

Cena zájezdu je předběžně spočítána na 
1700 Kč a zahrnuje: cestu autobusem, uby-
tování se snídaní, vstupné do památek, služ-
by delegátů a povinných průvodců a zdra-
votní pojištění. A teď to nejdůležitější: objed-
návat se můžete do 31. ledna 2014, a to na 
mob.: 777 137 875, nebo na e-mailové adrese:  
r.fikejz@seznam.cz. 

Ze zkušeností víme, že zájezd může být 
velmi rychle naplněn, a tak opravdu neváhejte  
a nenechávejte to na poslední chvíli.

Za tým organizátorů Radoslav Fikejz  
a Vladimír Velešík st.

Ač se mnou možná ne všichni budou sou-
hlasit, amatérské kultuře se ve Svitavách daří. 
Jen se rozhlédněte kolem sebe, kolik přehlídek 
krajských či celostátních se ve Svitavách orga-
nizuje, kolik vašich přátel či známých zpívá ve 
sborech, hraje v kapelách, věnuje se poezii či 
divadlu, fotí …. a maluje. A právě pro výtvarní-
ky už téměř půl století pořádáme v muzeu po-
radenské dny s profesionálem výtvarného obo-
ru. Letos v sobotu 18. ledna v 10 hodin s peda-
gogem, malířem, autorem výtvarných publika-
ci doc. Petrem Kmoškem. Přinesete s sebou na 
ukázku své výtvarné práce, opřete je v muzeu  
o zeď mezi ostatní a potom už posloucháte ná-
zory odborníka. Lektor je vlastně také částeč-
ným kurátorem výstavy výtvarných prací malí-
řů našeho regionu, která bude zahájena ve vý-
stavních síních muzea v sobotu 1. února.

 Blanka Čuhelová
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Divadelní abonentní cyklus jaro - léto 2014
25. března / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Husa na provázku (Brno)
M. Forman, J. Papoušek, I. Passer
Lásky jedné plavovlásky 
– Plavovlásky jedné lásky
Příběh Lásek jedné plavovlásky není jen anek-
dotou o dívce, která víc věřila, než myslela, 
anýbrž  hlavně a především podobenstvím, 
geniální metaforou o třeštivém, třpytivém  
a legračním  fenoménu šedesátých let. Diváci 
se stávají přímými aktéry děje, účastníky plesu, 
na který se všichni tak  těšili - a pak litovali, že 
tam lezli. Zalykají se smíchem, připíjejí zvětra-
lým pivem - a pak - úplně  nakonec - koušou se 
do rtů trapností... Remake slavné provázkov-
ské inscenace.
Inscenace je věnována panu Miloši Formano-
vi, který - když ji viděl (popravdě - dorazil ten-
krát s dvacetiminutovým zpožděním, u Třebí-
če byla zácpa) řekl jen – Jsem fascinovaný! Vů-
bec se to nepodobá tomu mému filmu, a pře-
ce je to on. Úplně a zcela... jak se prosím jme-
nuje ta dívka, co hrála Andulu?! 
Úprava textu a režie: Vladimír Morávek. Dra-
maturgie: Barbara Gregorová. Hudba: Mar-

tin Štědroň. Scéna Martin Ondrúš. Kostýmy: 
Eva Morávková. Pohybová spolupráce: Kate-
řina Hanzlíková. Obsazení: Anežka Kubátová, 
Robert Mikluš, Ondřej Kokorský, Jan Kolařík, 
Tomáš Sýkora, Milan Holenda , kapela DiaBE-
ATLES a další.
Délka představení: 135 min
Vstupné: 300 Kč

29. dubna / Út / 19:00 / Fabrika 
Divadelní spolek Kašpar (Praha)
William Shakespeare: Othello
Maur a Desdemona. Láska je vášeň… a ti dva 
se tolik milovali!
Georg Brandes se ve své knize Shakespeare, 
jeho život a dílo vyjádřil k Othellovi takto: 
„Je to jediná Shakespearova tragédie, která po-
jednává ne o státních událostech, ale předsta-
vuje rodinnou tragédii, to, co se později zača-
lo nazývat měšťanskou tragédií, přestože není 
vůbec zpracována v měšťáckém duchu, ale  
v nejvyšším stylu.“
Othello jednoznačně patří k Shakespearovým 
vrcholným tragédiím a nejen díky tomu má  
i v Čechách velmi dlouhou a bohatou insce-
nační tradici. Záznam o úplně prvním uvede-

ní Othella v Čechách je z roku 1842, kdy byla 
29. května ve Stavovském divadle premiérová-
na inscenace v překladu Jakuba Malého. Od té 
doby se tato tragédie na českých jevištích ob-
jevila bezpočtukrát.

Režie: Jakub Špalek. Překlad: Martin Hilský. Scé-
na: Karel Špindler. Hudba: Daniel Fikejz. Tance: 
Petr Čadek. Dramaturgie: Lenka Bočková.
Obsazení: Othello: Jan Potměšil, Desdemona:  
Alena Doláková, Jago:  Adrian Jastraban, Emi-
lie: Eva Elsnerová, Jitka Nerudová a další.
Délka představení: 120 minut.
Vstupné: 300 Kč

jem a jeho prodejem získá spolek značný ob-
nos. A co naše modelky? Nejenže měly odva-
hu se svléknout, získaly mnohem víc. Vzaly ži-
vot do svých rukou. Dokonce se z nich na čas 
staly celebrity. To je víc než dost za pár aktů  
a trochu studu, ne? 
Inscenace podle skutečné události je oslavou 
zralého, krásného a emancipovaného ženství. 
Hra Holky z kalendáře (2008) byla pro divadlo 
napsána podle stejnojmenného filmu (Calendar 
Girls, 2003), který se stal sedmým nejúspěšněj-
ším snímkem britské kinematografie všech dob.
Překlad: Pavel Dominik. Režie: Petr Novot-
ný. Dramaturgie: Jana Uherová. Scéna: Mar-
tin Černý j. h.
Kostýmy: Hana Fischerová j. h.
Obsazení: Cora:  Dagmar Novotná, Chris: Jana 
Paulová j. h., Annie: Jindra Janoušková, Celia: 
Romana Chvalová, Ruth: Ludmila Mecerodo-
vá, Jessie: Helena Malehová j. h.
Maria: Lída Vlášková a další.
Délka představení: 150 minut včetně 15 minu-
tové přestávky.
Vstupné: 300 Kč

Změna programu vyhrazena.
Všechna představení se konají ve Fabrice vždy 
od 19:00 hodin. 
Abonentní vstupenka na sezonu stojí 800 Kč. 
Vstupné na jednotlivá představení činí 300 Kč.
Předprodej abonentek bude zahájen 17.  břez-
na v recepci Fabriky.
(Otevřeno: pondělí - pátek 6:00 - 17:00 hodin)
Stávající abonenti mají možnost výměny své 
abonentky od 28. února do 14. března také 
v recepci Fabriky.

19. června / Čt / 19:00 / Fabrika 
Divadlo Járy Cimrmana (Praha)
Cimrman / Smoljak / Svěrák: Lijavec
Hra s opravdovým deštěm

Režie: Ladislav Smoljak. Scéna a kostýmy: Jaro-
slav Weigel. Cimrmanův Elektrický valčík upra-
vili: Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. 
Obsazení:
Správcová: Jan Hraběta, Bořivoj Penc nebo 
Marek Šimon. Vrchní inspektor: Zdeněk Svě-
rák. Formánek: Petr Brukner nebo Jaroslav 
Weigel. Pihrt: Miloň Čepelka nebo Genadij 
Rumlena. Mlynář: Václav Kotek nebo Marek 
Šimon.
Vstupné: 300 Kč
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19. května / Po / 19:00 / Fabrika 
Východočeské divadlo Pardubice
Tim Firth: HOLKY Z KALENDÁŘE
Laskavá i dojemná komedie vycházející ze sku-
tečné události, která pojednává o obyčejných 
ženách, z nichž se na čas staly celebrity – na-
víc překonaly smrt, nevěru, získaly zpátky dů-
stojnost, radost ze života a utužily přátelství! 
Vtipná, dojemná a laskavá komedie o ženách, 
které překonaly samy sebe.
V poklidném anglickém městečku v Yorkshi-
ru se scházejí ženy středního věku v Ženském 
spolku. Vyměňují si recepty, vzdělávají se, ple-
tou a zavařují – a nudí se. Jednoho dne se šest 
z nich rozhodne nafotit do každoročního ka-
lendáře namísto pohledů na místní kostely své 
akty. Ne, že by se nestyděly, ale nechají se pře-
svědčit manželem jedné z nich, že právě ten-
to věk je u žen nejkrásnější, že kvetou jako slu-

nečnice a dávají ze sebe to nejlepší. Z prodeje 
kalendářů chtějí koupit sedačku na onkologic-
ké oddělení. A pro dobrou věc jsou kamarád-
ky rozhodnuté udělat cokoliv. Ve městečku 
vznikne skandál, ale o kalendář je enormní zá-



Autorské čtení a beseda 
s Miloslavou Striovou

Jak na příšery s divadlem MALÉhRY (Brno)

Pohádková neděle - Damúza Praha

V kraji ještě druzí, v republice už první!

Novinky v knihovně

Lovci čtenářských perel

Miloslava Striová vystudovala odbor-
nou matematiku se zaměřením na statistiku, 
po ukončení studií pracovala jako programá-
torka. Své profesní zaměření však opustila;  
s manželem adoptovali tři děti a dalších pět 
přijali do pěstounské péče. U jednoho z dětí 
se projevila závažná forma autismu. V součas-
né době se zapojuje do aktivit neziskových or-
ganizací působících v oblasti náhradní rodin-
né péče, zaměřuje se na medializaci náhrad-
ní rodinné péče a života s handicapovaným 
dítětem. Je autorkou knihy Děti, které se rodí  
v srdci (Portál 2013), s rodinou žije ve Skrcho-
vě u Letovic.

Autorské čtení a beseda o pěstounské péči, 
o výchově problémového, autistického či jinak 
handicapovaného dítěte proběhne v úterý 28. 1. 
2014 v 18 hod v klubu Tyjátr.     Marta Bauerová

Hodina hraní si a čtení s Danielou Zbytov-
skou, Barborou Seidlovou a Nikolou Zbytov-
skou. 

Úterý 21. ledna  v 17:00 hod. / čajovna Na-
msté (Ottendorferův dům).

Potkali jste někdy hastrmana, který je ve-
doucím plaveckého oddílu? Či třeba strašidlo, 
co by tuze chtělo chodit do školy? Ne? To je 
zvláštní! 

V knize Jak na příšery je takových bytostí 
spousta! A třeba to ve skutečnosti nejsou ani 
příšery! Záleží jen na nás, jestli v nich umíme 
probudit dobro. V každém z nás ho alespoň 
kousíček je!

Herečky brněnského divadla Maléhry Da-
niela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola 
Zbytovská, které mají na svém repertoáru ně-
kolik autorských divadelních představení pro 
děti, se rozhodly vydat knihu vlastních pohá-
dek. Pohádky, jejichž hlavní hrdinové jsou čert, 
hastrman, čarodějnice, jezinky nebo strašidlo, 
pojednávají o tom, že v každém z nás je něco 
dobrého.....dokonce i v čertovi.... A tak čert 
může vozit děti do školy na ocase, nebo čaro-
dějnice léčit kouzelnými lektvary celou vesnici.

A protože k pohádkám patří písničky, MA-
LÉhRY se spojily se svojí nejoblíbenější hudeb-
ní skupinou Čankišou a namluvily několik po-
hádek, které Čankišou doplnila svými originál-
ními písničkami a zvukovými efekty.

26. / ne / 15:00 / Divadlo Trám
Damúza Praha - A pak se to stalo
Na motivy stejnojmenné knihy Ester Staré. 

Toto není pohádka. Toto je příběh o třech ka-
marádech, kterých si nikdo nevšímá, o třech 
neužitečných předmětech a především o třech 
nepořádných dětech. Co se stane s vlásky, když 
se nečesají? Jak se pomstí nos, když ho řád-
ně nevysmrkáme, a jak dopadnou nemyté uši? 
Tento příběh je skutečný a vypráví o tom, co se 
stane, když na tak důležité věci zapomeneme. 
Koncept, režie: Johana Vaňousová, Diana Čič-
manová, Zuzana Vítková. 
Scénografie: Zuzana Vítková. 
Dramaturgie: Kristýna Plíhalová. 
Hrají: Johana Vaňousová, Diana Čičmanová, 
Zuzana Vítková. Vstupné 50 Kč, rodinné pasy

První místo v kategorii ZŠ 1. - 2. stupeň za 
grafickou podobu novin získává Riegrováček. 
Věta, která zazněla 2. prosince 2013 na slav-
nostním vyhlášení výsledků celostátní soutěže 
školních novin a časopisů v Brně. V krajském 
kole v Chrudimi to bylo „jen“ místo druhé. Že 
nás neznáte? Jsme noviny, které vycházejí už 
patnáctý rok, samozřejmě na ZŠ Riegrova, pro-
to Riegrováček. Několikrát změnily svůj název  
i podobu, pravidelně informují o dění ve škole, 
už několikrát získaly ocenění. Tentokrát si od-
vážejí z Brna ocenění nejvyšší – 1. místo mezi 
školními novinami základních škol v republice 
za svoji grafickou podobu. Ve velké konkurenci 
jsme opět obstáli. Radost máme všichni a po-

děkování patří všem těm, kteří se na tvorbě po-
dílejí. Prohlédnout si nás můžete na www.rieg-
rovka.cz                 Eva Fialová, Lenka Pražanová

Pohádky jsou určené dětem od 4 do 7 let, 
jsou komediálně laděné a reflektují problémy 
dnešních dětí, jakými jsou soupeřivost nebo 
nechuť přijmout někoho, kdo je jiný. Být jiný, 
nemusí nutně znamenat být špatný. Možná, 
že všichni ti čerti, hastrmani, čarodějnice nebo 
strašidla dokážou krásné věci, když je má ně-
kdo rád.

Na večer plný pohádek a reprodukovaných 
písniček vás zvou čajovna Namasté, MC Krů-
ček a především hosté večera – Daniela Zby-
tovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská.

Vstupné 30 Kč (děti do patnácti let mají 
vstup volný).                 Barbora Steinbauerová

Výpůjční doba na hudební CD je prodlou-
žena na 14 dní. Od října vydáváme občasník 
Bookoviny, který informuje o akcích, projek-
tech, zajímavostech z knihovny. K odběru no-
vinek se můžete přihlásit přes webový formu-
lář. Vše najdete na www. booksy.cz. 

Marta Bauerová

Městská knihovna ve Svitavách vyhlašuje 
od 1. ledna 2014 do konce října 2014 další 
ročník soutěže na podporu dětského čtenář-
ství Lovci perel. Stačí objevit speciálně označe-
né knihy „perlorodky“, přečíst je a zodpovědět 
několik otázek, případně namalovat obrázek. 
Soutěž má tři kategorie a věk dětí není ome-
zen. Mohou tedy s podporou rodičů soutěžit  
i předškoláci. Pokud jsou odpovědi správné, 
získá čtenář perlu. 

Lov perel je báječná zábava. Na nejlepší 
lovce čeká odměna, včetně setkání s dětmi z ji-
ných knihoven.                         Jindřiška Soudková
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Otevírací doba knihovny

Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti

Pondělí 9 - 18 Pondělí 12 - 18

Úterý 9 - 18 Úterý 12 - 18

Středa 9 - 18 Středa 9 - 18

Čtvrtek 12 - 18 Čtvrtek 12 - 18

Pátek 9 - 18 Pátek 12 - 18

Sobota 9 - 12 Sobota 9 - 12
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ZŠ Svitavy, Felberova 2 vás srdečně zve

Den otevřených dveří na ZŠ, nám. Míru 73

Dny otevřených 
dveří na Riegrovce

Den otevřených dveří 
na ZŠ a MŠ Sokolovská

Mushing - psí spřeženíNejlepší rok svitavského boxu

OTEVŘENÁ ŠKOLA
PRO DĚTI
A JEJICH RODIČE

Středa 29. ledna 2014 
s netradiční výukou    od 8:00 do 13:30
a tvořivými dílničkami   od 14:30 do 17:30

Těšíme se na vás
www.zsfelberova.svitavy.cz

   Hned při vstupu přivítali návštěvníky žáci 
IX. třídy, kteří se se ctí zhostili role průvodců. 
Příchozí mohli zavítat do tříd, jednotlivých od-
borných učeben, hodnotili výzdobu i klima 
školy. Většina rodičů nahlédla do výuky a pro-
žila tak jeden den či hodinu společně se svými 
ratolestmi, odpoledne mnozí navštívili i různé 
zájmové kroužky. 

V přízemí se nacházela výstavka učebnic   
z doby dávno minulé, a tak mnozí zavzpomí-

nali, že „tohle je ta jejich učebnice.“ Své mís-
to zde měl i stolek s ochutnávkou dobrot me-
zinárodní kuchyně, které připravili šikulové  
z kroužku Barevného vaření. Také původní 
počítadlo, kalamář či školní škamna vyloudily 
úsměv na tváři nejednoho návštěvníka. 

Naším cílem bylo představit školu nejen 
jako centrum vzdělávání, ale také jako místo 
pro smysluplnou mimoškolní zábavu našich 
dětí.                                              Jana Hanusová

Svitavští boxeři prožívají v letošní sezoně 
jeden úspěch za druhým. Vše začalo vstupem 
do 1. národní boxerské ligy, kde bojují boxeři 
týmu NLS Dynamo Svitavy společně se třemi 
hostujícími boxery z brněnského klubu Nový 
Lískovec o vítězství v této soutěži.

Mezi další velké úspěchy svitavského klu-
bu Dynamo určitě patří také výsledky mladé-
ho “dynamáka” Michala Koláře, který kosí jed-
noho soupeře za druhým. Mimo mnoho vy-
hraných zápasů se Michal také na doporučení 
České boxerské asociace zúčastnil mezinárod-

ního boxerského turnaje mezi výběrem čes-
ké a polské reprezentace. Logickým vrcholem 
Michalovy sezony je pak nominace v jednom  
z olympijských sportů - mistrovství České re-
publiky mužů v boxu, které probíhá v době 
uzávěrky. Na závody je trenérskou radou no-
minováno vždy osm nejlepších boxerů z celé 
ČR v každé váhové kategorii.

Naprostým vrcholem letošního roku je po-
tom pro svitavské boxery významné jubileum, 
které 2. prosince oslavil aktivní trenér svitav-
ského klubu NLS Dynamo Alois Kadlec. Osm-
desáté narozeniny pro něj ovšem nic nezna-
menají. Pravidelně dochází na tréninky svi-
tavských boxerů a předává jim své vědomos-
ti, které načerpal během více než 350 boxer-
ských utkání, jejichž naprostou většinu vyhrál. 
Při každém tréninku aktivně koordinuje nácvi-
ky boxerských technik a tréninky fyzické při-
pravenosti.

Pokud se chcete stát součástí skvělé party, 
zlepšit svou fyzickou kondici a třeba se i naučit 
boxovat, přijďte se podívat na náš trénink, kde 
vás rádi přivítáme.                         Jan Dvořáček

Základní škola Svitavy, Riegrova 4 pořá-
dá den otevřených dveří pro předškoláčky  
a jejich rodiče v úterý 21. ledna. Společný za-
čátek je v 9 hodin. S dětmi vás provedeme ško-
lou, připravena je pro vás návštěva ve třídách 
se společnými aktivitami, seznámíte se s učite-
li a dozvíte se víc o nás. Pro rodiče stávajících 
žáků školy je připraven den otevřených dveří  
v úterý 28. ledna od 8 do 13 hodin. Přijďte se 
podívat do výuky vašich dětí.

proběhne ve středu 15. ledna od 8 do 17 
hodin v budovách na ul. Pražská i Sokolovská. 

Rok s rokem se sešel a už se opět blíží čas, 
kdy se chceme setkat nejen s budoucími prv-
ňáčky a jejich rodiči, ale i s ostatními přízniv-
ci naší školy.

Budete mít možnost nahlédnout do všech 
zákoutí naší školy i školky. Můžete se s námi 
zapojit do výuky, vyzkoušet si práci na inter-
aktivní tabuli apod. V odpoledních hodinách 
od 15 do 17 hodin. (na ul. Pražská – v sídle  
1. tříd) děti okouknou školní prostředí, vyzkou-
ší si „kouzelnou“ tabuli, hračky v družině a od-
nesou si vlastnoručně vyrobené party čepice, 
které připomenou blížící se oslavy 50. výročí 
založení naší školy. 
Těší se na vás všichni ze ZŠ a MŠ Sokolovská

Do podzimní části závodní sezony 2013 / 
2014 jízdy se psím spřežením nastoupil Jaro-
mír Hurych se čtyřčlenným psím týmem. Na 
kárových (of snow) závodech, kde se soutěžilo  
v kategorii čistokrevných plemen do šesti psů, 
se převážně umístili na prvním místě. Uvidí-
me, jak se jim bude dařit v zimní hlavní čás-
ti sezony, která pro ně začíná ve slovenské 
Oravské Polhoře 10. - 12. ledna. Svoji podzim-
ní přípravu prověří na středních tratích mezi 
závodními týmy z Čech, Slovenska, Polska  
a Rakouska.                            Zuzana Pustinová

Autor fotografie: Barbora Twardková

Pozvánka na sobotní drátování

dne 18. 1. od 10 do 12 hodin na ZŠ Rie-
grova (poplatek na materiál 50 Kč). Kontakt 
na prazanova@zsriegrova.svitavy.cz

Informace ze sportu
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Novinky na sjezdovkách v Čenkovicích

Naše gymnastické naděje vybojovaly nádherná umístění

Provozní doba - ledová plocha

Běžecké stezky

Florbalisté a play off
Čenkovický areál si pro letošní sezonu při-

pravil několik novinek. Na sjezdovkách Svitava 
a Třebová budou vybudované nové snowpar-
ky. Ve spodní třetině svitavské sjezdovky je 
umístěn mini snowpark skládající se ze dvou 
překážek: boxu, rail roury a dvou skoků řaze-
ných za sebou. Na Třebovské čeká ridery také 
lajna a několik platforem a skoků. Nově na do-
jezdu třebovské sjezdovky přibude dětský vlek 
a přibližovací pás od hlavní pokladny k nástu-
pu na lanovku. Z parkoviště, které i nadále zů-
stává bezplatné, až k pokladně bude návštěv-
níky vozit v plné sezoně od 7:30 do 14:00 tři-
krát za hodinu areálový skibus - jízdní řád bude 
k dispozici na webových stránkách. Na večerní 
lyžování zastaví až u sjezdovky Svitava, odkud 
je to jen pár kroků na osvětlené svahy. Aktuál-
ní počasí v Čenkovicích je možné sledovat den-
ně v pořadu Panorama České televize (ale i na 
Polské televizi TVPL) anebo také na webkame-
rách, které jsou umístěny na webových strán-
kách areálu - www.skiarealcenkovice.cz. Tam si 
lze pustit i nové virtuální prohlídky.

Novinkou pro letošní rok je také vznik no-
vého skiresortu Buková Hora, který spojuje 
skiparky Červenou Vodu a Čenkovice. 

Říjen 2013 se stal milníkem v lyžařské his-
torii Orlických hor. SKIPARK Červená Voda 
se rozšířil o další sjezdovku. Společnost SKI-
PARK Červená Voda koupila od sdružení SKI 
KLUB Česká Třebová stoprocentní podíl ve 
společnosti SKI KLUB Česká Třebová. No-
vých služeb se tak od letošní sezony dočkají  
i návštěvníci Čenkovic.

Novinkou je víkendový program ČD SKI. 
Do vlaku Českých drah může klient nastoupit 
kdekoli na trase Pardubice – Jablonné nad Orli-
cí. Ze stanice Jablonné nad Orlicí bude připra-
vena doprava skibusem.  

Jízdné
•	 Žlutý skipas. SKIPARK Červená Voda i SKI-

PARK Čenkovice jsou propojené jízdenkou 
obou lanových drah. Žlutý skipas zakoupíte 
na obou stranách Bukové hory. 

•	 V ceně žlutého skipasu máte navíc zdarma 
zahrnuté jízdy na červenovodském snowtu-
bingu.  

•	 Červený skipas. Je určený pro lanovku a tři 
červeně označené vleky v Čenkovicích.  Čer-
vený skipas zakoupíte pouze v Čenkovicích. 

Alice Štrajtová Štefková

Začátek z říše snů, potom frustrace z osla-
bené sestavy až po radost z vítězství nad aspi-
rantem do extraligy. Takové pocity zatím může 
mít trenér Lubomír Kocourek v půlce sezony. 
Jeho tým se zatím drží na osmém místě zaru-
čující play off. O tom, že jsou Svitavy sportov-
ním městem, není v podstatě pochyb. Fanoušci  
a lidé z okolí se hojně sjíždí nejen na basketba-
lová a fotbalová utkání, ale přišli na chuť i flor-
balu. Ze statistik České florbalové unie vyplývá, 
že místní klub dokázal v konkurenci ostatních 
prvoligových týmů v polovině sezony do haly 
Na Střelnici přilákat nejvíce fanoušků. Po prá-
vu se pyšní prvenstvím v počtu diváků na jeden 
zápas.  A hráči sami přiznávají, že bez nich by 
se některé zápasy otáčely těžce. Je jen škoda, 
že talentovaný tým kosila hned ze začátku zra-
nění. Marodka v jeden moment byla početnější 
než skupina hráčů, které měl trenér Kocourek 
k dispozici. Přesto mají Svitavy v půlce sezo-
ny ze 13 zápasů 15 bodů za šest výher (z toho 
tři v prodloužení) a sedm proher. Nejproduk-
tivnějším mužem je David Říha s 13 brankami  
a 11 asistencemi. Svitavy v roce 2014 čeká ješ-
tě 10 utkání, z toho čtyři sehrají na domácí pa-
lubovce v hale Na Střelnici.              René Hnát

Rok 2013 byl pro členky oddílu gymnasti-
ky TJ Svitavy plný úsilí.  Připravovaly se jak na 
soutěže ve sportovní gymnastice, tak na závo-
dy ve skupinové gymnastice – teamgymu. Ná-
ročné tréninky třikrát v týdnu přinesly výbor-
né výsledky.

Děvčata navázala na úspěšnou sezonu 
2012 hned v březnu 2. místem na třebíčském 
poháru v teamgymu. V dubnu a květnu větši-
na z nich úspěšně absolvovala okresní a kraj-
ské kolo ve sportovní gymnastice a postoupi-
la na republikové finále.  Na tomto mistrovství 
ČR dosáhla nejlepšího umístění Adéla Karlíko-

vá, která vybojovala v kategorii mladší žákyně  
I fantastické 1. místo. V soutěži družstev zde 
získal Pardubický kraj, který svitavské gym-
nastky reprezentovaly, 3. místo. Dalším velkým 
úspěchem letošní sezóny byl brněnský pohár  
v teamgymu, kde se děvčatům podařilo porazit 
všechny své tradiční soupeřky a získat 1. místo. 

Prázdniny si mladé svitavské závodnice 
zpestřily pětidenním tréninkovým soustředě-
ním, vždyť na podzim je čekalo republikové 
finále v teamgymu. To se konalo v listopadu  
v hale Moravské Slavie v Brně a děvčata na 
něm vybojovala skvělé 2. místo.

V závěru sezony se většina členek team-
gymu vzhledem k věku posunula do kategorie 
junior II. Závodní sestava pro kategorii junior  
I  proto byla doplněna o nové cvičenky. Oddíl 
svitavské gymnastiky tak má nově kompletní 
závodní tým pro obě juniorské kategorie. To, že 
se v nové podobě neztratí, dokázal již první zá-
vod  v Brně Židenicích, kde gymnastky získaly  
v kategorii junior II 2. místo a kategorii junior 
I 3. místo. Pokud děvčata nepoleví v tréninku, 
trenérky nevyčerpají poslední zásoby trpělivosti  
a rodiče budou nadále oporou, můžeme se jistě  
v letošním roce těšit na další krásné závody  
a skvělé výsledky.                              Dalibor Karlík

pondělí zavřeno
úterý - 15:00 - 17:00
středa - 15:00 - 17:30
čtvrtek - 15:00 - 17:00
pátek - 15:00 - 17:30
sobota  14:00 - 16:00 19:00 - 21:00
neděle  10:00 - 12:00 14:00 - 16:00

Čekáme na vhodné sněhové podmínky. Nově vy-
budovaná cyklistická stezka Langrův les a Svitav-
ský les, kterou budeme upravovat, bude skvělou 
trasou k přiblížení na Javornický hřeben. 

René Hnát

Zleva nahoře: Veronika Strýčková, Eliška Klohnová, Dominika Kolouchová, Barbora Řiháková, 
Kateřina Jeníková, zleva dole: Adéla Karlíková, Kateřina Daňková, Noemi Nývltová

odpolední bruslení  25 Kč
večerní bruslení  30 Kč
školy  15 Kč
doprovod  5 Kč
broušení bruslí  30 Kč
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zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585 
(www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 2. února 2014
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Pochvala pro Svitavy – a nejen volejbalová! TJ Sršni Svitavy  
- oddíl hokejbalu

První prosincový víkend byla sportov-
ní hala plná šikovných volejbalistek, svitavský 
oddíl totiž pořádal 2. kolo Českého poháru ju-
niorek, nejvyšší nemistrovské soutěže této ka-
tegorie. Soutěž se hraje turnajově, účastní se 
24 družstev z celé ČR, rozdělených do tří os-
mičlenných skupin. V zářijové kvalifikaci byly 
domácí volejbalistky podle výsledků zařazeny 
do 2. osmičky, v 1. kole v říjnu pak tuto skupi-
nu obhájily.

Druhé kolo ČP se našemu družstvu oprav-
du povedlo. Děvčata si moc přála vybojovat si 
v domácím prostředí postup do první osmič-
ky týmů. Znamenalo to ale skončit v turnaji 
na 1., nejhůř na 2. místě. A to se jim podařilo!  
V pěti sobotních zápasech ani jednou nezaváha-
ly a postupně porazily Sl. Moravskou Třebovou 
2:0, Junior Brno 2:0, Šanov Teplice 2:1, TJ Tur-
nov 2.1, Kometu Praha 2:0. Divákům předvá-
děly kvalitní volejbal - celkem přesně přihrávaly,  
v obraně byly pozorné, obětavé. 

A především útok tentokrát nestál na jedné 
– dvou hráčkách, body „dělaly“ všechny sme-
čařky a blokařky. Prostě se dařilo. Nejvíc si však 
považuji toho, že děvčata hrála všechna utká-
ní bojovně, s elánem, povzbuzovala se, rado-
vala se - prostě týmový projev. Však je za to tri-
buna odměnila celodenním povzbuzováním a 
fanděním. 

Stejně jako my odcházely v sobotu z haly 
bez porážky ještě Střešovice, které navíc ne-
ztratily ani set. Za námi však byla v neúplné ta-
bulce tlačenice, další tři družstva ještě neměla 
šanci na postup ztracenou. Vše rozhodla až ne-
dělní utkání. S Děčínem jsme zvládly bez pro-
blému první set a polovinu druhého. Pak jsme 

Svitavské juniorky - postup do 1. osmičky Českého poháru

se „zasekly“ především na příjmu a soupeřky 
srovnaly na 1:1. V tie-breaku jsme si vybraly 
nejčernější chvilku z celého turnaje, nedařilo 
se nic a nikomu - prohrály jsme 1:2. Překvape-
ní se však konala i na dalších hřištích a tabul-
ka se rázem pěkně zamotala. Poslední utkání 
jsme hrály s nejlepším týmem turnaje - se Stře-
šovicemi. Těžko jsme se vyrovnávaly s jejich vý-
borným servisem a to taky byla hlavní příčina 
naší porážky 0:2. 

Konec dobrý, všechno dobré. Celkové pr-
venství Střešovic bylo naprosto zasloužené, ale 
2. místo - postupové - obsadilo naše družstvo. 
Ve třetím kole Českého poháru tak budeme 
„válčit“ v 1. osmičce týmů - mezi nejlepšími!!! 
Družstvo pod vedením trenérek Ivety Špačko-
vé a Marcely Sezemské tvoří tyto hráčky:

Vendula Tmejová, Sára Benková, Barbora 
Šimková, Tereza Kissová, Adéla Marvanová, Ni-
kola Haraštová, Veronika Andrlíková, Michala 
Frantová, Tereza Baráková, Barbora Smělá, Lu-
cie Dědková. Celkové pořadí v turnaji: 1. Tatran 
Střešovice, 2. TJ Svitavy, 3. Moravská Třebová, 
4. TJ Turnov, 5. VK Šanov Teplice, 6. VSK Děčín,  
7. Junior Brno KKY, 8. SK Kometa Praha.

A proč pochvala nejen volejbalová? Zú-
častněná družstva totiž byla, až na jedno, ve 
Svitavách poprvé. A trenéři i vedoucí týmů 
chválili. Nechtěli třeba věřit, že hala už má 13 
let, ze stadionu a jeho zázemí byli nadšení, 
spokojeni byli s ubytováním v domovech mlá-
deže, pohostinností,… 

Když k tomu připočítám postup našeho 
družstva, tak se nedivte, že jsme byli s celým 
volejbalovým víkendem opravdu spokojeni.               

Marcela Sezemská

Konec loňského roku byl velmi úspěšný 
pro naše nejmladší hráče, kteří se zúčastni-
li turnajů přípravek a minipřípravek. V těchto 
turnajích obsazovali přední příčky. Ani v zimní 
přestávce nebudou mladí hráči TJ Sršni Svita-
vy zahálet. Můžete je třeba potkat na zimním 
stadionu vždy ve středu od 18 hodin a v neděli 
od 8.30 hodin s bruslemi na nohách. 

Děkujeme hráčům, rodičům, trenérům, 
sponzorům a všem přátelům hokejbalu za 
dobře odvedenou práci v roce 2013. Do nové-
ho roku přejeme všem mnoho osobních, spor-
tovních a pracovních úspěchů a těšíme se na 
další společné úspěchy.                  Zdeněk Beneš

Stihli jsme toho dost
Letošní cyklistická sezona je za námi,  

a když se ohlédneme, absolvovali členové Bike 
clubu Svitavy kromě společných vyjížděk také 
neuvěřitelných 62 závodů po celé republice! 
Klub není úzce profilován na jednu disciplínu, 
ale závodíme na silnici, v terénu, běhu, duatlo-
nu, triatlonu a dalších sportech. Pravidelně se 
účastníme seriálu Cykloman v Moravské Tře-
bové, Poháru Českomoravské vrchoviny, tra-

diční časovky na hrad Svojanov. Naše dresy 
byly vidět třeba také na závodech v Českém 
ráji, Přerově nebo v Náměšti na Hané. Poved-
la se i některá pódiová umístění, ale ta pro klub 
nejsou prioritou. 

Podařilo se nám úspěšně uspořádat druhé 
ročníky červnového MTB maratonu a duatlo-
nu u Rosničky v měsíci září. A premiérově zku-
šební nultý ročník Štěpánského běhu. 

Nyní probíhá individuální zimní příprava 
na novou sezonu a také pomalu chystáme dal-
ší ročníky závodů, které pořádáme.

Tak se na vás, kolegové sportovci, těšíme  
v příští sezoně zas někde na společných akcích, 
které najdete na: www.bikesvitavy.cz

Lenka Suchánková


