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Dětský den v parku Jana Palacha Hřebečský slunovrat

18
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v trámu

Město Svitavy se rozhodlo oslavit Dětský 
den již tradičně v parku Jana Palacha a připra-
vilo pro děti ve spolupráci se svitavskými or-
ganizacemi, ZŠ a MŠ bohatý program. Dětský 
den se bude konat v sobotu 7. června od 13 
do 17 hodin. Cena hrací karty je 30 Kč.

Akci s názvem Den dětí s dobrovolníky 
organizuje město Svitavy, koordinátorem je 
DDM Tramtáryje. Na programu se spolupodílí 
svitavské základní a mateřské školy, organizace 
pracující s dětmi a mládeží (DDM, MC Krůček, 
TOM Zálesáci, Skauti, NK Díra), Koalice Ne-
vládek Pardubicka, městská knihovna, taneční 
škola Scarlett, jazyková škola HelloGoodbye, 
ochránci přírody, VZP ČR, ČČK, ERA. Program 

První koncert třetího ročníku festivalu Hře-
bečský slunovrat se spustí v sobotu 21. června 
ve 13 hodin opět na parkovišti U Tety na Hřeb-
či. Ani letos nebudou v programu chybět účin-
kující blízcí našemu divákovi nejen žánrově, ale 
především regionálně. Odpoledne zahájí mo-
ravskotřebovský interpret, na pódium se do-
staví také skupiny smíšené z třebovských, svi-
tavských a dalších muzikantů. Z hlavních tahá-
ků z programu musíme zmínit Michala Hrůzu 
s kapelou Hrůzy a hvězdu večera, vystoupení 
oblíbené formace MIG 21. Letos se úkolu dra-
maturgické přípravy ujaly Kulturní služby měs-
ta Moravská Třebová.

Program festivalu je letos poprvé posunut 
do odpoledních hodin. Pro ty, kteří by si chtěli 
odpočinout od přívalu tónů, bude i tentokrát 
připraveno bohaté občerstvení po celé ploše 
parkoviště U Tety, pro malé budou připrave-
ny soutěže a hry v přilehlém přírodním kout-
ku. Už tradicí je lidmi pozitivně přijímaná kyva-
dlová doprava, která uleví prostorám hřebeč-
ského areálu od přetížení motorovými vozidly. 
Vstupné 100 Kč, pro děti do 15 let vstup vol-
ný. Jízdní řád najdete na str. 2

Velká scéna:

15:00 KOFEIN (poprock)
17:00 WERGLůV PJOS (punk rock)
19:00 We ON THE MOON (rock pop)
20:30 Michal Hrůza s kapelou Hrůzy
22:00 MIG 21

Malá scéna:

14:00 Pavel Procházka (folk, kytara)
16:00 Fly Fish (rock)
18:00 DO VĚTRU (folk rock)

připravili i svitavští atleti a šachisti. V parku bu-
dou pro děti připravena stanoviště, na kterých 
mohou plnit rozmanité úkoly, za které budou 
dostávat razítka a následně odměnu. Na dvou 
pódiích se vystřídají děti ze základních a ma-
teřských škol, kroužků DDM a organizací měs-
ta Svitavy se svým programem (akademie, di-
vadelní představení…). 

V parku bude také skákací hrad a stánky  
s občerstvením. Vystoupí hudební skupina 
Pískomil a Generace II. Připravena je unikát-
ní projížďka westernovým kočárem taženým 
koňmi. Jako doprovodný program je ve svitav-
ském bazénu poloviční cena vstupného pro 
děti do 15 let na jednorázové vstupné (netýká 
se rodinných pasů). 

Akce je zajímavá tím, že se do ní zapojilo 
okolo čtyřiceti svitavských organizací, kroužků, 
škol a MŠ. Poděkování patří všem, kteří věnu-
jí čas na přípravu i realizaci sobotního odpo-
ledne. Záštitu nad akcí převzal radní Pardubic-
kého kraje Pavel Šotola, který je zodpovědný 
za sociální věci a neziskový sektor. Mediálním 
partnerem akce je Český rozhlas Pardubice.

Srdečně zveme všechny rodiny, děti, pra-
rodiče a vůbec všechny, kdo se rádi baví, a tě-
šíme se na vaši účast.                      Robert Snášil
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Víte, že...
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Díky společnému úsilí občanů města ( jak 
vedení, tak hlasujících, kterým ještě jednou dě-
kujeme) se podařilo zdarma získat do Svitav Rá-
kosníčkovo hřiště. Zveme vás na jeho slavnostní 
otevření, které se bude konat v neděli 22. červ-
na na pláži u rybníka Rosnička (vedle Plechár-
ny). Lidl pro vás připravil bohatý program se 
spoustou her, soutěžemi a bohatým občerstve-
ním. Akce začíná v 10 hodin vystoupením Mi-
chala Nesvadby a bude pokračovat až do 18 ho-

din. Město Svitavy kandiduje na Evropské město 
sportu 2015, a proto podporuje sportovními ak-
tivitami i nejmenší děti.            Zuzana Pustinová 

Město Svitavy získalo počátkem května  
v rámci dotačního řízení na Ministerstvu vnit-
ra ČR v oblasti prevence kriminality dotaci ve 
výši 500 tis. Kč na projekt Svitavy – aktivity so-
ciální prevence 2014. Jeho záměrem je sociál-
ní prevence směřovaná především k rizikovým 
dětem a jejich rodinám, cílem je minimalizace 
projevů predelikventního nebo delikventního 
jednání dětí. Nelze jí však dosáhnout bez pří-
mé práce s rodinou. Veškeré činnosti jsou za-
loženy na kombinaci učení, práce a hry. Z jed-
né pětiny (cca 100 tis. Kč) projekt dofinancuje 
město. Projekt se skládá z těchto aktivit: 

Mentorská asistence - celoroční práce 
mentorů s dětmi z prvního a pro rok 2014  
i z druhé stupně ZŠ s poruchami učení, chová-
ní, případně s dětmi z nevhodného sociálního 
prostředí pod dohledem tzv. průvodců men-
torů. Podílí se na nich celkem 36 mentorek  
a mentorů a 10 průvodců mentorů.

Krok za krokem přes bariéry – pedagogic-
ká a psychologická činnost v azylovém domě 
pro matky s dětmi, v dětském centru (dříve ko-
jeneckém ústavu) a od října 2013 v šesti re-
socializačních bytech města. Jde především  
o upevňování a rozvoj dovedností nabytých  
v azylových domech nebo ve výcvikových by-

tech a o začlenění rodin do života v komunitě. 
Do aktivit je zapojeno celkem 7 aktivizačních 
pracovníků. Výcvik sociálních dovedností pro 
děti s projevy predelikventního chování - víken-
dový výcvik na statku OS Bonanza. Na metody 
zážitkové pedagogiky, hipoterapie apod. nava-
zuje široká nabídka služeb pro děti i rodiny. Na 
aktivitě pracuje celoročně 10 pracovníků ob-
čanského sdružení.

Občanské právo v prostředí rodiny - vý-
cvik pro skupinu cca 25 pedagogických, soci-
álních a aktivizačních pracovníků, kteří se se-
známí se změnami v ustanoveních občanské-
ho zákoníku zaměřených na rodinu, výchovu 
a péči v rodině. 

Právní poradenství v rizikových rodinách 
- právní poradenství pro rodiny zaměřené na 
problematiku rodinných rozpočtů, včetně ře-
šení závazků, exekucí nebo osobních bankro-
tů. Do aktivity je zapojena právnička Krizové-
ho centra J. J. Pestalozziho.

Součástí projektu je také pořízení SW na 
vyhodnocování některých preventivních aktivit. 
Většina činností projektu již nyní probíhá. Pra-
videlně o nich informujeme na webu prevence 
kriminality města Svitavy: www.svitavy.cz/cs/m-
73-prevence-kriminality/.                   Erich Stündl

V loňském roce byla v Českomoravském 
pomezí spuštěna unikátní hra pro všechny ma-
jitele chytrých mobilních telefonů, jejíž podti-
tul zní Známé i neznámé osobnosti Českomo-
ravského pomezí. Po několika desítkách zají-
mavých míst oblasti vymezené městy Litomy-
šl, Svitavy, Polička, Moravská Třebová a Vysoké 
Mýto vás v rámci hry Geofun provedou Mag-
dalena Dobromila Rettigová, Oskar Schindler, 
stavitel Zdislav, egyptská princezna Hereret 
nebo automobilový designér Josef Sodomka.

V uplynulých měsících proběhla už dvě 
kola soutěže, ze kterých si úspěšní hráči od-

nesli ceny v podobě víkendových pobytů, vstu-
penek na Smetanovu Litomyšl, poukazů do 
restaurací, rodinných vstupenek do památek  
a muzeí či dárkových předmětů. Do hry se mů-
žete zapojit kdykoliv. Stačí si do mobilního te-
lefonu zdarma stáhnout aplikaci Geofun. Pak 
už se můžete vydat poznávat atraktivní místa 
regionu, užít si spoustu zábavy a sbírat body  
v aktuálním kole soutěže o další hodnotné 
ceny.

Více informací najdete na portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz pod odkazem Ge-
ofun.           Jiří Zámečník

…se ve dnech 12. - 19. července na Svitav-
ském stadionu bude konat mimořádná sportov-
ní akce – trénink a Mistrovství světa dorostu 
a juniorů v požárním sportu 2014? Organi-
zátorem této významné světové akce je Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 
ve spolupráci s Hasičským záchranným sbo-
rem ČR (HZS ČR), Pardubickým krajem  
a městem Svitavy. Pardubický kraj přispěl na 
tuto významnou akci dotační částkou 1 mil. Kč  
a město Svitavy zajišťuje organizační podporu 
v podobě svých dostupných služeb a zařízení. 

Do Svitav zamíří téměř 400 sportovců z ce-
lého světa. Starat se o ně bude asi 100 dobro-
volníků a pevný řád soutěže povede 80 roz-
hodčích a členů štábu. 

Závodníci se jistě hojnému publiku předve-
dou v disciplínách: výstup na cvičnou věž, běh 
na 100 m s překážkami, ve štafetě 4 x 100 m 
a v požárním útoku. Česká republika bude mít 
své zastoupení ve všech kategoriích. Slavnost-
ní zahájení proběhne ve středu 16. července 
v odpoledních hodinách. 

V sobotu 19. července večer je na progra-
mu závěrečný ceremoniál včetně vyhlášení ko-
nečných výsledků.        Alice Štrajtová Štefková

Rákosníčkovo hřiště

Autobusová doprava na Hřebeč

Hra Geofun o atraktivní ceny pokračuje!

Projekt prevence kriminality podpořen dotací 

Autobusové zastávky 
ve Svitavách:

•	 Vlakové nádraží 
 - před poštou

•	 Autobusové nádraží  
- bus zastávka Hnát

•	 Parkoviště  
Penny Market

•	 Koclířov - zastávky: 
Spáleniště, škola, pošta   

Svitavy směr Hřebeč Hřebeč směr Svitavy                                                      

13:00 (2 autobusy)           13:30                        

14:00                                       14:30                         

15:00                                        15:30                      

16:00 (2 autobusy)                16:30                         

17:00                                        17:30                      

18:00 (2 autobusy)                18:30                         

19:00 (2 autobusy)                19:30                       

20:00                                       20:30                         

21:00                                       21:30                        

22:00 00:30 (2 autobusy)

01:00 (2 autobusy)

 01:30 (2 autobusy)

SV TAVY!
E V R O P S K É   M Ě S T O   S P O R T U   2 0 1 5

E U R O P E A N   T O W N   O F   S P O R T

KANDIDÁT NA
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Zastupitelstvo města Svitavy na svém za-
sedání 7. května schválilo:
•	 celoroční hospodaření a závěrečný účet 

města Svitavy za rok 2013 
•	 prodloužení termínu ukončení rekonstruk-

ce objektů bývalého hotelu Slavia do 26. 
září 2015 za podmínek uvedených v kupní 
smlouvě 

•	 realizaci projektu Pořízení drtícího a mísí-
cího stroje – dovybavení komunitní kom-
postárny Svitavy a spolufinancování projek-
tu z rozpočtu města Svitavy

•	 poskytnutí neinvestičních dotací občanským 
sdružením zabývajícím se oblastí krizové  
a sociální pomoci a prevence kriminality ve 
výši 370 tis. Kč

•	 poskytnutí investiční dotace 70 tis. Kč OS 
Květná Zahrada na projekt Nákup vozidla pro 
potřeby provozu všech aktivit Květné Zahrady

•	 změny ve zřizovacích listinách příspěvko-
vých organizací zřizovaných městem Svitavy

•	 přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč od společnos-
ti SPORTES Svitavy 

•	 rozpočtová opatření, kterými se provádí 
změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2014 
na celkovou částku 431 053 900 Kč.

Zastupitelstvo zamítá žádost společnosti 
IMOS Brno ze dne 3. 8. 2012 na prominutí či 
snížení pohledávky smluvní pokuty za prodle-
ní s předložením bankovní záruky. Zastupitel-
stvo podpořilo otevření nového oboru vzdě-
lávání Střední zdravotnické školy Svitavy: Ma-
sér sportovní a rekondiční. Příští jednání zastu-
pitelstva bude 18. června.       Zuzana Pustinová

Ze zastupitelstva

Výhodná investice

Kulatý stůl: Co trápí studenty?

Dotazník o bydlení

Chcete podnikat
v jiné zemi EU?

Jednotné kontaktní místo (JKM) nabízí od-
bornou a bezplatnou pomoc klientům, kteří 
hledají cestu, jak začít podnikat, nebo jak roz-
šířit své podnikání do jiného členského státu 
Evropské unie (EU). Nejvíce se dotazují klien-
ti, kteří již podnikají a hodlají zrealizovat za-
kázky v jiném státě EU. Čeští podnikatelé v za-
hraničí nejčastěji poskytují práce ve stavebnic-
tví, v zámečnictví, hostinské činnosti a kosme-
tických službách. 

Pokud se v hostitelském státě vyžaduje na 
danou činnost odborná způsobilost, doporu-
čujeme klientům před odjezdem do zahraničí 
získat osvědčení o výkonu předmětné činnosti 
v ČR. Některé státy pro určité činnosti odbor-
nou způsobilost nevyžadují. Příkladem je zed-
nictví, které je u nás i ve většině států EU re-
gulovanou činností, zatímco v Itálii, Nizozemí  
a Polsku se odborná způsobilost na tuto čin-
nost nevyžaduje. 

Pedikúra a manikúra je v ČR, na Sloven-
sku, v Německu regulovaná, ale nikoliv např.  
v Nizozemí a ve Švédsku. Často JKM poskytuje 
také informace podnikatelům, kteří vysílají své 
zaměstnance do jiné země EU k realizaci sjed-
nané zakázky. 

Kontakt na nás můžete získat prostřednic-
tvím Městského úřadu ve Svitavách, Odboru 
obecního živnostenského úřadu na adrese: 
Dvořákova 2176/3, 568 02 Svitavy - Předměs-
tí, tel.: 461 550 211. Informace najdete také 
na stránkách Magistrátu města Pardubic www.
pardubice.eu.                                 Rudolf Grim

Město Svitavy zprovoznilo od 1. ledna 2014 
na čtyřech svých budovách fotovoltaické (slu-
neční) výrobny energií. Vyrobená energie je vy-
užita pro vlastní provoz a potřebu v jednotlivých 
budovách a případné přebytky jsou předány 
do distribuční sítě energetické společnosti. Vý-
robny jsou instalovány na budovách  městské-
ho úřadu (T. G. Masaryka č. 25), základní ško-
ly na Felberově ulici, na domě s pečovatelskou 
službou (Felberova č. 31) a na budově Fabriky. 

Při vyhodnocení efektivity provozu výroben za 
první čtyři měsíce od zprovoznění jsou výsled-
ky nadmíru příjemné. Úspora za neodebranou 
energii činí téměř 113 tis. Kč. Pokud to spojíme 
s bonusem od distribuční společnosti za vyro-
benou elektrickou energii z obnovitelných zdro-
jů, tak finanční přínos za čtyři měsíce provozu 
je cca 151 tis. Kč. Při vynaložené investici ve výši 
4,9 mil. Kč bychom tedy, pokud nám bude přát 
počasí, mohli uvažovat o návratnosti v horizon-
tu deseti let. Životnost elektráren je předpoklá-
dána na cca 25 let, je tedy zřejmé, že investi-
ce do této výrobní technologie, která by měla 
přinést úspory na provozu městských budov, je 
jednoznačně výhodná.                       Pavel Čížek

Minulý rok se poprvé setkali představitelé 
města se zástupci studentů u Kulatého stolu, 
a protože byl úspěšný, konal se letos 14. květ-
na opět. Diskuzi předcházela „školní kola“ ku-
latých stolů na jednotlivých středních školách  
a nejaktivnější diskutéři se se svými řediteli do-
stavili do zasedací místnosti městského zastu-
pitelstva. Rozproudila se živá debata, která se 
týkala témat, se kterými měli studenti problém 
– sportu, kultury, dopravy, života ve městě a dal-
šího. Studenti si nechali vysvětlit některé kroky 
vedení města a zastupitelstva a investiční akce 

města. Měli jedinečnou možnost dostat na svůj 
dotaz okamžitou fundovanou odpověď.  Disku-
ze se zprvu rozbíhala pomaleji, ale nakonec stu-
denti probírali některá témata s vedením měs-
ta i s radními i po skončení téměř dvouhodino-
vé debaty. Studentům byla nabídnuta možnost, 
aby se s jakýmkoli problémem obraceli na ve-
dení města i v průběhu roku a na adresu: rad-
nice@svitavy.cz posílali i drobnější upozornění, 
která budou moci být řešena v krátkém časo-
vém horizontu. Tak zase příští rok! 

Zuzana Pustinová, foto: Jitka Šteflová

Změny zavedené od ledna 2014 novou le-
gislativou se projevily i v oblasti bydlení. Řeč 
je především o novém občanském zákoníku  
a o zákonu o obchodních korporacích, kte-
ré mají dopad na bytová družstva, společen-
ství vlastníků i nájemní vztahy. Jak velký a jak se 
s ním vypořádávají, se snaží zjistit Státní fond 
rozvoje bydlení prostřednictvím dotazníku na: 
www.portalobydleni.cz. Cílem dotazníku je zís-
kat informace o tom, které oblasti lidem děla-
jí problémy, a na Portálu o bydlení jim přinášet 
konkrétní rady pro řešení jejich situace. 

Důležité poznatky z nových právních před-
pisů přinesou také judikáty ze soudních řízení, 
ale ty můžeme čekat až v druhé polovině roku, 
proto budeme rádi, když se do dotazníku za-
pojí co nejvíce občanů, potřebujeme znát jejich 
názor. Dotazník je dostupný na adrese: www.
portalobydleni.cz/ankety-a-dotazniky/dotazni-
k-k-novemu-oz-a-zok/. Samotné vyplnění do-
tazníku není složité a nevyžaduje uvádění osob-
ních údajů, nezabere více než 10 minut. Pokud 
by při vyplňování dotazníku nebylo cokoliv jas-
né, piště prosím na: info@portalobydleni.cz. 

Jana Marešová



Zloděj a ještě hrubián?
Dne 1. 5. v 17:10 hod. byla hlídka přivolá-

na do OD Kaufland. Ostrahu prodejny napadl 
muž, který byl přistižen při krádeži osmi kusů 
masových konzerv. Nepoctivý zákazník (22) 
měl pracovníka ostrahy udeřit pěstí do obliče-
je. Strážníci zjistili totožnost přítomných osob, 
včetně svědků, a pro podezření ze spáchání 
trestného činu přivolali na místo hlídku PČR, 
která si případ převzala.

Kontejnerové stání
Dne 4. 5. ve 21:05 hod. přistihli strážníci 

muže, který odložil do prostoru kontejnerové-
ho stání na tříděný odpad odpad, který tam 
nepatřil. Přestupek vyřešili blokovou poku-
tou. Občas se původce odpadu podaří odhalit  
a díky dokumentační technice i usvědčit. Je 
škoda, že se některé osoby chovají jako pa-
razité na těch slušných, kteří vnímají tříděný 
odpad jako prospěšnou záležitost, jenž může 
komunitě snižovat celkové náklady na jeho li-
kvidaci.

Neměl se do věci míchat
Dne 13. 5. v 02:50 hod. upoutala pozor-

nost strážníka monitorujícího veřejné pro-
stranství pomocí kamerového systému sku-
pinka osob pohybující se na náměstí. Nejdří-
ve se mezi sebou „pošťuchovali“, následně je-
den z mladíků přemístil a odhodil na zem ve-
řejně prospěšné zařízení. Strážníci, kteří přijeli 
na místo, mladíka kontaktovali. Za své jedná-
ní se omluvil a nepoškozené zařízení vrátil na 
původní místo. Do úkonů prováděných stráž-
níky se však vmísil verbálně vulgárním způso-
bem jiný mladík z Opatova. Následně znečistil 
veřejné prostranství „vystřelením“ nedopalku 
z cigarety. Jelikož neprokázal strážníkům svoji 
totožnost, předvedli jej na základě zákonných 
zmocnění na OO PČR. Poté, co byla jeho to-
tožnost zjištěna, uložili strážníci mladému muži 
(21) blokovou pokutu.

Děkujeme za pomoc 
všímavému občanovi!
Koncem měsíce ověřovala hlídka oznáme-

ní o mladících poškozujících zábradlí v areá-
lu stadionu. Ti se k poškození přiznali až pod 
tíhou důkazů. Po ověření totožnosti jedno-
ho z nich na OO PČR strážníci informovali je-
jich zákonné zástupce a mladistvým (15 a 16) 
uložili blokové pokuty. Současně vyrozuměli 
správce objektu, který se může domáhat ná-
hrady způsobené škody. Informace o události 
byla rovněž zapsána do systému včasné inter-
vence pro informování orgánu sociálně práv-
ní ochrany dětí a mládeže. 

Karel Čupr, velitel MP

Městská policie informuje
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— Druhé kolo zápisu dětí do mateřských 
škol proběhne ve Svitavách opět v kulturním 
centru Fabrika ve středu 4. června od 13 do 
16 hodin. Zde rodiče obdrží tiskopis přihlášky 
a po jeho vyplnění ho budou moci odevzdat  
s originálem zdravotního potvrzení od dětské 
lékařky ředitelce mateřské školy. 

— V květnu proběhla poslední série kon-
kurzních řízení na místa ředitelek a ředitelů 
příspěvkových organizací zřizovaných měs-
tem Svitavy. Jednalo se o MŠ Větrná, MŠ Ma-
rie Majerové, MŠ Milady Horákové, ZŠ Felbe-
rova a DDM Svitavy. Zřizovatel tak naplnil dikci 
novelizovaného školského zákona. O konkrét-
ních výsledcích budeme informovat v příštím 
čísle, neboť konečné jednání rady města pro-
běhlo po uzávěrce tohoto vydání.

— Během poloviny května všímaví obča-
né zaregistrovali, že byl „odstraněn“ pomník  
J. W. Götha ze zastávky v ulici Kapitána Jaroše. 
Byli jsme nuceni reagovat na požadavek maji-
tele nemovitosti o jeho odstranění, neboť na 
předmětném pozemku provádí stavební úpra-
vy. Pracovníci společnosti SPORTES Svitavy jej 
po dohodě rozebrali a odvezli do svého areá-
lu, kde bude deponován do doby, než najde-
me nové vhodné místo pro instalaci památní-
ku (pro zajímavost - město Svitavy jej vybudo-
valo v roce 1932). O novém místě budeme ob-
čany samozřejmě informovat.

— V prvním pololetí tohoto roku vykona-
la Česká školní inspekce kontrolu ve třech pří-
spěvkových organizacích zřizovaných městem 
Svitavy. Jednalo se o MŠ Milady Horákové, 
Speciální MŠ a ZŠ T. G. Masaryka. Ve všech or-
ganizacích bylo předmětem inspekce dodržo-
vání školského zákona, zjišťování a hodnoce-
ní podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, 
naplňování školního vzdělávacího programu  
a jeho soulad s Rámcovým vzdělávacím pro-
gramem. Můžeme s radostí konstatovat, že zá-
věry inspektorů byly ve všech případech pozi-
tivní s tím, že školy jsou velmi dobře materiálně 
zabezpečeny, vlastní výuka a vzdělávání je na 
velmi vysoké profesionální úrovni.          Jiří Petr

Ve středu 7. května v 11 hodin dopoledne 
položili představitelé města (místostarostové 
Miloš Vízdal a Pavel Čížek) věnec k Památní-
ku osvobození ve Svitavách. Šedesáté deváté 
výročí si připomněli i další účastníci aktu – stu-
denti Vojenské střední školy MO v Moravské 
Třebové, kteří se pod vedením náčelníka štá-
bu Viliama Bekeho zúčastnili aktu již potřetí. 

                                         Zuzana Pustinová

Připravujeme pro vás 3. ročník burzy filan-
tropie na ostro pro neziskové organizace pů-
sobící v okrese Svitavy a Ústí nad Orlicí. V loň-
ském roce jste měli možnost sledovat a zapo-
jit se do burz v Pardubicích, Chrudimi, Lito-
myšli a v Ústí nad Orlicí. Projekty, které soutě-
žily minulý rok, naleznete na stránkách: www.
nevladky.cz/cs/infosluzby/souteze/. Prostřed-
nictvím burz máte možnost získat kontakty na 
donátory, finanční prostředky na vaše projek-
ty, ale i materiální pomoc. Na stránkách na-
leznete formulář a ten vyplněný prosím zašle-
te na e-mail: pavlikova@konep.cz nejpozději 
do 30. června 2014 do 23:59 hod. (lze zaslat  
i poštou na adresu: Koalice Nevládek Pardubic-
ka, o. s.; Klášterní 54, Pardubice, 530 02). Dále  
v příloze naleznete formulář čestného prohlá-
šení pro statutárního zástupce vaší organiza-
ce. Čestné prohlášení je potřeba podepsat, ba-
revně naskenovat a zaslat zpět nejlépe ve for-
mátu PDF. Do předmětu emailu s přihláškou 
prosím napište okres, do kterého přihlašujete 
svůj projekt (Ústí nad Orlicí, Svitavy). Poté ko-
mise složená ze zástupců státní správy, samo-
správy a firem vybere asi 3-5 organizací, kte-
ré budou moci své projekty veřejně prezen-
tovat na burze filantropie. O projektech bude 
možné také hlasovat prostřednictvím inter-
netových stránek: www.nevladky.cz v termí-
nu od 11. července od 20 hod. do 28. červen-
ce do 12 hodin. Samotné burzy filantropie se 
budou konat 15. října v Litomyšli a 22. října  
v Ústí nad Orlicí. O místě konání budete včas 
informování.                             Monika Pavlíková

koordinátorka informačního 
centra pro NNO 

Splatnost poplatku za komunální odpad je 
do 30. června. Zaplatit lze v hotovosti v bu-
dově městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 
25 složenkou, která vám byla zaslána, bezho-
tovostním převodem na bankovní účet města 
nebo platební kartou. Poplatek je pro letošní 
rok stanoven ve výši 570 Kč za osobu.

Rodinám se třemi a více nezaopatřenými 
dětmi připomínáme možnost čerpání peněži-
tého daru na každé třetí a další nezaopatřené 
dítě v plné výši poplatku. O příspěvek je možné 
požádat přímo na odboru životního prostředí 
MěÚ po zaplacení poplatku za komunální od-
pad v řádném termínu.

Případné bližší informace lze získat na od-
boru životního prostředí u Jany Alexové na  
tel.: 461 550 253.                              Jana Alexová

Školství a kultura Pietní akt 

3. ročník burzy 
filantropie pro neziskové 
organizace

Komunální odpad  
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I v letošním školním roce jsme pokračovali 
v činnostech spojených s projektem Předpro-
fesní příprava žáků ve vzdělávací oblasti Člo-
věk a svět práce, který je spolufinancovaný ze 
státního rozpočtu ČR a Evropského sociální-
ho fondu. V jeho rámci byla rozšířena výuka 
pracovního vyučování v tematických okruzích 
truhlářské, zámečnické, opravářské, kuchař-
ské, cukrářské, dekoratérské, krejčovské, ze-
mědělské a pečovatelské práce.

Během celého roku probíhala integrace do 
výuky a postupně vznikaly nové metodiky, kte-
ré byly následně využívány v jednotlivých vyu-
čovacích hodinách. Žáci absolvovali pětiden-
ní praktický pobyt v Odborném učilišti Chrous-
tovice, zaměřený na rozvoj manuálních doved-
ností v praktických činnostech, sociální komu-
nikaci a relaxaci. Jeho program byl stejně jako  
v minulém roce založen na střídání dílčích čin-
ností spojených s poznáváním jednotlivých 
učebních oborů (truhlář, tesař, zámečník, opra-
vář zemědělské techniky, zedník, zahradník, 
švadlena, prodavač, kuchař a cukrář, chovatel-
ství hospodářských zvířat, pečovatelské služby 
a technické služby v autoservisu) a jeho cílem 
bylo usnadnit žákům volbu jejich dalšího pro-
fesního vzdělávání. Během školního roku pro-
běhlo několik návštěv v Květné zahradě, kde 
se žáci mohou praktickým způsobem seznámit 
se se životem na farmě, vyzkouší si práci s hos-
podářskými zvířaty i na poli, ale také třeba čin-

nosti spojené s údržbou hospodářských budov  
a jejich okolí. Uspořádali jsme již tři worksho-
py řemeslných činností v dobových dílničkách, 
které byly realizovány přímo v prostorách ško-
ly. Každá dílnička měla své vlastní stanoviš-
tě, kde si zájemci mohli vyzkoušet jednotlivá 
řemesla a výrobní techniky. Žáci se seznámili  
s technikou malby na hedvábí, vyráběli hed-
vábné šátky, obrázky a obaly na mobilní tele-
fony, vyzkoušeli si kolíkové tkaní na tkalcov-
ském stavu, paličkování, pletení náramků z kůže  
a výrobu keramiky na hrnčířském kruhu. Velký 
zájem vzbudila také možnost prověřit si svou 
zručnost v řezbářské a kovářské dílně. 

V období bezprostředně před Velikono-
cemi se uskutečnily projektové dny zaměře-
né právě na tyto svátky, jejich tradice a histo-
rii. Projektová činnost je pro žáky velmi pod-
nětná a významnou měrou jim napomáhá  
v rozhodování o jejich budoucím povolání. 

Igor Kloss

V březnovém čísle Našeho města jsme 
čtenáře informovali o stavební akci svitavské-
ho gymnázia. V dubnu škola začala zateplovat 
budovu, vyměňovat všechna okna a střechu. 
Gymnázium zmodernizuje také kotelnu a něko-
lik odborných učeben. Podle návrhu ing. arch.  
R. Svojanovského se také po padesáti letech 
změní barevné řešení omítek budovy. Navrže-
né barvy mají také symboliku, podle architek-
ta mají barvy vztah k přírodním vědám jako  
k jedné ze složek vzdělání na gymnáziu: modrá 
– voda, zelená – příroda, bílá – vzduch. Nedáv-
ná petice reagovala na již sedm let starý návrh  
z roku 2007, autor petice při úpravách někte-
rých barev navíc patrně omylem pracoval s ji-
nou verzí vzorníku barev. Stavební akce gymná-
zia, která je financovaná také z evropských dota-
cí, potrvá do října. Přinesla řadu zásahů do cho-
du školy a také dočasné omezení provozu tělo-
cvičny pro svitavské sportovce.            Milan Báča

Ohlédnutí za druhým rokem činnosti  
v projektu na Speciální ZŠ Svitavy

Gymnázium již zatepluje

 

Ze škol

Co zanecháme budoucím 
generacím?

Hmotné statky, duševní bohatství, dluhy? 
O takovém tématu člověk nepřemýšlí běžně. 
A není to jednoduchá otázka.

Každý věk touží po něčem jiném. Až ve zra-
lé dospělosti rekapitulujeme, zda to, čeho jsme 
dosáhli, je opravdu to, co jsme chtěli. Zda ces-
ta, která nás dovedla až sem, byla ta pravá. 
Zda zanecháváme našim dětem možnost po-
kračovat, nebo začít znovu. Je složité to rozli-
šit. I naše generace  prožívá obojí. Jsme u vzni-
ku nového i zániku momentálně nepotřebné-
ho. Ale můžeme si být jisti, že to, co není po-
třebné pro nás, nebude další generace postrá-
dat a znovu vytvářet?  Na tyto myšlenky mě 
přivedla nedávná zkušenost. Setkala jsem se  
s věcmi, které byly součástí života již nežijících, 
brala je do rukou a přemýšlela. Vyhodit, scho-
vat, k čemu mi budou? Měla jsem pocit, že to, 
co není moje, k čemu jsem se dostala jen sho-
dou okolností, nemám právo zničit. Dopadlo 
to tak, že jsem rozšířila svou sbírku „nepotřeb-
ného“ o další položky. 

Vím, že pokrok se nedá zastavit. Ale my 
se zastavit můžeme. Jen na chvilku se zasta-
vit, představit si kdo, pro koho a za jakým úče-
lem tvořil. Co, pro koho a proč tvoříme my. 
Není jednoduché si přiznat, že naše rozhod-
nutí ovlivní další generace. Že za několik desí-
tek let nás budou chválit pro naše moudrá roz-
hodnutí. A nebo také ne. 

Libuše Vévodová, 
zastupitelka za Naše Svitavy, 

www.nasesvitavy.cz

Ze zastupitelských lavic

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.  
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů 
zastupitelů jednotlivých politických subjek-
tů v aktuálním složení Zastupitelstva měs-
ta Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí 
obsahovou ani jazykovou korekturou.

Svitavský informační měsíčník Naše 
město, který vychází v počtu 7 700 výtisků 
a je zdarma distribuován do všech domác-
ností Svitav a jejich částí, vyjde těsně před 
podzimními komunálními volbami v roz-
šířené podobě. Shodli se na tom zástup-
ci všech politických subjektů v aktuálním 
složení zastupitelstva města. Předvolební 
zpravodaj bude rozšířen formou placené 
inzerce, kde každý politický subjekt, který  
o nabídku projeví zájem, získá prostor  
o rozsahu maximálně jedné strany zpravo-
daje. Předvolební příloha se stane vyjíma-
telnou součástí zpravodaje, v níž volič na-
lezne potřebné informace ke komunálním 
volbám a případně programy a kandidátky 
politických subjektů. Prosíme proto nově 
se formující politické subjekty, které budou 
kandidovat ve volbách do svitavského za-
stupitelstva 2014, aby pro bližší informace 
kontaktovaly odpovědnou redaktorku zpra-
vodaje na adrese: prostor@svitavy.cz nebo 
na adrese odpovědné redaktorky: alice.
strajtova@svitavy.cz.               Radoslav Fikejz    

Komunální volby 2014

Děti a rodiče z MŠ Větrná se zapojili do 
ekoprojektu „Náš dub“ společnou interaktiv-
ní výstavou z plastů. Do akce se zapojili rodi-
če a děti z jednotlivých tříd ve spolupráci s uči-
telkami. V očekávaný den 22. dubna zdobily 
spojovací chodbu mateřské školy nejrůznější 
nápadité výtvory a výstava byla připravena na 
otevření. Děti a rodiče se zúčastnili v hojném 
počtu a projevili velkou kreativitu a vynaléza-
vost. Byli jsme velmi mile překvapeni velkým 
zájmem rodičů o společné tvoření s dětmi. Dě-
kujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Zuzana Komůrková

Výstava z plastů
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Malá oslava svátků jara se konala 17. dub-
na také ve svitavské Léčebně dlouhodobě ne-
mocných. Staroušky i zdravotnický personál 
přišly potěšit svými dárky a hlavně úsměvem 

děti z oddílu Správný táborník PS Vysočina. 
Pro všechny byl překvapením harmonikář On-
dřej Čejka z Vendolí. Víc jak hodinu zněly od-
dělením lidové písničky. Kdo si pamatoval slo-
va, zpíval s ním. Přišel také králík Fíša a přine-
sl dědouškům pomlázku, kterou budou urči-
tě v pondělí velikonoční potřebovat. Bonusem 
odpoledního setkání byl živý králíček v košíku, 
kterého donesly děti na pomazlení jako symbol 
Velikonoc. Toto setkání bylo umožněno i „le-
žícím“ pacientům na pokojích a mnozí z nich 
štěstím uronili i slzičku. Děti měly velikou ra-
dost. Bylo to nádherné odpoledne plné úsmě-
vů, písniček a emocí…. Skvělý pocit a víc ta-
kových krásných setkání.   Lenka Svobodová

Pionýrská skupina Vysočina Svitavy

Výbor Regionální rady regionu soudržnos-
ti Severovýchod schválil 2. května další pro-
jekty, které budou podpořeny v rámci Regio-
nálního operačního programu. Mezi čtrnácti 
úspěšnými projekty za celkem 91 miliónů ko-
run je také nový projekt „Českomoravské po-
mezí – navlékněte si svůj náhrdelník zážitků“, 
který je zaměřen na propagační a marketingo-
vé aktivity stejnojmenné turistické oblasti.

V rámci uvedeného projektu bude realizo-
ván soubor aktivit prezentujících region vyme-
zený městy Litomyšl, Moravská Třebová, Po-
lička, Svitavy a Vysoké Mýto jako oblast ideál-
ní pro milovníky historie a památek, ale také 
vyznavače hodnotných kulturních zážitků, pří-
rodních krás či unikátních technických atrakti-
vit i aktivní trávení volného času. Českomorav-
ské pomezí bude v následujících dvou turistic-
kých sezonách propagováno klasickými forma-
mi, jako jsou tištěné materiály, prezentace na 
veletrzích cestovního ruchu a akcích nebo in-

ternetová a tištěná inzerce. Chybět nebude ani 
kampaň v digitálních kinech a multikinech po 
celé České republice nebo nová hra pro ná-
vštěvníky regionu spojená se soutěží o atrak-
tivní ceny. Českomoravské pomezí bude ale 
při realizaci projektu vycházet také z nových 
marketingových trendů. Vznikne tak například 
elektronický katalog a turistická aplikace pro 
uživatele chytrých telefonů a dalších mobil-
ních zařízení. Součástí projektu bude také mo-
nitoring návštěvnosti regionu využívající ana-
lýzy zbytkových dat mobilních operátorů, kte-
rý poskytne informaci o počtech turistů přijíž-
dějících do Českomoravského pomezí z jiných 
regionů České republiky a ze zahraničí i další 
zajímavé statistiky.

Celkové náklady projektu, který bude reali-
zován od května 2014 do září 2015, jsou 6 773 
tis. Kč, přičemž dotace z ROP Severovýchod 
pokryje 100 % uznatelných nákladů. 

Jiří Zámečník

Cvičitelé ZKO Lačnov již několik let na-
vštěvují různé organizace a akce, kde předvá-
dějí ukázky pokročilé poslušnosti, obran, dog-
dancingu, dogfrisbee a hovoří o bezpečnos-
ti při kontaktu s cizím psem. Nyní akce rozšířili  
o ukázky základní poslušnosti a canisterapie. 
Na jaře roku 2014 započaly cvičitelky Veronika 
Palová a Petra Makovská se svými psy sezonu  
s dětmi z MC Krůček. Děti byly velice nadšené  
z tance se psy, avšak u ukázek obran jim ztuhnul 
výraz ve tváři, pejskové z kynologické organiza-
ce totiž potencionálnímu pachateli nic nepromi-
nou. I hlídač je však dobrý kamarád a na konci 
akce se děti mohly s vycvičenými pejsky pomaz-
lit. Více info a foto na ZKO Svitavy Lačnov na Fa-
cebooku.                                  Michaela Sýkorová 

Další marketingový projekt Českomoravského 
pomezí dostal zelenou

Kynologická organizace
dělá radost dětem

Na konci dubna se třináct vedoucích a in-
struktorů naší pionýrské skupiny Vysočina vy-
dalo do Kladna na akci s názvem Kamínka – ce-
lorepubliková výměna zkušeností vedoucích  
a instruktorů v rámci Pionýra. Společně s námi 
na akci přijelo přes 200 dalších vedoucích a in-
struktorů, toužících po nových znalostech a in-
formacích. 

Letošní ročník se nesl v duchu puzzle. Kaž-
dý jsme přece originál, a tak jsme dostali za 
úkol přivézt připravený dílek puzzle s přáním 
Pionýru, ten totiž v brzké době oslaví 25 let. 
Vzniklo tak obrovské puzzle, na kterém se kaž-
dý podílel. 

V nabídce činností nechyběly rukodělné 
dílny, pohybové hry a aktivity, teoretické semi-
náře či náročná noční hra. Každý si přišel na 
své a mohl si program sestavit na míru svým 
zájmům, koníčkům a dovednostem.

Jan Leinweber
Pionýrská skupina Vysočina Svitavy

Na stránkách www.svitavy.cz bude zveřej-
něn od 9. 6. dotazník, který se týka cyklo-
dopravy ve městě. Prosíme občany, aby jej 
vyplnili.

Kamínka 2014 

Cyklodotazník

Oslava Velikonoc na LDN

Na Kopečku
mají nové pivo

Retro

Dříve velmi populární a ve východ-
ních Čechách  rozšířená jedenáctka se vra-
cí. Tento pozoruhodný pivní typ, který spa-
dá ještě do kategorie ležáku, vznikl zprvu  
z nedostatku surovin. Pivo se však stalo po-
pulárním a ovlivnilo celou jednu generaci 
jeho konzumentů. 

Budiž toto pivo nejen připomenutím 
onoho čtvrtstoletí, ale výzvou pro ty, pro 
které je dvanáctka moc a desítka málo…  



Máte rádi adrenalin? Rádi se hýbete? Rádi 
zkoušíte nové věci? Pak si určitě vyzkoušejte 
skákací boty 5. července na Svitavském stadi-
onu.

Skákací boty vám dovolí to, o čem se 
vám možná jen zdává. Po prvních pěti minu-
tách zvládnete první samostatné kroky a za 
dalších deset budete běhat metrovými kro-
ky. Se skákacími botami se dá běžet i 40 km/h  
a skákat budete stejně jako maxipes Fík. Zku-
šení skokani vyskočí až dva metry do výšky  
a čtyři do dálky. Skákací boty jsou vhodné jak 
pro děti (min. 30 kg), tak i pro dospělé. Půjčov-
né: 30 minut – 100 Kč. Objednávky: na mob.:  
734 287 284 – Pavlína Šmerdová. Atrakci je tře-
ba si zamluvit na konkrétní dohodnutý čas.

Nová zábava pro fotbalové nadšence  
a další sportovce. Bumperbally jsou nafukova-
cí koule různých rozměrů, které mají uprostřed 
otvor a uvnitř pevné úchyty. Obléknete na sebe 
tyto „bumperbally“ a již se bavíte. Pohyb si ur-
čujete sami, děláte jen to, na co stačíte. Skvěle 
posilujete dolní partie a užíváte si zábavy. Nará-
žečky, kotouly, fotbálek, přemety, to vše buď na 
trávníku, nebo v nafukovací aréně. Bumperbal-
ly mohou být použity pro děti od 10 let i dospě-
lé. Vytvořte si svůj tým ze tří osob a přihlaste se 
na turnaj (kategorie budou rozděleny dle věku).

Buďte první a užívejte si! Startovné 100 - 
200 Kč / upřesníme dle počtu zájemců. Objed-
návky: na mob.: 737 525 576– Skočovský Mi-
roslav. Na turnaj je třeba se předem nahlásit. 

Všechny zájemce zve tým DDM Tramtáryje

Centrum pro rodinu – vzdělávání, pora-
denství a kluby rodičů každý den. Informace 
- osobně MC Krůček, budova Fabriky, mob.: 
737 236 152, mckrucek@gmail.com, www.mc-
krucek.cz   

Nabízíme hlídání dětí od kojeneckého 
věku, vzdělávací programy pro větší děti v Hlí-
dacím centru - BabyKrůček – mob.: 604 509 
421, hlidani.krucek@seznam.cz

Z provozních důvodů bude MC Krůček 
zavřen od 13. do 19. června.

Organizovali jsme 29. dubna „Pálení ča-
rodějnic“ a při přípravách jsme nedopatřením 
ztratili fotoaparát, který je majetkem DDM 
Tramtáryje, včetně brašny a 8GB paměťové 
karty. 

Po sedmi dnech usilovného hledání a pát-
rání, které nám nepřineslo žádný výsledek, se 
přihlásil pan Zdeněk Š., že fotoaparát našel  
a odevzdal ho na Městském úřadě ve Svita-
vách, kde se zjistilo, že patří DDM, a byl pře-
dán zaměstnancům.

Chtěli bychom touto cestou poctivému ná-
lezci poděkovat a vidíme, že i v této hektické 
době jsou k sobě lidé slušní a poctiví. 

Tým zaměstnanců DDM Tramtáryje 

Nízkoprahový klub Díra 
(Felberova 2, v budově ZŠ Felberova)

21. – 25. 7. Příměstský tábor pro děti od 6 – 15 let

11. – 15. 8. Příměstský tábor pro děti od 6 – 15 let

16. 7. Výlet - ZOO Brno

20. 8. Výlet – Lanové centrum Pardubice

27. 7. Den plný her - Rosnička Svitavy

Veškeré podrobnosti a přihlášky u Michaely 
Kopové (e-mail: tadydira@seznam.cz, 
www.osbonanza.cz; mob.: 733 598 577). 

11. / St / 9:00 / Svitavský stadion
Obvodní kolo v Atletické všestrannosti – žac-
tva 2. – 5. tříd

15. / Ne / 9:00 / hřiště ZŠ T. G. Masaryka 
Nohejbalový turnaj trojic pro veřejnost

15. / Ne / 9:00 / střelnice Pomezí
Střelecká soutěž – Cena SSK 41. ročník
- SP 30 + 30,  startovné: pro nečleny 50 Kč

22. / Ne / 9:00 / střelnice DDM Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž – Prázdninová cena 18. roč-
ník - VzPi 40 a VzPu mládež do 12, 14 a 16 let, 
startovné: pro nečleny 50 Kč

Den otců se po celém světe slaví 15. červ-
na. Nezapomeňme tedy poděkovat tatínkům 
všech generací! Pro děti jsme připravili tvoři-
vé dílny, kde každé úterý mohou vyrábět dár-
ky pro tatínky. Táty s dětmi zveme v úterý 
17. června od 16:00 do 17:30 na dopravní hřiš-
tě, kde pro ně bude připraven speciální program. 
A my - dospělí - snad nezapomeneme pozvat 
dědečky na pivo či na ryby. Jsme rádi, že k nám 
do Krůčku chodí tátové (speciálně na Šášu)  
a jsme rádi, že jsou aktivní muži, kteří chtějí 
trávit čas se svými ženami a dětmi. Tatínkové, 
děkujeme!

Mezinárodní expertka Rostya Gordon Smith, 
která s Krůčkem spolupracuje již několik let, 
učí ženy na celém světě, jak pracovat sama na 
sobě, vrátit se do práce a zvládnout rodinu, prá-
ci i osobní život. Ve čtvrtek 5. června od 15 do 
18 hodin na společném setkání ve Fabrice bude 
hovořit na téma sebevědomí, sebeúcta, vlastní 
hodnota, osobní růst, kariéra, ambice. Zveme 
ženy všeho věku, dívky, maminky i babičky. 

V červnu se opět loučíme s dětmi, které 
jsme častokrát provázeli od narození (často 
již od doby, kdy byly v bříšku) a nyní nastal 
čas, kdy odcházejí do školky. Přestože Krů-
ček má otevřeno i o prázdninách, přijďte se  
s námi rozloučit v pátek 27. června v 16 ho-
din do Cihelny. Máme pro vás připraven vel-
kolepý program.                            Tým MC Krůček 

Skákací boty 
a bumperball 

MC Krůček Akce DDM Svitavy

Poděkování nálezci

Prázdninový program

Táta zase frčí… tentokrát 
na dopravním hřišti

Seminář pro ženy 
– sebevědomí 

Krůček se před 
prázdninami loučí
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C.E.M. je špičkové laserové lékařské  centrum zaměřené na estetickou medicínu s dalšími doplňkovými 
službami. Centrum estetické medicíny je vybaveno přístroji s nejmodernějšími technologiemi, které 
umožňují provádět výkony dle nejnovějších metod se skvělými výsledky v oblasti estetických zákroků pod
odborným lékařským dohledem.

centrum estetické medicínycentrum estetické medicíny

C.E.M. centrum estetické medicíny

U Nemocnice 4
Svitavy 568 02

www.cemcz.cz
e-mail: info@cemcz.cz
tel: +420 733 388 212 

Nabízené zákroky:
� odstranění rozšířených žilek v obličeji a na končetinách pomocí laseru (IPL, YAG−LumenisOne)
� odstranění pigmentových skvrn (IPL,CO2 laser)
� permanentní depilace, odstranění ochlupení u žen i mužů laserem (LightSheer LumenisOne)
� odstranění bradavic a kožních výrůstků laserem (CO2, IPL)
� korekce jizev, léčba akné, korekce strií (CO2, YAG, IPL)
� fotorejuvenace − vyhlazení a barevné sjednocení pokožky obličeje, dekoltu a hřbetu rukou (IPL−LumenisOne, MicroXel CO2)
� resurfacing − omlazení pokožky obličeje, dekoltu a hřbetu rukou (IPL−LumenisOne, MicroXel CO2)
� neinvazivní nebolestivá liposukce (UltraContour)
� odstranění celulitidy přístrojem U−lift pro Ultracontour
� zpevnění a zformování postavy přístrojem NEW−LIFE B.E.A.M.
� intenzivní lymfodrenáže přístrojem NEW−LIFE B.E.A.M. nebo PNEUVEN
� aplikace BOTOXU a výplňových materiálů ke korekci vrásek
� aplikace BOTOXU k omezení nadměrného pocení
� mezoterapie krku, dekoltu a hřbetu rukou  
� Radiofrekvence přístrojem ContrAge Dual Plus − neinvazivní facelifting, výrazná redukce strií (poporodní strie),  formování 

paží, odstranění tzv. druhé brady
� chemický peeling obličeje, dekoltu, hřbetu rukou, zad (u akné a drobných vrásek)



Do letošního Majálesu se zapojily desítky 
studentů, trval dva dny a nepřálo mu počasí. Ve 
čtvrtek 15. května studenti věnovali odpoledne 
sportu a v pátek se převlékli do masek. Účast-
níci se tentokrát předvedli v oblečení od pravě-
ku až po současnost. Náměstím prošli studen-
ti do parku Jana Palacha. U kavárny byly vyhlá-
šeny nejhezčí masky a program pokračoval hu-
dební produkcí až do pozdních večerních hodin 
v klubu Tyjátr.                Alice Štrajtová Štefková

Program regenerace městské památkové 
zóny 2014

Zastupitelstvo města na svém zasedání  
7. května schválilo návrh na poskytnutí finanč-
ního příspěvku z Fondu regenerace památek 
města Svitavy žadatelům, kteří splnili podmín-
ky dané zásadami fondu. Všechny památky, 
které dostanou dotaci, jsou zapsány v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek ČR. Měšťan-
ský dům na náměstí Míru 52/61, který je ve 
vlastnictví Dagmar Rutkové, tak dostane nový 
kabát – bude opravena a natřena fasáda a vy-
měněny vnější výkladce, podloubí se zateplí  
a vymaluje. Předpokládaný rozpočet na opra-
vy je 372 tis. Kč. Město Svitavy poskytne pří-
spěvek do výše 50% nákladů, v tomto přípa-
dě 180 tis. Kč.

Manželé Hejdukovi vlastní měšťanský dům 
na náměstí Míru 108/28 (obytná budova a bý-

V klubu Tyjátr se 15. května konal Večer 
pod lucernou s válečným veteránem plk. Pav-
lem Vranským, který pořádala Městská knihov-
na ve Svitavách, Gymnázium Svitavy a SKS Svi-
tavy. Plk. Pavel Vranský žije v Horoměřicích  
u Prahy, za 2. světové války létal v Anglii, byl 
letcem RAF.  Tyjátr „praskal ve švech“a všichni 

obdivovali entuziazmus a paměť bývalého let-
ce. I on byl se svitavským publikem velmi spo-
kojený a požádal nás o předání vzkazu:

„Chci vyjádřit své poděkování obyvatelům 
Svitav za jejich zájem o zážitky z druhé světo-
vé války. Cítil jsem se velmi poctěn možností  
k tak vnímavému publiku hovořit a zážitek  
z besedy ve Svitavách zůstane pro mě vždy 
světlou vzpomínkou. Prosím, tlumočte toto 
poděkování panu Makovskému, který mě kon-
taktoval jako první, panu řediteli gymnázia, 
který moje vystoupení bezchybně moderoval 
a samozřejmě nějakým způsobem i všem ob-
čanům, kteří se besedy zúčastnili.“ 

S úctou Pavel Vranský

valá hospodářská budova). Akce obnovy bude 
obsahovat opravu fasády se štukovými prvky  
a její nátěr, dále pak opravu dvou prampou-
chů - klenutých rozpínacích oblouků mezi 
domy č. 26 a č. 28. Předpokládaný rozpočet 
oprav je 300 tis. Kč. Podle zásad pro poskyto-
vání finanční podpory z fondu lze poskytnout 
příspěvek do výše 20% nákladů na akci obno-
vy, v tomto případě je to 60 tis. Kč. Důvodem 
je, že se jedná o obnovu nemovité kulturní pa-
mátky nejméně z padesáti procent plochy pod-
nikatelsky již využívanou. 

Římskokatolická farnost Svitavy připravuje 
stavební úpravy pro odvlhčení a obnovení ven-
tilace kostela Navštívení Panny Marie na ná-
městí. V první etapě budou provedeny odvět-
rávací kanálky kolem kostela na západní, jižní 
a východní straně, což je součástí komplexního 
řešení odvlhčení celého kostela. Předpokláda-
ný rozpočet první etapy je 895 tis. Kč. Zde lze 
poskytnout příspěvek až do výše 50% nákladů, 
tedy  447,5 tis. Kč. 

V letošním roce pokračujeme v rámci Pro-
gramu regenerace městské památkové zóny 
akce obnovy objektů v městské památkové 
zóně. Od Ministerstva kultury ČR jsme obdr-
želi dotaci ve výši 400 tis. Kč. Pracovní skupi-
na fondu regenerace projednala využití dotace  
a navrhuje zařadit opravu oken domu U Mou-
řenína a opravu střechy na objektu bašty. Po 
provedení výběrového řízení a stanovení ko-
nečné ceny bude určeno spolufinancování  
z Fondu regenerace památek města Svitavy. 

Pavel Čížek

Majáles

Fond regenerace památek našeho města 

Poděkování

Drátování na Riegrovce
Na sobotu 14. června od 10 do 12 hodin 
zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají své 
ruce. Poplatek: 50 Kč na materiál, kontakt: 
L. Pražanová na e-mailu prazanova@zsrie-
grova.svitavy.cz.

Cyklobus brázdí každé léto Českomorav-
ské pomezí už od roku 2006. Za tu dobu si na-
šel autobus uzpůsobený pro převoz jízdních kol 
již mnoho příznivců, kteří jistě ocení zprávu, že  
i v letošním roce bude od posledního červno-
vého víkendu vyjíždět na svou trasu po turistic-
ky atraktivních místech na pomezí Čech a Mo-
ravy. Cyklisté i pěší turisté tak budou opět moci 
poznávat nejen krásy historických měst Česko-
moravského pomezí, ale také dalších zajímavých 
míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hře-
bečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, roz-
hledna na Kozlově nebo zřícenina hradu Cim-
burk. Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu 
a neděli od 27. června do 28. září, celkem tedy 
čtrnáct prodloužených víkendů. Turisté se bu-
dou moci dostat blíže k atraktivitám Českomo-
ravského pomezí díky spolupráci měst Litomyšl, 
Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké Mýto a Polič-
ka. Projekt opět podpořil také Pardubický kraj.

Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky 
přes Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Mo-
ravskou Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou  
a Litomyšl do Poličky a večer zpět. V sobotu se 
dostanete z Poličky přes Nové Hrady do Vyso-
kého Mýta, Litomyšle, České Třebové, Svitav  
a Jevíčka a odpoledne zpět. Nedělní trasa je ve-
dena přes stejná města a obce jako sobotní, ale 
v opačném směru. Na lince bude platit jednot-
ný tarif IREDO, který nabízí několik možností jak 
ušetřit. Výrazné slevy jsou poskytovány dětem  
a osobám ZTP. Je možné využít také výhodné 
rodinné, síťové a časové jízdenky.

Podrobné informace budou zveřejněny  
v průběhu června na turistickém portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s přesným 
jízdním řádem, mapkou a několika tipy na vý-
let budou distribuovány do domácností společ-
ně s prázdninovým dvojčíslem Našeho města.  
K dispozici budou také v informačních cent-
rech, na autobusových nádražích či na nádra-
žích a ve vlacích Českých drah.        Jiří Zámečník

Cyklobusem v létě
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kojuje, touží po mnohem vyšší rychlosti. Tur-
bo opustí rodné rajče a vydá se do světa, aby 
si splnil své sny o vyšší rychlosti. Díky fatální-
mu střetu s motorem nadupaného sportovní-
ho auta získá Turbo superschopnost. Na cestě 
za snem si uvědomí, že těžko uspěje sám bez 
pomoci druhých a že když pomůže splnit malé 
sny svých kamarádů, pomohou mu na oplátku 
splnit ten jeho, velký... Animovaná komedie pro 
MŠ, ZŠ, 96 min. Vstupné: 40 Kč

6.  Pá / 19:00 / Fabrika
Na stojáka
vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Pianotéka Richarda Pogody

 � 21:00 / klub Tyjátr
SHOW BABY
DJS: JOSHEK, FCUK, DEVY B - house, elec-
tro, drum’n’bass. Speciální EMULATOR DVS 
SHOW, která je skutečně unikátním audio-vi-
zuálním spojením. Vstupné: 50 Kč

7. So/ 13:00 / park Jana Palacha 
Dětský den
Přijďte s námi, ostatními organizacemi a ZŠ  
a MŠ ze Svitav strávit příjemné odpoledne do 
parku Jana Palacha, kde budou připraveny sou-
těže pro děti a vystoupení svitavských ZŠ a MŠ 
na dvou pódiích, svézt se westernovým  do-
stavníkem taženým koňmi, připraveno je i vy-
stoupení hudební skupiny Pískomil a Genera-
ce II. Cena hrací karty 30 Kč.
Více informací na straně 1

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
 Kapela ABC

9. Po / 14:00 - 16:00 / taneční sál ZUŠ 
Zápis do tanečního oboru 

11. St / 17:00 / Divadlo Trám
Školičkové TRAMTADYJÁ
V rámci projektu Medvěd medvědu medvě-
dem. Vystoupí třídy Modroočky, Duhovky, Če-
četky a Brambůrky. Vstupné dobrovolné

 � 18:00 / Ottendorferův dům 
Absolventský koncert 

 � 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování 
s workshopem Andreje Koláře 
Vstupné dobrovolné

2. Po / 9.00 a 10:30 / Fabrika 
MARBO Dobrochov: Tajemství písniček, 
kapely a jejich složení 
Pořady pro žáky 1. a 2. stupně a výstava ZUŠ 
ve Fabrice bude od 26. 6.

 � 13:30 / park Patriotů
Čtení pod Pohádkovníkem
Přijďte se společně se čtenářským kroužkem ze 
ZŠ Sokolovská podívat, jak vyrostl keř Pohád-
kovník, který jsme zakoupili ze sbírky dětských 
čtenářů (v rámci Týdne čtení).

3. Út / 13:30 / dětské oddělení knihovny
Školní detektiv
Čtení a program pro děti (v rámci Týdne čtení).

 � 16:30 / klub Tyjátr
LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Vystoupení pěveckého sboru Svitaváček z ma-
teřské školy Větrná, pod vedením Ludmily Boh-
dálkové.

 � 19:00 / čajovna Namasté
Relaxační výtvarný večer s Jitkou Mace-
nauerovou
Vstupné 150 Kč 

3. a 4. Út, St / 18:00 / Fabrika
XXII. večer tance
Taneční akademie ZUŠ Svitavy. 

4. St / 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer - TICHO 
(s podtitulem „ Když ustane hovor, nastane ti-
cho, ale ticho není opakem řeči…“).

5. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY 
ČESKÉ SPOŘITELNY
Vernisáž výstavy, na kterou jsou vybrány ob-
razy a kresby z poboček České spořitelny, a.s. 
z celého území Čech, Moravy a Slezska. Ačko-
li byly zakoupeny pro potřeby výzdoby finanč-
ních ústavů, poskytují dnes reprezentativní po-
hled na české umění od poloviny 19. století do 
poloviny 20. století. 

5. a 6. Čt, Pá /  9:00 a 13:15 / kino Vesmír 
Turbo USA 2013
Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký 
sen. Žít život hlemýždím tempem ho neuspo-

KULTURA
12. Čt / Svitavy - Polička
Výlet do Poličky s Krůčkem 
pro rodiny s dětmi 
Více informací na radkabocek@gmail.com, 
mob.: 733 518 999  

12. – 15. Čt - So / 9:30 – 17:30 / Ne 8:00 
– 12:00 / restaurace Na Cihelně
Bazárek pro dvojčátka
Příjem zboží od 9. do 11. 6.
Kontakt: bazarek.dvojcata@centrum.cz, 
mob.: 604 638 656

13. – 19. Pá - Čt / Fabrika, kino Vesmír, Di-
vadlo Trám, Ottendorferův dům, klub Tyjátr... 
DĚTSKÁ SCÉNA 

13. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Irská kapela Beerberries

 � 19:00 / Rosnička
Benátská noc, hraje Rotoped 

14. So / 17:00 / areál UMT v Lánech
Koncert skupiny GENERACE 2
pop-rock / Svitavy
V repertoáru jsou především české skladby, ale 
i zahraniční v české coverzi či v menší míře též 
s originálním textem.

17. Út / 18:00 / koncertní sál ZUŠ 
Jazzový a popový koncert 

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

 � 18:00 / klub Tyjátr
Cestovatelská beseda a promítání 
z mise v Keni
První díl: KEŇA
Vyprávění, promítání a následná beseda s ces-
tovatelem Jurajem Kováčem. 
Vstupné: dobrovolné

19. Čt / 15:00 -19:00 / park Jana Palacha
Výtvarné řádění pro děti i rodiče 
s MC Krůček

 � 19:00 / Fabrika
Divadelní abonentní cyklus:
Divadlo Járy Cimrmana – Lijavec
Hra s opravdovým deštěm.
www.cimrman.at
Vstupné: 300 Kč
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20. Pá / 10:00 – 16:00 / MC Krůček
Rozvoj a výchova dětí pomocí muzikotera-
pie aneb S hudbou spolu
Seminář Lenky Kružíkové. Více informací terca.
veitova@gmail.com, mob.: 603 310 426 

 � 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA
- rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání - s akcí na baru. Vstupné: dobro-
volné u obsluhy na baru

21. So / 13:00 / parkoviště na Hřebči
Hřebečský slunovrat
Více informací na straně 1 a 2

22. Ne / 10:00 / areál rybníka Rosnička
Otevření Rákosníčkova hřiště

 � 16:00 / park Jana Palacha 
Promenádní koncert
K poslechu a promenádě zahrají Dětský decho-
vý orchestr ZUŠ Svitavy a Jarda Gang pod ve-
dením kapelníka Jaroslava Dvořáka.

24. Út / 11:15 / kino Vesmír 
Colette ČR 2013
Vstupné: 50 Kč

 � 19:30 / Fabrika
Smetanova Litomyšl
Gypsy Baroque
Externí koncert ve Svitavách. Unikátní projekt 
dvou virtuózních souborů vychází z proměn 
a inspirací hudby barokní éry a hudby etnic-
ké - především cikánského folkloru. V nápadi-
tých aranžmá a improvizacích však zazní i pro-
slulá díla romantismu.
Cigánski Diabli   
Barocco sempre giovane

25. St / 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu 
Zločinci podle zákona
Dokument o ruském kriminálním podsvětí, kte-
ré je nechvalně známé po celém světě. 
Vstup volný

26. Čt / 8:30 – 11:30 a 16:19 / MC Krůček
Školení v oblasti první pomoci 
pro širokou veřejnost 
Nahlaste účast a hlídání dětí na e-mail: k.krau-
sova@email.cz, mob.: 737 236 152

27. Pá / 19:00 / klub Tyjátr
Benefiční „TYJÁTR“ v Tyjátru
Kapely SIN JOY, SNĚŽNÁ SLEPOTA, TWIS-
TED TRUTH, FLY FISH, ACHTUNK! a AND 
THAN SHE FARTED vás zvou na benefiční kon-
cert na podporu „zvuku“ ve svitavském Tyjátru. 
Kapely zahrají bez nároku na honorář a veške-
ré vybrané vstupné bude věnováno klubu. Kaž-
dý, kdo přijde, přispěje tak na koupi reproduk-
torů a pomůže Tyjátru vytvořit kvalitnější zvu-

kové zázemí a tím i lepší poslechové zážitky pro 
návštěvníky klubu.
Kapely:
• SIN JOY / Likvid Bigbít - Svitavy
• SNĚŽNÁ SLEPOTA / hardcore-punk - Svitavy
• TWISTED TRUTH / grind - Břez. nad Svitavou
• FLY FISH / rock - Moravská Třebová
• ACHTUNK! / punk - Svitavy
• AND THAN SHE FARTED / fastcore / HC - Svi-
tavy, Polička
Vstupné: 80 Kč

 � Pá / 19:00 / Rosnička
zábava Náhoda 

28. So / Rosnička
Ženské rybářské závody

 � 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky s akcí na 
baru. Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru 

Kino Vesmír

3. - 4. / Út, St / 19:30
X-Men: Budoucí minulost USA 2014 
Zmutovaným hrdinům X-Men hrozí definitivní 
zánik. Jediná cesta vede přes minulost, na samý 
začátek řetězce událostí, které stávající nebez-
pečí vyvolaly. A tak přichází nejvíc mutantů  
v historii této ságy. V hlavní roli akční, dobro-
družné fantasy Hugh Jackman. Režie: Bryan 
Singer
Vstupné: 140 Kč / dabováno / 132 minut

5. - 7. / Čt, Pá, So / 19:30 
Zakázané uvolnění ČR 2014  PREMIÉRA!
Komedie o únosu nevěsty, který se dosti nepo-
vedl, o důležitém hokejovém utkání a o kok-
tejlu, který si holky nalejou, až když je správ-
ný čas. Podle scénáře Petra Kolečka (Okresní 
přebor) natočil Jan Hřebejk!
Vstupné: 110 Kč / 74 minut

6. - 7. / Pá, So / 17:00
Sputnik Německo 2013
Dobrodružný příběh o „skutečných“ událos-
tech z 9. listopadu 1989 v Německu dne, kdy 
padla Berlínská zeď! Dobrodružný rodinný 
film. Režie: Markus Dieter
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 83 minut

10. / Út / 19:30 
Hvězdy nám nepřály USA 2014 
Nejvtipnější smutná lovestory podle světové-
ho knižního bestselleru Johna Greena, který vy-
práví o tom, jak zábavné, vzrušující a tragic-
ké je žít a být zamilovaný. Romantické drama.
Režie: Josh Boone
Vstupné: 120 Kč / titulky / 125 minut
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11. / St / 19:30 
Olga ČR 2014 
Nejbližší a nejspolehlivější parťák Václava Hav-
la, kamarádka, která nezkazí žádnou legraci, 
štědrá hostitelka, vášnivá hráčka a houbařka, 
milovnice přírody, ostrá glosátorka, statečná 
a neúnavná disidentka, žena věcná, vždy s no-
hama na zemi, vždy svá: Olga Havlová. Doku-
ment. Režie, scénář a kamera: Miroslav Janek
Vstupné: 80 Kč / 87 minut

17. / Út / 19:30 
Dvojník GB 2013
Plachý samotář Simon potká v práci nového ko-
legu. James je fyzicky Simonovým dvojníkem, po 
psychické stránce však jeho protikladem. Poma-
lu začíná přebírat kontrolu nad Simonovým ži-
votem… Hravá adaptace novely F. M. Dostojev-
ského. Humor a osobitá estetiky je namíchaná 
s kafkovskou atmosférou… Komedie i thriller. 
Scénář a režie: Richard Ayoade
Vstupné: 80 Kč / titulky / 93 minut

18. / St / 19:30 
Všechny cesty vedou do hrobu USA 2014 
Albert, celoživotní zbabělec, žije ke své smůle 
na Divokém západě, kde se každý druhý kon-
flikt řeší soubojem na pistole, a on přitom ne-
umí vůbec střílet. I na notorického outsidera 
ale někdy může sednout štěstí… Pekelně zábav-
ná jízda od tvůrců filmu Méďa. Scénář a režie:  
Seth MacFarlane
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 116 minut

19. - 21. / Čt, Pá, So / 19:30 
Všiváci ČR 2014 PREMIÉRA!
Drama o vztahu dvou bratrů, jejichž cesty se  
v mládí rozešly a v jejich zralém věku se k sobě 
přibližují a nakonec i protnou. Jeden je sám  
a druhý se snaží udržet pohromadě svou ro-
dinu. Jiří Langmajer a Ondřej Vetchý v hlav-
ních rolích.
Vstupné: 110 Kč / 98 minut

20. - 21. / Pá, So / 17:00 
Jak vycvičit draka 2 USA 2014 
Strhující druhá kapitola epické trilogie Jak vy-
cvičit draka nás přivádí zpět do fantastické-
ho světa Škyťáka a Bezzubky pět let poté, co 
ti dva úspěšně sjednotili vikingy a draky z os-
trova Blp. Dobrodružný animovaný film. Re-
žie: Dean DeBlois
Vstupné: dospělí: 125 Kč / do 15 let: 100 Kč /   
dabováno / 105 minut

24. / Út / 19:30 
Grace of Monaco USA 2014 
„Proč jsem opustila Hollywood? Protože jsem 
se zamilovala do pohádkového prince.“ Příběh 
hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara Grace 
Kelly, která se na vrcholu slávy provdala za mo-
nackého knížete Rainiera III. a stala se navždy 
Grace – kněžnou Monaka. V hlavní roli životo-
pisného dramatu Nicole Kidman.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 103 minut



ČAJOVNA NAMASTÉ
1. - 3. 6.   
MARIE VOJTĚCHOVSKÁ - KRESBA 
Výstava je zpřístupněna v době provozu ča-
jovny.

KAVÁRNA V PARKU
1. - 30. 6.
MALÍŘ JAN VANĚČKA
Kombinace velkoformátové malby a kresby, 
která poukazuje na rozdíly, rozpory a kontras-
ty mezi světem lidí a přírody, organikou a geo-
metrií, černou a bílou. Výstava je zpřístupněna 
v době provozu kavárny.

1. Ne / 9:00 / Svitavský stadion – tenisové 
kurty 
TO TJ Svitavy – TC Chrudim 
Tenis: Pardubický přebor – dorost

 � 11:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty
TO TJ Svitavy – TC Profistav Litomyšl 
Tenis: Východočeská soutěž – senioři 

 � 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – VK Litomyšl B
Volejbal: muži - KP II. Tř

 � 14:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Cidlina
Kopaná: ČLD U19     

 � 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Pardubice B
Kopaná: divize muži

 � 16:00 / areál Cihelna
I. liga 
Plochá dráha

2. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 5. kolo
Volejbal

4. St / 18:00 / hřiště za Národním domem
1. Městská volejbalová liga 2014 – 6. kolo
Volejbal

7. So / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Hradec Králové 
Kopaná: ČLŽ U15 a U14

 � 17:00 / UMT v Lánech  
TJ SY B - Litomyšl
Kopaná: KP muži

 � 17:00 / Lačnov
1HBC Sy - HBc Fire horses Žvanice
Hokejbal: 2NHbl, muži
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25. / St / 19:30 
Detektiv Down Norsko, ČR, Dánsko 2013
Detektiv, který provozuje jednočlennou sou-
kromou praxi, se zatím nedostal k žádnému 
skutečnému případu. Nikdo nevěří, že mladík, 
postižený Downovým syndromem, může v de-
tektivní praxi něčeho dosáhnout. Až zmizí le-
gendární bruslař Olav Starr… Komedie.
Scénář a režie: Bard Breien
Vstupné: 90 Kč / titulky / 90 minut

26. - 28. / Čt, Pá, So / 19:30 
Transformers: Zánik USA 2014  PREMIÉRA!
Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik. Čtvrtý díl 
jedné z nejúspěšnějších filmových sérií. Přichá-
zí Dinoroboti – mechaničtí tvorové, kteří vypa-
dají jako prehistoričtí roboti. Vítejte v transfor-
movaném Jurském parku! Akční sci-fi. Režie: 
Michael Bay
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 140 minut

Výstavy

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
1. červen – 14. září
ALOIS PETRUS – PŘÍBĚH ŘEZBÁŘE
A. Petrus byl autorem bohatě řezbovaného ná-
bytku, loutkových divadel, malovaných hraček 
a dřevěných věcí denní potřeby (stojánky na 
fotografie, tácky, kazety, tabla….). Na výstavě 
bude poprvé veřejnosti představen soubor bo-
hatě řezbovaného vybavení měšťanské jídelny.
Výstava ke 125. výročí narození řezbáře.

6. červen – 7. září
MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY 
ČESKÉ SPOŘITELNY
Reprezentativní pohled na české umění od po-
loviny 19. století do poloviny 20. století. Jádro 
sbírky tvoří především krajinomalba, tedy žánr, 
který v uvedeném období prodělal velmi bouř-
livý vývoj jak v Čechách, tak i v Evropě.

STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu naše-
ho města. Po 40 letech bude vystavena část svi-
tavského betléma, která již prošla rukama re-
staurátorů 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

SPORT

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
Volné sdružení fotografů Kontakt: 
13 let KONTAKTU
KONTAKT působí na území Euroregionu Nisa 
od roku 2000. Sdružení za dobu své existence 
uspořádalo mnoho fotosoutěží, výstav, fotodí-
len a besed s významnými osobnostmi. V sou-
časné době má přibližně několik desítek příz-
nivců z Česka, Polska a Německa. Na výstavě 
uvidíte práce 24 autorů z české a 24 z polské 
části regionu. Fotogalerie kolekcí www.drose-
rabublava.cz.

od 23. 6.
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Svitavy

3. podlaží
Fotoklub OKO Ústí nad Orlicí: Fotografie
Od 17 členů fotoklubu uvidíte záběry z příro-
dy v průběhu dne i ve změnách ročních obdo-
bí, krásy květin i krajiny, včetně situací, které 
bez objektivu fotoaparátu jakoby neexistova-
ly. Toto vše tvoří velké album, které je určeno 
nejširší vrstvě návštěvníků, aby i oni se potěšili 
z krás, které nás mnohdy bez povšimnutí míjejí.

4. podlaží
AMFO 2013, Slovensko: FOTOGRAFIE
Vítězná kolekce amatérských fotografií ze slo-
venské celostátní soutěže.

DIVADLO TRÁM  
Jindřich Pevný: Jsem podivný pták
Výstava obrazů

KAFÉ ROŠAMBO
24. 5 - 29. 6.
PRVOSLOVO 
První zastávka interaktivně putovního něčeho. 
Vystavuje Markéta Monhart. Výstava je zpří-
stupněna v době provozu kavárny. 



Litomyšl
13. 6. – 6. 7. / na různých místech
56. ročník mezinárodního operního fes-
tivalu Smetanova Litomyšl a 10. ročník 
Smetanovy výtvarné Litomyšle

8. 6. – 31. 8. / dům U Rytířů
Výstava: Josef Váchal – mystik neukázněný
Reprezentativní výstava ke 130. výročí naro-
zení J. Váchala.

21. 6. 2014 / Smetanovo náměstí
Starodávný jarmark

Polička
7. 6. / 19:00 / na různých místech ve městě, za-
čátek v Centru B. Martinů
Čas pro neobyčejné zážitky

11. 6. / 18:00 / Centrum B. Martinů
Rok české hudby 2014 v Poličce 
– Rafael Kubelík

18. 6. / 19:00 / Tylův dům
Divadlo: Cimrman, Smoljak, Svěrák - Lija-
vec

Moravská Třebová
21. 6. / 14:00 / parkoviště U Tety na Hřebči
Festival: Hřebečský slunovrat
Vystoupí např. Kofein, Fly Fish, Do větru, vyvr-
cholení večera MIG 21.

28. 6. – 31. 8. / na různých místech ve městě
Fotofestival
14. ročník fotografického festivalu, který se za-
měřuje na současnou uměleckou tvorbu.

Vysoké Mýto
7. 6. / 9:00 – 17:00 / nám. Přemysla Otakara II.
VIII. ročník festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto
Každoroční setkání příznivců nejen automo-
bilových veteránů, ale i milovníků období 20. 
– 40. let 20. století.

10. 6. / 19:30 / Šemberovo divadlo
Divadlo: Králova řeč
Emotivně silná tragikomedie v podání D. Sei-
dlera (Divadlo Pod Palmovkou).

20. 6. / nám. Přemysla Otakara II.
Evropský svátek hudby
Koncertní vystoupení hudebních skupin a spol-
ků z Vysokého Mýta a okolí.

22. 6. / 19:00 / Šemberovo divadlo
Talkshow: 
Miroslav Donutil - Cestou necestou

8. Ne / 9:00 / Svitavský stadion
Svitavské kritérium 
– dětské cyklistické závody

9. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 6. kolo
Volejbal

11. St / 18:00 / hřiště za Národním domem
1. Městská volejbalová liga 2014 – 7. kolo
Volejbal

14. So / 9:00 / areál Cihelna
Přebor Pardubického kraje 
Modelklub: kat. UŠ, UR20 a UR25 

 � 9:00 / pivovárek Na Kopečku
Cyklistické závody pro dětské kategorie
V sobotu 14. 6. Bude organizován cyklistický 
závod pro děti od 4 – 15 let v rámci závodu 
„Kopečkovské drncání“ ve spolupráci s „Bike 
Club“ Svitavy. Podrobnosti na: www.ddm.svi-
tavy.cz

 � 9:00 / UMT v Lánech
O pohár starosty města
Malá kopaná: závěrečný turnaj městské ligy  
v malé kopané

 � 11:00/ pivovárek Na Kopečku
Kopečkovské drncání
Bike club Svitavy pořádá již tradiční závod hor-
ských kol

15. Ne / 9:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty
TO TJ Svitavy – TC Jevíčko 
Tenis: Východočeská soutěž – senioři

 � 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – VK Lanškroun B
Volejbal: muži - KP II. tř

 � 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Rapid Liberec
Kopaná: divize muži

16. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 7. kolo
Volejbal

20. Pá / 18:00 / hřiště z Národním domem
1. a 2. Městská volejbalová liga  2014
– finálový turnaj
volejbal

21. So / 9:00 / hřiště za Národním domem
1. a 2. Městská volejbalová liga 2014 
– finálový turnaj
Volejbal

 � 9:00 / discgolfové hřiště
Discgolfový turnaj

 � 9:00 /Svitavský stadion – tenisové kurty
 TO TJ Svitavy – TK Ústí nad Orlicí 
Tenis: Pardubický přebor – starší žactvo 

 � 14:00 - 19:00 / hala Na Střelnici
Florbalový maraton
prezentace od 13:00, zúčastnit se mohou 
všichni (holky, kluci, ženy, muži), pořádá od-
díl florbalu TJ Svitavy

 � 14:00 Svitavský stadion – tenisové kurty
TO TJ Svitavy – TK Spartak Polička 
Babytenis: Memoriál Zdeňka Kocmana, Par-
dubicko C 

 � 14:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty
TO TJ Svitavy - semifinalista 
Minitenis: semifinále Memoriálu Zdeňka Koc-
mana 

 � 17:00 / Lačnov
1HBC Sy - HbC Chlumec nad Cidlinou
Hokejbal: 2NHbl, muži

 � 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Dolní Újezd
Kopaná: KP muži

22. Ne / 9:00 / Svitavský stadion – teniso-
vé kurty
TO TJ Svitavy – TOSK Žamberk 
Tenis: Pardubický přebor – mladší žáci

 � 11:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty
TO TJ Svitavy - Tesla Pardubice B 
Tenis: Pardubický přebor – dorost 

25. St / 8:30 / areál centrální požární sta-
nice
Den spolupráce složek IZS

28. So / 14:00 / Svitavský stadion – teniso-
vé kurty
TO TJ Svitavy - čtvrtfinalista 
Babytenis: čtvrtfinále Memoriálu Zdeňka Koc-
mana 

28. - 29. So, Ne / Svitavský stadion, hřiš-
tě Svitavy – Lány
QantoCup 2014
Více informací na straně 19 a na plakátech

29. Ne / 9:00 Svitavský stadion – tenisové 
kurty
TO TJ Svitavy – 1. Východočeská tenisová 
Tenis: Východočeský přebor - senioři
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NOVÁ VÝSTAVA - ALOIS PETRUS – PŘÍBĚH ŘEZBÁŘE

MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY ČESKÉ SPOŘITELNY

Městské muzeum a galerie, 1. 6. – 14. 9. 2014

V letošním roce uplyne 125 let, kdy se na-
rodil výtvarník a řezbář Alois Petrus. Autor bo-
hatě řezbovaného nábytku do vil a měšťan-
ských bytů, loutkových divadel, vkusných dře-
věných malovaných hraček a drobných řez-
bovaných předmětů. Posledních 23 let své-
ho života prožil ve Svitavách, a proto jsme se 
v městském muzeu rozhodli vzpomenout na 
něj prostřednictvím profilové rozsáhlé výstavy. 

Alois Petrus se vyučil řezbářem a pozdě-
ji studoval na zemské řemeslnické škole v Li-
tomyšli a v letech 1912–13  na Státní odborné 
mistrovské škole pro umění a bytovou kulturu 
ve Valašském Meziříčí. Působil v Třebíči, poté 

Městské muzeum a galerie 6. 6. – 7. 9. 2014

Vernisáž: čtvrtek 5. června v 17 hodin
Obrazy a kresby představené na výstavě 

jsou vybrány z poboček České spořitelny, a.s. 
z celého území Čech, Moravy a Slezska. Ačko-
li byly zakoupeny pro potřeby výzdoby finanč-
ních ústavů, poskytují dnes reprezentativní po-
hled na české umění od poloviny 19. století do 
poloviny 20. století. 

Jádro sbírky tvoří především krajinomalba, 
tedy žánr, který v uvedeném období prodělal 
velmi bouřlivý vývoj jak v Čechách, tak i v Ev-
ropě. Uvidíte plátna žáků pražské Akademie 
Adolfa Kosárka, Hugo Ullika a Antonína Wal-
dhausera,  ale také Antonína Chittussiho, na 
jehož tvorbu měli zásadní vliv předchůdci im-
presionistů. Chybět nebudou obrazy Julia Ma-
řáka, který na pražské Akademii obnovil kraji-
nářskou školu, ani jeho žáků - Otakara Lebe-
dy, Jaroslava Panušky, Františka Kavána, Karla 
Langera, Antonína Hudečka a dalších. Na plát-
nech dalších výrazných osobností: Emila Artu-
ra - Longena, Václava Špály, Jindřicha Pruchy, 

Jana Trampoty a Otakara Nejedlého pozoru-
jeme i vliv nových uměleckých směrů: expre-
sionismu či kubismu. Osobitý projev najdeme  
i v pohledech Vlastimila Rady a Karla Holana 
na město a jeho periferie. 

Figurální malířství je ve sbírkách České 
spořitelny především generací umělců, kteří 
se podíleli na výzdobě Národního divadla, re-
prezentují jej oleje Václava Brožíka, Vojtěcha 
Hynaise, Františka Ženíška a unikátní kresebné 
studie Jakuba Schikanedera. Skupinu sdruže-
ných ve Spolku výtvarných umělců Mánes za-
stupují díla Maxe Švabinského, Jana Preislera 
a Viktora Strettiho, malířů, kteří výrazně ovliv-
nili české moderní umění. 

Tuto výstavu by si neměl nechat ujít ni-
kdo, kdo miluje umění přelomu 19. a 20. sto-
letí. Tolik známých jmen pohromadě se mož-
ná už ve svitavském muzeu nesejde. V kultur-
ním programu vystoupí žáci Základní umělec-
ké školy ve Svitavách.             Blanka Čuhelová

S použitím textu kurátorky výstavy Duňi 
Panenkové z Galerie České spořitelny.

v Kolíně. Ve své firmě vyráběl nejen řezbova-
ný nábytek, ale i loutková divadla a soustruže-
né malované hračky a dózy. Své výrobky vyvá-
žel do mnoha zemí Evropy (Jugoslávie, Polsko, 
Rakousko, Řecko) i do zámoří (USA). 

Získal uznání na Světové výstavě bytové 
kultury v Paříži.

V roce 1945 se přestěhoval do Svitav, kde 
založil novou řezbářskou firmu. Vyráběl deko-
rativní předměty a současně do roku 1948 vy-
učoval na reálném gymnáziu. Pro toto obdo-
bí jsou charakteristická jeho absolventská tab-
la, podnosy, kazety, výroční štíty měst a spol-
ků. Marně se snažil založit ve Svitavách řezbář-
skou uměleckou školu. 

Pozůstalost tohoto řezbáře uložená ve svi-
tavském muzeu představuje unikátní soubor, 
který obsahuje nejen velké množství doku-
mentů – deníky, vzpomínky, fotografie, kresle-
né návrhy a skici, torzo jeho odborné knihov-
ny, ale také Petrusovo původní řezbářské ná-
řadí a hlavně – ukázky jeho řezbářského díla. 
V loňském roce se muzeu podařilo získat kom-
pletní vybavení reprezentativní měšťanské jí-
delny z nejproduktivnějšího Petrusova obdo-
bí. Patnáctidílný nábytkový soubor se vyznaču-
je bohatou řemeslnou i uměleckou výzdobou  
a bude veřejnosti představen poprvé. Krom něj 
na výstavě  uvidíte malovaný nábytek z dětského 
pokoje řezbářových dcer, ukázky loutek a hrač-
ky, které mohli návštěvníci obdivovat před de-
seti lety na výstavě Vídeňská secese a moderna  
v Obecním domě v Praze. Chybět nebudou ani  
vyřezávaná tabla, výroční štíty, kazety a stol-
ní soupravy z posledního období jeho života. 

Blanka Čuhelová

Nedaleko výstavních hrobek rodiny Ju-
lia Langera a Hugo Albrechta (mimochodem, 
všimli jste si něčeho nového na Albrechtově 
hrobce? Více neřeknu, nesmíme ani naznačo-
vat, ale děkuji Martinu Horkému za absolvent-
skou práci, doufám, že ji má v kopii) se ve skry-
tu stromů tyčí mohutná hrobka. Dedikační ná-
pis na pomníku připomíná jména členů roz-
větvené rodiny Ettlů. Až jednou opustíme pro-
cházku hřbitovem a vydáme se do ulic k dalším 
památkám, spojí se nám tato rodinná historie 
s osudy rodiny Sponerů v objektech Sponero-
vy – Ettlovy vily na ulici Milady Horákové. Tře-
ba se mi jednou povede prosadit název zatím 
bezejmenného parku za vilou jako park Smíře-
ní (a mám pro to historické důvody), ale vím, 
že po upravené romantické zahradě mohu na-
lézt stopy Wilhelma Ettla, z rodiny snad toho 
nejvýznamnějšího. Ale vezměme to postupně.

Podle poměrně vysokých čísel hrobové-
ho místa (2228–31) lze předpokládat, že zdě-
ná hrobka mohla vzniknout až v roce 1926  
a byla určena pro Johanna, jednoho ze zakla-
datelů tkalcovské továrny na vnitřním městě. 
Ten tovární komplex dobře znáte z ulice Mi-
lady Horákové, včetně centra Fabrika. Johann 
(1847–1926) začínal ve Svitavách jako barvíř 
a společně se svým bratrem Josefem založil  
v roce 1870 továrnu, jejíž výrobní program tvo-
řily státní zakázky. Tkalcovna bavlny, výrobna 
jutových pytlů a slamníků, škrobárna, apretov-
na a dílny na zpracování juty s ohromným re-
klamním nápisem na fasádě (možná si pama-
tujete nápis Gebrüder Ettl, ale bohužel nemá-
me v archivu ani jednu fotku) se v roce 1924 
rozrostly o novou barevnu (Fabrika), v níž se 
rozběhla výroba v roce 1927. Navázala tak na 
podnik Thomase Ettla (doložen 1911). Jen 
tak pro představu: velkopekárnu v sousedství 
vlastnil Karl Ettl. Už je těch Ettlů mnoho...

V Ettlově rodinné hrobce leží, kromě dvou 
žen Mathildy (1855 – 1909) a Marie (1813  
– 1893), snad nejvýznamnější člen rodiny Ett-
lů, a to  Wilhelm (1877 – 1938), který dosáhne 
funkce obchodního rady. Ale o tom někdy jindy.                                                   

Radoslav Fikejz 
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Čtenáři knihovny mají možnost nově využí-
vat webový portál, který poskytuje online pří-
stup k plnému obsahu více než dvou tisícům 
novinových titulů a magazínů dostupných  
v den jejich vydání. V současné době službu vy-
užívají uživatelé více než sedmi tisíc knihoven 
a vzdělávacích institucí na světě a knihovna ve 
Svitavách získala přístup díky grantu Minister-
stva kultury ČR. 

Uživatelé ocení zejména možnost volby ja-
zyka, vyhledávání klíčových slov a výrazů na-
příč všemi tituly, zobrazení top novinek po-
sledních 7 dnů, výběr titulů podle země, jazy-
ka nebo abecedy, po Library PressDisplays-
lech vybraných článků, ukázky obrázků a foto-
grafií z deníků celého světa, možnost zvětšení 
článku pro lepší čtení a řadu dalších funkcí při 
vyhledávání potřebných informací. 

Milada Vacková

V loňském roce vyrostla na muzejní za-
hradě zvláštní budova připomínající staré ře-
meslné dílny. Od počátku letošního roku se  
v těchto dílnách vystřídalo více než 100 škol-
ních skupin, kterým se věnovaly muzejní lek-
torky a také odborný lektor daného řemesla 
– mistr řezbář, kovář, sklář a kameník. Na mě-
síc červenec připravují svitavští muzejníci pro 
žáky, kteří mají zájem seznámit se s některým  
z nabízených řemesel podrobněji, dvoudenní 
řemeslné workshopy. Kurzy jsou určeny pro 
děti od 11 do 18 let, maximální počet účast-
níků daného oboru je 10 dětí. Pracovní dílny 
budou probíhat v průběhu dvou dní, vždy od 
8:00 do 16:00 hodin. Veškeré ochranné po-
můcky, pracovní nářadí i materiál budou za-
jištěny. Výsledkem dvoudenního snažení bude 
výrobek, který si děti odnesou domů. Absolvo-
vání kurzu je zdarma, bude zajištěn pitný režim 
a oběd v ceně 100,- /dítě a den.

První workshop – řezbářský – probíhá prá-
vě v těchto dnech (30. a 31. května), v měsí-
ci červenci budou následovat další: sklářský  
(8. – 9. 7.), kovářský (15. – 16. 7) a kamenic-
ký (22. – 23. 7.). 

Zájemci se mohou hlásit v Městském mu-
zeu a galerii ve Svitavách na tel.: 461 532 704 
nebo lektor@muzeum.svitavy.cz

Projekt je spolufinancován ze státního roz-
počtu ČR a Evropského sociálního fondu. 

Blanka Čuhelová

Městská knihovna podporuje Týden čte-
ní, který probíhá od 1. do 7. června v rámci 
kampaně Celé Česko čte dětem. Ta se zamě-
řuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí  
a mládeže a na budování pevných vazeb v rodi-
ně prostřednictvím společného čtení. V pondělí 
2. června vás ve 13:30 hod. zveme do par-
ku Patriotů, kde budeme s dětmi z čtenářské-
ho kroužku číst u Pohádkovníku (keři, který byl 
pořízen ze sbírky dětského oddělení knihovny).  
V úterý 3. června ve stejný čas se můžete zú-
častnit v dětském oddělení programu pro dru-
žinu na téma Školní detektiv. V týdnu čtení 
budou pasováni poslední prvňáčci na čtenáře 
knihovny, a to ze ZŠ Vendolí, pro které je při-
praveno dopoledne s knihou Hlava v hlavě (zís-
kala Magnesii Literu v kategorii dětské literatury  
a stala se nejkrásnější dětskou knihou roku 
2013). Celkem bylo tento rok pasováno do sta-
vu čtenářského téměř 200 dětí. Každé z nich 
obdrželo registraci do knihovny na rok zdar-
ma. Teď už záleží především na rodičích, zda 
ji budou jejich děti využívat. Týden zakončíme 
v sobotu 7. června na Dni dětí v parku Jana 
Palacha, kde se na vás těšíme společně s hrdi-
ny Čtyřlístku na našem stanovišti.  

Marta Bauerová
ERIK KLUKA - 11 TVÁŘÍ MĚSTA
„Mé obrázky jsou produktem této digitální 

doby. Fotím celý život, ale až současné digitál-
ní médium mi dovoluje rychle zachytit okamži-
ky, které vidím. Obrázky (příběhy) jsou součás-
tí mé archivace času. Společným tématem jsou 
zátiší a události Svitav, mého rodného měs-
ta. Ve svých fotografiích vyprávím celý příběh, 
který smršťuji v čase do jednoho okamžiku.  
O fotografiích nerad mluvím, raději je nechá-
vám, aby k lidem mluvily samy.“ 

Měsíc červen je na Živé zdi věnován svitav-
ské části autentické fotografické sbírky Erika 
Kluky a bude ke zhlédnutí od 1. června.                          

Lea Sehnalová

Stalo se již tradicí, že Smetanova Litomy-
šl každý rok zavítá i do Svitav. Děje se tak díky 
tomu, že jsme vybudovali Fabriku, která nabízí 
skvělé prostředí pro špičkové koncerty a plně 
vyhovuje náročným požadavkům pořadatelů 
Smetanovy Litomyšle. První externí koncert se 
uskutečnil již v roce 2008, kdy jsme Fabriku ote-
vírali. Tehdy přijela do Svitav Dagmar Pecko-
vá, kterou doprovodilo Barocco sepre giovane. 
V dalších letech zde vystoupil skvělý houslis-
ta Pavel Šporcl, pěvkyně Edita Adlerová – Car-
men a flamenco, světový klavírista Fazil Say.  
A letos je pro Svitavy připraven vskutku mimo-
řádný koncert: 

Gypsy Baroque.
Unikátní projekt dvou virtuózních souborů vy-

chází z proměn a inspirací hudby barokní éry 
a hudby etnické - především cikánského folklo-
ru. V nápaditých aranžmá a improvizacích však 
zazní i proslulá díla romantismu. Cigánski Dia-
bli, Barocco sempre giovane.
Vstupné: 390 Kč, prodej vstupenek v síti Ticket-
portal.
Úterý 24. června, 19:30 hodin, Kulturní cent-
rum Fabrika 
Cigánski Diabli:
Ernest Šarközi - cimbál, Štefan Banyák - 1. hous-
le, Silvia Šarköziová - violoncello, Emil Hasala  
- housle, Jozef Farkaš - viola, Zoltán Grunza  
- klarinet a tárogató, Tibor Lévai a Alexander 
Mihok – kontrabasy
Barocco sempre giovane:
Jan Mráček, Petra Brabcová, Jakub Čepický, 
Vít Chudý – housle, Jiří Kabát – viola, Jan Ze-
men - violoncello. Jan Prokop – kontrabas, Edi-
ta Keglerová – cembalo, umělecký vedoucí Jo-
sef Krečmer.                                        Petr Mohr

Library PressDisplay

Prázdniny v dílnách Týden čtení 
počtvrté

Živá zeď 2

Smetanova Litomyšl i tento rok 
ve svitavské Fabrice



V letošním školním roce se Dramatická ško-
lička rozhodla  pro celoroční projekt nazvaný 
Medvěd Medvědu Medvědem. Ve všech věko-
vých třídách jsme celoročně pracovali s knihou, 
jejímž námětem byl medvěd - medvěd v růz-
ných podobách. Děti v přípravné třídě prožíva-
ly příběh opuštěného medvěda Flóry podle kni-
hy Daisy Mrázkové. Třída Duhovky se vrátila do 
časů ušatých čepic spolu s medvědem Kubulou 
a Kubou Kubikulou podle knihy Vladislava Van-

V Divadle Trám ve středu 11. června  
v 17:00 hodin v rámci projektu Medvěd medvědu 
medvědem vystoupí třídy Dramatické školičky 
s ukázkami práce nad knihami.

Vstupné dobrovolné. Medvědi jsou vítáni! 
Jana Mandlová

Koncem dubna proběhla ve svitavském 
kině Vesmír krajská soutěž Pardubického kra-
je – 61. Český videosalon. Do soutěže se při-
hlásilo šest amatérských filmařů s dvanácti filmy  
(4 dokumenty, 3 reportáže, 2 videoklipy a 1 ex-
periment). Tříčlenná porota Jan Hošek, Marek 
Sklář a Marián Polák byla velmi vlídná.

Úroveň přehlídky byla skličující. Neobjevil 
se ani jeden invenční snímek. Převážně šlo o do-
kumenty, které pouze ilustrovaly realitu (Maso-
pust, Staročeská zabíjačka…). Mnohé snímky 
působily nahodile. Jediný videoklip, který byl 
filmařsky dobře zpracovaný, byl problémový 
svou ideou…

Tak trochu jako by se v našem svitavském 
kině zastavil čas. Sledujeme výlet vlakem, po-
hled z rozhledny, zurčící potok, zabíjení prase-
te, průvod masek, ohlédnutí za filmařskou pře-
hlídkou, výrobu krabiček… A vše plyne v pokli-
du líného pátečního odpoledne v šeru spícího 
kina Vesmír. Jak by bylo úžasné, kdyby někdo 
do toho ticha zakřičel, práskl dveřmi. To je to, 
co mně chybělo. Mládí se svým drzým čelem 
a revoltou. Mládí s novým pohledem. Mládí… 
a to nemyslím jenom věkem. Neznám úroveň 
národní přehlídky v Ústí nad Orlicí. Možná je  
v duchu té naší svitavské.  A proto si říkám, co 
by tady ti mladí vlastně hledali? Co by je mělo 
na takové soutěži vlastně zajímat? Mají své al-
ternativní přehlídky – u nás je to vždy na Vánoce 
Svitavská klapka – jen tak pro radost bez ambicí 
někam postoupit. Je-li tomu tak, pak nemá pro 
nás, pořadatele, smysl pořádat krajskou přehlíd-
ku. Přehlídku s dvanácti přehlédnutelnými filmy  
s účastí čtyř autorů. Ti přece mohou soutěžit na 
jiných krajských přehlídkách jinde… Je-li tomu 
tak, jest marnost naše konání. 

A co když tomu tak není? Co když stojí za to 
probojovat se do Ústí a tam potkat zajímavé fil-
mové nadšence… Člověk by se neměl tak lehce 
vzdávat. A je třeba věřit, že se vše může obrá-
tit v dobré. Proto jsme se rozhodli oslovit všech-
ny ty mladé filmaře (a že jich ve Svitavách není 
málo) a přesvědčit je, aby se přihlásili na krajskou 
soutěž do Svitav roku 2015. A vymyslíme ještě 
něco k tomu. Aby to bylo zajímavé a tak vůbec. 
Trochu to bouchnutí dveřmi a trocha čerstvého 
vzduchu… A tak stojíme ve Svitavách na rozcestí. 
Směr vidíme. Stačí jen vykročit.               Petr Mohr

P. S. Nejlepší na celé soutěži byly svatební ko-
láče, které pro všechny upekla naše bývalá ko-
legyně Alena Mauerová. Dal jsem jí za ně cenu.

čury. Třída Čečetky listovala několika medvědí-
mi knihami až doputovala do malého lesa, kde 
každá myš hraje na housle a medvěd jí k tomu 
tančí. Nesmíme zapomenout ani na Medvídka 
Pú, který se stal inspirací pro starší děti v sou-
boru Naopak či  nejstarší soubor Bubliny, který 
knihu Medvěd, který nebyl  zpracoval do aktu-
álního filozofického tématu. Aby byl výčet práce 
úplný, ráda bych zmínila dvě třídy, které nespa-
dají do tématu Medvěd medvědu medvědem, 
ale jsou výsledkem letošní celoroční práce. Tří-
da Brambůrky zpracovávala téma  knihy Tajem-
ný Skellig a soubor Málo pokračoval v započaté 
práci na představení Haló, Jácíčku2 a rozšířil ji  
o několik nových epizod. Výsledkem jsou ve-
řejné ukázky práce  mladších tříd  Drama-
tické školičky – viz. Školičkové Trámtadyjá  
(11. června) či premiéry inscenací starších 
tříd, které proběhly  koncem května v Trámu. 

Představení Medvěd?!? souboru Bubliny, 
PFÚ soboru Naopak  a Haló, Jácíčku2 souboru 
Málo můžete  vidět také na  celostátních diva-
delních přehlídkách Dětská scéna ve Svitavách  
a Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.   Jana Mandlová

Medvěd Medvědu Medvědem 

Svitavy na rozcestí

Školičkové Trámtadyjá

Modroočky- Můj medvěd Flóra

Duhovky-  Kubula a Kuba Kubikula

Čečetky - V každém lese je 
myš, která hraje na housle

Brambůrky - Tajemný Skellig

Nově zrekonstruovaná 
PRODEJNA MOZAIKA

ulice Richarda Kloudy 
(vedle firmy Machala) ve Svitavách

• bytový textil
• kojenecký textil
• dárkové zboží
• výrobky z mikrovlákna Sleep Well

Nově zde naleznete doplňkové služby:

• vyšívání na přání (jména, loga..)
• tisk fotoobrazů kvalitními barvami 

(foto dětí, z dovolené, krajinky..)

Od 2.6. do 30.6. letní výprodej

LIKVIDACE ZÁSOB!!!
www.e-mozaika.cz

AKCE
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V televizi se občas dovídáme, že Česká re-
publika nečerpá peníze z fondů EU. 

Proto si dovolím informovat, že svitavské 
školy na nedostatek čerpání peněz z EU roz-
hodně netrpí. Spíš naopak. O tom, kde pení-
ze pomáhají rozvíjet školou zvolené aktivity, si 
můžete udělat obrázek pomocí odstavce níže.

Na ZŠ T. G. M. jsme letos řešili následující 
EU projekty. Jsme zapojeni v projektu Univerzi-
ty Palackého Systémová podpora inkluzivního 
vzdělávání v ČR. Díky tomu máme možnost být 
školeni a metodicky podporováni v oblastech 
Žák s poruchou autistického spektra a Žák 
dlouhodobě selhávající ve výuce. Tyto oblas-
ti jsme vybrali jako informačně nejzajímavější 
pro zlepšování naší pedagogické práce. Učite-
lé mají též možnost podpory jazykové vybave-
nosti v projektu Erasmus 2, který v případě, že 
bude úspěšný, finančně zajistí jazykové kurzy  
v Londýně pro 6 pedagogů. V případě úspě-
chu projektu se předpokládá využít posíle-
ní jazykových dovedností nejen směrem k žá-
kům(viz níže), ale i směrem ven k projektům 
využívajícím mezinárodní spolupráci.

Jazykově nehodláme rozvíjet jen pedago-
gy, ale chtěli bychom podpořit jazykové vzdě-
lávání u žáků pomocí metody CLIL. Tato me-
toda integruje anglický jazyk do výuky jiných 
předmětů, Efektem je zvětšení slovní zásoby 
a získání širokých mezipředmětových vztahů. 
Jde v podstatě o formu hry s angličtinou mimo 
prostor výuky předmětu anglický jazyk. 

Poslední projekt se týká tématu, kterému 
se snažíme na naší škole věnovat nadstandard-
ní pozornost – jde o finanční gramotnost. Žáci 
budou nově mít možnost (v rámci projektu Mi-
nipodniky od společnosti Scio) vést vlastní fik-
tivní firmu a zdokonalovat se ve finanční gra-
motnosti. Očekáváme, že tato aktivita povede 
k rozvoji jejich ekonomického myšlení a k zís-
kání dovedností a návyků, které považujeme za 
nezbytnou výbavu současné společnosti. 

S projekty se v poslední době, tak říkajíc, 
roztrhl pytel. Školy díky tomu mohou rozvíjet 
oblasti, které samy cítí jako prioritní. 

Jiří Sehnal

Není obvyklé, aby sborové koncerty zapl-
nily sál do posledního místa, ne však ve Svita-
vách. Díky dlouhodobé kvalitní práci místních 
sborů Daliboru a Iuventusu a také tradičně vý-
borné dramaturgii Festivalu amatérských pě-
veckých sborů, který existuje už dvacet let, si 
zde posluchači cestu na koncerty nacházejí. 
Nejinak tomu bylo 16. a 17. května, kdy probí-
hal 11. ročník tohoto mezinárodního festivalu, 
který se uskutečnil díky finanční podpoře města 
a Pardubického kraje, organizační pomoci SKS 
a především precizní práci Miroslavy Ducháč-
kové a Věry Burešové. Na dvou festivalových 
koncertech se představily v roli sbormistryň, 
organizátorek i hostitelek zahraničních sbo-
rů z Německa a Polska, které vedle PS Dalibor  
a PS Iuventus zazpívaly na pátečním přehlídko-
vém koncertě ve Fabrice. Pro tradiční společ-
né vystoupení na slavnostním koncertě byla vy-
brána jedna z nejúspěšnějších skladeb 20. sto-
letí Carmina Burana Carla Orffa. Za doprovo-
du dvou klavírů a bicích nástrojů ji pod vede-
ním brněnského sbormistra Martina Franzeho 
zazpívaly jeho sbory Kantiléna a Virtuosi di Mi-
kulov, dále Kantila Křtiny (sborm. Lukáš Soto-
lář), Dalibor Svitavy (sborm. Miroslava Ducháč-

ková), pro který to byla skladba nová, a jejímu 
nastudování věnoval obdivuhodnou intenzivní 
práci a Iuventus Svitavy (sborm. Věra Burešo-
vá). V dětském sboru se představil gymnaziální 
sbor Gaudium (sborm. Věra Burešová) a žáci 
ZUŠ Svitavy ze třídy Michaely Tóthové. Všech-
ny sbory podaly soustředěný kvalitní výkon, ryt-
micky složité celky zvládly i v počtu kolem sto 
čtyřiceti zpěváků jednotně také díky skvělé prá-
ci Martina Franzeho. Dětský sbor si zasloužil 
obdiv za čistý pěvecký projev i za chování. Pre-
cizní byla souhra studentů brněnské konzerva-
toře při hře na bicí nástroje, na které společně  
s nimi hrál jejich pedagog Tomáš Rolek i výkon 
klavíristů Jany Hlaváčkové a Jiřího Hrubého. 
Sólisté - Martin Ptáček, Jiří Miroslav Procházka  
a především vynikající Lenka Cafourková-Ďuri-
cová - se ctí obstáli v partech, které patří hla-
sovým rozsahem k nejobtížnějším. Provedení 
skladby Carmina Burana zvedlo publikum ze 
sedadel a posluchači si nejen vynutili opaková-
ní první části, ale vydrželi tleskat až do odchodu 
posledního zpěváka. Blahopřeji k výborné sbo-
rové akci a těším se na další koncerty a na příš-
tí 12. ročník festivalu v roce 2016. 

Dana Ludvíčková, prezidentka festivalu

S velkou radostí oznamuji, že svitavská 
Dramatická školička získala ocenění na dvou 
krajských přehlídkách.

4. - 5. dubna proběhla svitavská přehlíd-
ka mladého divadla Svitavský Fanda. Drama-
tickou školičku reprezentoval soubor Bubliny 
s inscenací Medvěd!?!( podle Franka Tashli-
na). Odborná porota doporučila tuto hru na 
národní přehlídku studentského divadla Mla-
dá scéna v Ústí nad Orlicí.

O týden později – 11. - 12. dubna  jsme 
pořádali krajskou přehlídku dětského divadla 
Svitavský dýchánek. Dramatická školička zde 
uvedla dvě představení a obě byla oceněna! 
Soubor Málo s inscenací Haló, Jácíčku2 (pod-

le Daisy Mrázkové) byl doporučen k postupu 
na národní přehlídku dětského divadla Dětská 
scéna a soubor Naopak se hrou PFÚ (vybrané 
kapitoly z Medvídka Pú) přímo nominoval na 
Dětskou scénu 2014 do Svitav 13. - 19. června. 
Je to skvělá zpráva, že tři soubory naší Drama-
tické školičky budou reprezentovat naše měs-
to na národních přehlídkách! Velké poděková-
ní patří Janě Mandlové za to, jakým způsobem 
vede děti a studenty v oboru dramatické vý-
chovy. Je skvělá zpráva, že v oblasti dětského  
a mladého divadla patří Svitavy k absolutní 
špičce v České republice! Mám velkou radost, 
že je v našem městě tolik talentovaných mla-
dých lidí.                                              Petr Mohr

Roztržený pytel

V pátek 16. května se na Základní škole 
T.G. Masaryka ve Svitavách uskutečnila vědo-
mostní celookresní soutěž Mladý zahrádkář. 
Soutěž měla dvě části: test  a poznávání rostlin. 
Děti byly rozděleny do dvou kategorií – mladší 
a starší žáci. Celkem soutěžilo 24 dětí. V obou 
kategoriích byli úspěšní žáci ZŠ Lubná – Se-
branice: Barbora Košňarová a Jakub Večeře. 

Výborných výsledků docílili i žáci svitav-
ských škol. Zdeňka Kladivová ze ZŠ Sokolov-
ská v kategorii starších žáků obsadila 2. místo 
a v obou kategoriích byly na 4. místech žáky-
ně ZŠ T.G. Masaryka: Nikola Závadová a Pavla 
Kučerová. K docíleným výsledkům a výborné 
reprezentaci svých škol blahopřejeme. 

Jaroslav Navrátil

Mladý zahrádkář Na sborovém koncertě zaplněný  
sál Fabriky aplaudoval vestoje

Skvělá zpráva o Dramatické školičce
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43. celostátní přehlídka dětského divadla  
a 42. celostátní přehlídka a dílna dětských re-
citátorů proběhne ve dnech  13. - 19. června 
již počtvrté ve Svitavách. 

13. - 15. června bude přednášet 92 nejlep-
ších recitátorů v kině Vesmír. Naše město bude 
reprezentovat Iva Táborská z naší Dramatické 
školičky! Dílny pro recitátory a dizkusní kluby 
pro doprovod recitátorů proběhnou na zdra-
votnické škole;  v městském muzeu bude be-
sedovat lektorský sbor s recitátory a jejich do-
provodem.

14. - 18. června  ve Fabrice a v Divadle 
Trám bude hrát sedmnáct nejlepších dětských 
divadelních souborů z celé republiky. Drama-

Dobře se pobavili a ještě podpořili pro-
spěšnou věc.

Příjemné, i když trochu uplakané hudební 
odpoledne, zato ale s dobrým občerstvením, 
zajímavým programem pro děti, jízdou na po-
nících pod párty stanem si v pátek pro malé  
i velké připravila kavárna V Parku. Cílem akce, 
která se letos konala již podruhé, bylo nejenom 
pobavit, ale především podpořit prospěšnou 
věc. Výtěžek ze vstupného kavárna věnova-
la jezdeckému klubu Alice Machové v Květné, 

který se zabývá hiporehabilitacemi. Sdružení 
Alice Machové nabízí hiporehabilitaci jako so-
ciální službu pro širokou veřejnost, která je ur-
čena dospělým i dětem. Využívá přitom stájové 
koně v nově vybudované kryté hale. V přileh-
lých stájích mohou zájemci prohlubovat svůj 
vztah s koňmi a učit se základům péče a komu-
nikace s koňmi i ostatním zvířectvem na dvor-
ku. Nabízená služba ale bohužel není hrazena 
pojišťovnou. Také proto kavárna oslovila řadu 
sponzorů, kterým děkujeme za spolupráci a re-
alizaci této benefice.

„Jsme rádi, že jsme i letos mohli využít 
městské prostory s pódiem pro podporu toho-
to záměru a přispět ke zlepšení podmínek po-
skytování hiporehabilitace v okolí Svitav. Stále 
se snažíme věnovat svému okolí i poskytování 
služeb nejen v kavárně, pořád se tu něco děje, 
vše dopředu hlásí náš Facebook. Díky tomu, že 
všichni hudebníci na koncertě vystoupili zcela 
bez nároku na honorář, jsme mohli celý výtě-
žek ze vstupného věnovat přímo jezdeckému 
klubu,“ vysvětluje jedna z organizátorek bene-
fičního koncertu v kavárně V Parku Lída Zie-
risová s tím, že se podařilo na vstupném vy-

brat celkem 5015 korun. Částku osobně pře-
dala přímo majitelce jezdeckého klubu Alici 
Machové, která ji využije ke zkvalitnění zajiš-
ťovaných služeb koňmi. A na závěr ještě za or-
ganizátory benefiční akce dodává: „Také letos  
– i když nám počasí moc nepřálo – vládla skvě-
lá atmosféra a dobrá nálada. Před bouřkou 
stihla zahrát kapela The Dozing Brothers a i při 
bouřce stylově Do větru. Myslím, že se všich-
ni zúčastnění dobře bavili a rádi jezdecký klub 
podpořili.“                                       Lída Zierisová

tická školička bude reprezentovat naše město 
hned dvakrát:  divadelní  soubor Naopak zahra-
je v hlavním programu přehlídky hru s názvem 
PFÚ! (podle Milneho knížky Medvídek Pú)  
a soubor Málo se představí v doplňkovém pro-
gramu s pohádkou Haló, Jácíčku2. To je skvě-
lý úspěch! Na Dětskou scénu do našeho města 
přijede celkem 260 dětí ve věku do patnácti let  
a s nimi 34 obětavých učitelů a vedoucích sou-
borů. Divadla se budou hrát vždy dopoledne  
a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčast-
ní dílen v Muzeu, Ottendorferově domě, farní 
stodole, Fabrice a po celém městě. Sto dva-
cet seminaristů – studentů škol, zabývajících 
se dramatickou výchovou a dětským divadlem 
- se bude vzdělávat po celou dobu přehlídky  
v pěti seminářích ve všech koutech Fabriky, Di-
vadla Trám a v klubu Tyjátr.

Přehlídka má svůj doprovodný pro-
gram:  14. června zahraje ve Fabrice hradec-

ký Drak úžasnou hru – plnou kouzel – Posled-
ní trik Georgese Meliése. 15. června večer na 
náměstí u fontány kapela Bombarďák předsta-
ví Příhody kluka Bombarďáka. 16. června v Di-
vadle Trám zahraje Hanka Voříšková z Chocně 
snovou hru Pohyblivé obrázky. Hudebně ji do-
provodí manželé Vedralovi z Vysokého Mýta.  

17. června roztančí farní stodolu The Dozing 
Brothers (tedy Dřímající bratři) a duo Ošklivé 
sestry.

Tak taková bude Dětská scéna 2014 v na-
šem městě. Tato celostátní divadelní a recitační 
přehlídka je již čtvrtý rok jednou z nejvýznam-
nějších kulturních a společenských událostí ne-
jen v našem městě, ale v celém Pardubickém 
kraji!                                                      Petr Mohr

Svitavské zpěvačky v květnu velmi dob-
ře obhájily loňský úspěch v celostátní soutěži 
Mládí a Bohuslav Martinů, kterou pořádá ZUŠ 
v Poličce.

Terezka Vorbová v kategorii 15 – 16 let zís-
kala v silné konkurenci 23 účastníků ocenění 
nejvyšší - Zlaté pásmo  a pěvecké duo T. Vor-
bová a J. Márová bylo ke stejnému hodnocení 
navíc nominováno do programu koncertu nej-
lepších účastníků této soutěže s písní M. Raich-
la – Koupala se Fridolínka. Letos se vedlo vý-
borně také pěveckým sborům - v Krajské sou-
těži získali Cvrčci (1. třída) Stříbrné pásmo, 
Svitavánek Bronzové a  Svitavský sbor i Ko-
morní sbor Zlaté pásmo.  

Nechceme zapomenout ani na naši zatím 
nejšikovnější populární zpěvačku Petru Švan-
carovou, která letos postoupila do semifinále 
celostátní soutěže Česko zpívá a v její rozhla-
sové soutěži získala krásné 5. místo. Jejím za-
tím největším úspěchem je 1. místo v celostát-
ní soutěži Slavíci ve školní lavici.                                                      

Dana Pražáková, sbormistr

Dětská scéna Svitavy 2014 Pěvecké oddělení 
ZUŠ sbírá ceny

Návštěvou koncertu podpořili hiporehabilitaci v Květné 

str. 17naše město / červen 2014 / www.svitavy.cz



naše město / červen 2014 / www.svitavy.czstr. 18

V měsíci červnu se ve Svitavách opět usku-
teční discgolfový turnaj. Je určen hráčům, kte-
ří chtějí zažít soutěžní atmosféru. 

Svitavské hřiště je brané jako lehčí, co se 
týče množství překážek, jako jsou stromy, vod-
ní plochy aj. Velikostí hřiště a délkou jamek pa-
tří k největším v republice. Díky tomu je vhod-
né pro začínající hráče. Protože se jedná o ce-
lorepublikový turnaj, je nutné se na něj regis-
trovat na stránkách discgolf.cz v sekci turnaje. 
Vzhledem k tomu, že minulé turnaje byly vždy 
rychle obsazeny mimosvitavskými hráči, je zvo-
len termín tohoto turnaje tak, že část hráčů  
z Moravy a z Čech odjede na již ohlášené tur-
naje v Novém Jičíně a v Berlíně. Při registraci 
by tak mělo být dost prostoru pro všechny hrá-
če a hráčky ze Svitav a širšího okolí.

Turnaj se bude konat v sobotu 21. června 
v kategoriích Junior (do 18ti let), Ženy, Master 
(muži nad 40 let) a Open (všichni ostatní). Od 
9:00 bude registrace, od 9:30 výhoz. Při tré-
ninku i při turnajové hře přeji všem, ať to lítá.                

Jiří Sehnal

Víte, co znamená slovo „čuček“ nebo slovo 
„rizalit“? Víte, odkud pochází slovo „pexeso“? 
Že ne? Tak neváhejte a přijďte na muzejní za-
hradu. Tam se totiž koncem května instalovaly 
zcela nové herní prvky jako součást projektu 
Muzejní animace. Projektu, který je financován 
z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. 

Historické hry, které na zahradě vyrostly, 
nejsou určeny pouze dětem, žákům či studen-
tům. Oslovit mohou i jejich rodiče. Takové his-
torické pexeso je hratelné pro všechny genera-
ce. Ti starší Svitavané mohou využít své pamě-
ti a hledat dvojici obrázků města, která k sobě 
patří. A nezaskočí je ani to, že obrázky nejsou 
shodné a že stejná místa byla fotografována  
v odlišných dobách. Děti mohou svůj postřeh 
vyzkoušet na další hře, jíž říkáme historická 
motanice. Tam malíř František Popleta pople-
tl a zcela pomotal obrázky tří budov. A v časo-
vém limitu přesýpacích hodin je nutné obra-

zy složit. A třetí hra je zaměřena na architektu-
ru a stavitelství. Loni vystoupala nad náměstí 
radiem řízená helikoptéra a náměstí nasníma-
la. Výsledkem je šestimetrový obraz. A bylo vy-
bráno pět staveb, z nichž se pořídily dřevěné 
modely. Ty se poté rozřezaly do smysluplných, 
barevně označených dílů. Z projektu spolufi-
nancovaného Evropskou unií z evropského ze-
mědělského fondu pro rozvoj venkova a z Po-
gramu rozvoje venkova ČR se postavilo dřevě-
né pódium s pískovcovým půdorysem náměs-
tí, na němž se dřevěné domy mohou skládat.  
K tomu jsou na zdi zahrady připraveny legendy 
v podobě slovníčku architekta s grafikou toho, 
co lze na našem náměstí nalézt. Nechybí ani 
časová osa architektonických slohů od založe-
ní města až po současnost. Všechny tři herní 
prvky slouží k poznání dějin našeho města zá-
bavnou obrazovou a tvořivou formou. Snad se 
vám to bude líbit.                         Radoslav Fikejz

Srdečně zveme na akce v červnu:
 7. června pořádáme pro bývalé a součas-

né aktivní členy poznávací výlet Českomorav-
skou  vysočinou. Odjezd je z autobusového ná-
draží Svitavy v 8 hodin. 

13. - 16. června proběhnou ozdravný po-
byt a rekondiční vycházky v lázních Flora v Ka-
puváru. Odjezd z autobusového nádraží Svita-
vy v 6:30 hodin.

28. června se uskuteční kondiční vycházka 
údolím řeky Úpy - Babiččiným údolím. Z au-
tobusového nádraží ve Svitavách odjíždíme  
v 7 hodin. Informace: Zdenka Chvojsíková. Ne-
seďte doma, příroda na nás čeká a pohyb léčí. 

Jan Pokorný 

Den spolupráce složek IZS se uskuteč-
ní ve středu 25. června od 8:30 do 13 hodin 
v areálu centrální požární stanice Svitavy (Ol-
brachtova 37). Kromě základních složek IZS se  
s ukázkami činností zapojí Městská policie Svi-
tavy, OS Bonanza, Český červený kříž, BESIP, 
krizové centrum J. J. Pestalloziho a MAS Svita-
va. Po celou dobu budou probíhat ukázky spo-
lečných zásahů při dopravní nehodě, při prá-
ci ve výškách a nad volnou hloubkou. Dále se 
představí Policie ČR s ukázkou výcviku služeb-
ních psů a na závěr nesmí chybět tradiční „pě-
nový útok“, na který se těší všichni malí ná-
vštěvníci. 

V průběhu celého programu bude možné 
si prohlédnout ukázky techniky složek IZS a je-
jich technického vybavení, zhlédnout poskyto-
vání první pomoci i lékařské pomoci.

Časový harmonogram ukázek:
8:30 slavnostní zahájení
9:00  výcvik služebních psů - PČR ÚO Svitavy
10:00  ukázky práce ve výškách (HZS Svitavy  
 a PČR ÚO Svitavy)
11:00 zásah složek IZS při dopravní nehodě

12:00 pěnový útok - HZS Svitavy
13:00 ukončení Dne s IZS
Doprovodný program(mezi ukázkami):

kamerový monitorovací systém, laserové 
zařízení na měření rychlosti vozidel, prezen-

tace projektů prevence kriminality a soutěže  
- OS Bonanza, nabídky služeb zaměřené na děti 
a rodiče - (trénink rodičovských kompetencí, 
asistovaný kontakt a relaxační metody) - KC 
J. J. Pestalozziho, ukázka vozidel a vybave-
ní PČR, praktické ukázky resuscitace, ukázka 

laické první pomoci, MAS Svitava, LIKO Svita-
vy - dopravní a ekologické soutěže pro všech-
ny věkové kategorie dětí, praktické ukázky 
použití ručních hasících přístrojů, propagace 
bezpečnosti silničního provozu – BESIP. Podle 
možností představíme i policejní vrtulník! Těší-
me se na vás.                                   Oldřich Jedlička

Ať to v červnu lítá Herní prvky na muzejní zahradě

Den spolupráce složek IZS na požární stanici

Malý slovníček architekta
aneb co lze nalézt na náměstí

arkýř
výstupek osazený na vnějším líci stavby na kon-
zolách, krakorcích či noze. Arkýř může být zděný, 
často se však užívalo lehčích konstrukcí (arkýře 
bedněné, hrázděné).

atika
zídka nad hlavní (korunní) římsou pohledově zakrývající střechu. Často je členěna prolamo-
váním (nefunkčními okny, cimbuřím, vpadlinami), balustrádou, nástavci (sochami, věžička-
mi, čučky).

balustráda
zábradlí složené z kuželek (baluster). Renesanč-
ní kuželky bývaly štíhlé a převážně kruhového 
průřezu, v baroku byly podsaditější. V klasicis-
mu se vracejí ke kruhovým tvarům. Balustrády 
se však již objevují vzácněji, protože se začalo 
více využívat kovové zábradlí. Znovu jsou pak 
velmi oblíbeným motivem architektury histo-
rických slohů 19. století.

bosáž 
je plastické vyznačení kvádrového zdi-
va hrubým přitesáním vypouklých stěn 
kvádrů (rustika), fasetovým opracovává-
ním bos nebo vypracováním stěny kvádrů 
do tvaru jehlanu či valbových střech (bosáž 
diamantová či též jehlancová). Je to typic-
ký prvek renesanční architektury. Někdy se 
užívá i označení armované nároží.

čuček
ozdobné prvky, ukončující štíty, hlavní římsy  
a atiky různého tvaru. Mívají tvar koule, šišti-
ce, kuželky (balustry), vázy atd.

11. století

13. století
Románský sloh

kostel sv. Jiljí (1150)

Gotika
kostel Navštívení Panny Marie (1250)

16. století

18. století
Baroko

měšťanský dům po roce 1781

17. století
Renesance

radnice a dům U Mouřenína (1538)

19. století
Klasicismus

dům na náměstí (1903)

fronton (z italštiny)
obecně označuje štít. Dnes se však užívá  jako název 
pro drobný štít nad oknem, nikou nebo portálem.  
V plné formě se užíval v renesanci, v pravidelném 
střídání segmentových a trojúhelných tvarů je cha-
rakteristický pro druhou polovinu 17. století, přeru-
šený (rozeklaný) v horní části je typický pro pozdní 
renesanci, rozeklaný v dolní části pro vrcholné ba-
roko. Oblíbené bylo použití pouze části frontonu, 
což byl oblíbený dekorativní prostředek v baroku.  
V klasicismu a v období historických slohů měl opět 
klasickou plnou formu převzatou z antiky.

mázhaus (z němčiny)
česky též velká síň. Je to rozměrná místnost zaujímající celou přední část přízemí patrového 
gotického či renesančního měšťanského domu. Tento prostor byl užíván především k výčepu 
piva (odtud mázhaus), případně k provozování další obchodní činnosti či řemesla.

nika (z italštiny)
výklenek, v užším smyslu je tímto označením myš-
leno polokruhové vykrojení zdi, zakončené v horní 
části čtvrtkupolovou klenbičkou, tzv. konchou. Čas-
tý, víceméně dekorativní motiv, používaný v archi-
tektuře neustále od dob renesance.

pilastr (z latiny)
konstrukční svislý architektonický prvek, někdy ovšem jen jeho napodobení. Působí dojmem 
do stěny zapuštěného pilíře, který ze hmoty vystupuje poměrně mělce, vyznačen je často 
patkou a vždy hlavicí. V zámecké architektuře byl běžným motivem od počátku 17. století, 
ale je možné jej vystopovat již i u některých renesančních staveb. Odvozen byl z antického 
stavitelství, latinského původu je i vlastní termín. Prostupuje jedním nebo více patry (vysoký 
pilastrový řád), može být zdvojený nebo srůstající (svazkový pilastr).

Sloup na dvur_casova osa_sep.indd   1 22.5.2014   11:10:08

Akce Kardio klubu
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Srdečně vás zveme na již 16. ročník největ-
ší sportovní akce svého druhu v České republi-
ce - turnaje mužů, žen a veteránů v malé kopa-
né - QantoCup 2014! Zažijte s námi atmosféru 
fotbalového QantoCupu během posledního ví-
kendu v červnu, konkrétně v termínu 28. – 29. 
června, v našem malebném městečku Svitavy.

Můžete se zúčastnit aktivně, to znamená 
přihlásit svůj tým do turnajového klání, anebo 
si jako diváci přijďte prohlédnout smršť spor-
tovních soubojů v základních skupinách i finá-
lových utkáních. Díky doprovodným aktivitám 
během celé akce se zabaví i vaše ratolesti. Na 
sobotní večer pro vás připravujeme diskotéku 
na Svitavském stadionu od 19:00 hod.

V sobotu 28. června se na 12 hracích plo-
chách Svitavského stadionu a 4 hracích plo-
chách Svitavy Lány odehrají zápasy v základ-
ních skupinách po pěti týmech v dopoledních 
a odpoledních blocích. V neděli 29. června se 
na Svitavském stadionu utkají dopolední a od-
polední semifinálové skupiny postupujících 80 
týmů. Dva nejlepší týmy každé semifinálové 
skupiny postupují do finálového pavouka, kte-
rý vyvrcholí v podvečer bojem o putovní po-
hár QantoCup 2014. Turnaj žen a a turnaj ve-
teránů se celý uskuteční během sobotního dne 
dopoledními zápasy v základních skupinách  
a odpoledními boji ve finálovém pavouku rov-
něž na Svitavském stadionu.

Základní skupiny: 28. června sobota 9:00  
– 19:00 Svitavy Lány (40 týmů), Svitavský sta-
dion (110 týmů).

Semifinálové skupiny a finálový pavouk: 
29. června neděle 9:00 – 19:00 Svitavský sta-
dion (80 týmů).

Termín uzavření přihlášek do letošní-
ho ročníku je 10. června, počet přihlášených 
týmů je omezen na 130 v mužské kategorii, 10 
v ženské kategorii a 10 v kategorii veteránů, 
proto neváhejte a přihlaste se včas.

Zájemci, kompletní informace k aktuální-
mu ročníku, přihlášky, statistické a historic-
ké tabulky předchozích ročníků, fotogalerii  
a mnohem více naleznete na www.qantocup.
cz, kde se můžete do turnaje také přihlásit,  
a na facebookových stránkách: www.face-
book.com/qantocup

Těšíme se na vás! Již 21 let vaše Qanto

Bike club Svitavy již tradičně pořádá v so-
botu 14. června závod horských kol Kopeč-
kovské drncání. Startuje se v 11 hodin u pi-
vovárku Na Kopečku, který je hlavním part-
nerem akce. Účastníci mohou vybírat ze dvou 
tras, které byly proti loňsku částečně změněny, 
ale základ zůstává stejný. Šedesátikilometrová 
je profilově a technicky náročnější a závodní-
ky na ní čeká třeba průjezd kolem hradu Svoja-
nova nebo sjezd po sjezdovce v Hamrech. Pro 
širokou veřejnost je pak určena méně náročná 
trať v délce 24 km, sjízdná téměř pro každého. 

Závodníci registrovaní předem přes strán-
ky závodu www.kopeckovskedrncani.cz zís-
kají levnější startovné, ale přihlásit se mohou 
ještě na místě v den akce. Na každé trase bu-
dou vyhlášeni tři nejrychlejší v osmi věkových 
kategoriích, dále nejlepší tři Svitaváci v abso-
lutním pořadí a pro všechny závodníky bude 

V sobotu 22. března proběhlo Mistrovství 
Moravy RAW v silovém trojboji. Český svaz si-
lového trojboje ve spolupráci s panem Karpíš-
kem uspořádal závody ve Vranovicích. V pěti 
ženských a sedmi mužských kategoriích se 
představilo dohromady 52 závodníků. V kate-
gorii do 83 kg skončil Ladislav Jílek na 9. mís-
tě, Libor Novák st. na 8. místě, Marek Hejtmá-
nek na 2. místě, Tomáš Lacko na 1. místě. To-
máš Lacko zároveň vytvořil i nový Český re-
kord v dřepu a v mrtvém tahu. V kategorii do 
93 kg obsadil Patrik Krušina 10. místo, Zde-
něk Zvonič 7. místo a David Lacko 4. místo.   
V kategorii do 105 kg zvítězil Jan Binko, v kate-
gorii do 120 kg skončil Jiří Chvála na 3. místě.

O víkendu 26. – 27. dubna se ve Frýdlan-
tu v Čechách konalo MČR v klasickém silovém 
trojboji mužů a žen. Tomáš Lacko se stal mis-
trem ČR v kategorii do 83 kg a překonal i čes-
ký rekord v dřepu. 

V sobotu 3. května se konalo v Praze MČR 
v silovém trojboji Masters. V kategorii do 83 
kg M1 skončil Libor Novák na 4. místě a Ma-
rek Hejtmánek na 2 místě. V kategorii do 120 
kg M2 skončil Petr Theuser na 1. místě. 

Jiří Chvála

Zleva Jaroslav Doleček, Marek Hejtmánek, 
Petr Theuser a Libor Novák

V pátek 27. června proběhne akce S jed-
ničkami na bazén (děti, které na vysvědčení 
budou mít samé jedničky a přinesou nám je 
ukázat, budou mít vstup volný).

Otevírací doba 1. 6. - 27. 6.

pondělí  13:00 - 20:00
úterý  5:00 - 8:00  13:00 - 16:00
středa  13:00 - 20:00
čtvrtek  13:00 - 16:00
pátek  5:00 - 11:00  15:30 - 21:00
sobota  10:00 - 12:00  14:00 - 19:00
Neděle zavřeno

opět připravena tombola. Novinkou letošního 
ročníku jsou doprovodné závody pro děti od 
čtyř let, které cyklisté pořádají ve spolupráci  
s DDM Tramtáryje. Proběhnou po odstartová-
ní hlavního závodu a nejrychlejší děti budou 
také oceněny. Tak vezměte kola a přijeďte se 
poprat sami se sebou.         Lenka Suchánková

QantoCup 2014

Do terénu na tlustých gumách

Krytý plavecký bazén 

Silový trojboj

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585 
(www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 29. června 2014

Distribuci

Pořadatelé ze Sdružení cyklistů Mirva Svi-
tavy zvou všechny děti do roku narození 2003, 
aby si přišly zazávodit v neděli 8. června od 
9 hodin na Svitavský stadion. Připravena pro 
vás bude trať kolem stadionu v délce cca 400 
metrů, na které můžete změřit své síly, a to jak 
ti nejmenší na odrážedlech, tak i starší děti až 
do 11 let. Těšit se můžete na sladké odměny  
a ti nejlepší závodníci, kteří se umístí na stup-
ních vítězů, i na diplomy a medaile. 

Dostavte se v doprovodu rodičů, kteří svým 
podpisem potvrdí vaši účast v tomto závodu, 
dále si nezapomeňte doma cyklistickou přil-
bu, která je pro start v našem závodu povinná,  
a v neposlední řadě také formu, abyste mohly 
zvítězit. Vy, co nebudete právě závodit, můžete 
využít dětského hřiště na stadionu a zde si po-
hrát v přítomnosti maskota svitavských basket-
balistů. Věříme, že nám bude přát počasí a že se 
dostavíte v hojném počtu, abychom si společně 
celé dopoledne pořádně užili.                                 

Členové SC Mirva Svitavy

Svitavské kritérium
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Neprávem ve stínu mediálního humbuku 
kolem mužského prvoligového A týmu zůstal 
upozaděn velký úspěch juniorů FbK Svitavy. 
Juniorské družstvo působící ve 3. lize juniorů 
v divizi IV obstálo v konkurenci dalších 5 druž-
stev z Pardubického a Královéhradeckého kra-
je a tuto soutěž s přehledem vyhrálo.

V této konkurenci, kdy se družstva turnajo-
vě utkávala čtyřikrát každé s každým, dokáza-
li svitavští junioři z 60 možných bodů ukořistit 
plných 44 bodů za 13 výher a 5 remíz. Vybo-
jovali tak pro příští sezonu možnost účasti ve  
2. lize. Pouze dvakrát ztratili všechny body 
poté, co v úvodu soutěže během 3 týdnů pro-
hráli dva zápasy s družstvem Dobrušky. 

Na nevyrovnané výkony na prvních třech 
turnajích reagovalo vedení klubu angažová-
ním trenéra Michala Luňáčka. Pod jeho vede-
ním už šel tým doslova od vítězství k vítězství  
a své nejbližší pronásledovatele v tabulce nechal 

Na začátku května se na Svitavském stadio-
nu již podruhé uskutečnilo mezinárodní utkání 
dorostenců – OLYMPIC HOPES, které bylo jed-
nou z posledních možností pro splnění limitů na 
Evropskou kvalifikaci o Olympijské hry mládeže 
v Baku (EYOT). Náš oddíl znovu po roce uspěl 
ve výběrovém řízení Českého atletického svazu 
díky vynikajícímu zázemí na stadionu a obětavé 
práci více jak čtyřiceti dobrovolníků, kteří pomá-
hali celou akci zabezpečit. Akce se uskutečnila 
díky finanční podpoře města Svitavy. Utkání se 
zúčastnily výběry České republiky pod vedením 
šéftrenéra české atletické reprezentace Tomáše 
Dvořáka, dále výběry Slovenska a Maďarska. Pol-
ská reprezentace se, bohužel, na poslední chví-
li omluvila. Nejkvalitnější výkony byly dosaženy 
na trati 400 m překážek dorostenců, na které 
Daniel Monzar překonal časem 52,93 sekundy  
o 12 setin český národní rekord Josefa Proroka  
z roku 2004 a Matěj Mach časem 54,67 se-
kundy splnil limit na EYOT. Dalšími českými li-

mitáři z našeho stadionu jsou Lada Cermano-
vá z Jablonce nad Nisou, která vrhla 15,73 m  
v kouli (3kg) a Jáchym Procházka z Ústí nad Or-
licí zaběhl 49,06 sekundy na 400 m. Sprinteři 
bojovali s nedovolenou podporou větru (+2,3 
m/s), která zkazila radost z překonání limitu 
dalším třem našim reprezentantům. Byli to na 
100 m Veronika Paličková časem 11,93 sekundy  
a na 100 m překážek Kateřina Dvořáková spo-
lečně s Terezou Vokálovou shodným časem 
13,80 sekundy. Slovenští reprezentanti překo-
nali jeden limit (Michaela Pešková 400 m př 
60,53 sekundy) a Maďaři ve své tradičně silné 
disciplíně kladivu získali limity dva (Péter Szenti-
vánszky 71,06 m a Dániel Rába 68,98 m).

V neděli se při krajském přeboru družstev 
staršího žactva podařilo překonat další český re-
kord, a to Barboře Tiché z Chrudimi výkonem 
35,87 m  v hodu diskem 0,75 kg. V tomto závo-
dě skončilo družstvo svitavských starších žákyň 
na třetím místě.                        Josef Marek

13 bodů za sebou. Celou sezonu junioři čerpali  
z letní přípravy, kterou absolvovali včetně tý-
denního soustředění společně s muži. I v průbě-
hu sezony pak jednou týdně trénovali společně 
s prvoligovým A týmem. To mělo přínos nejen 
pro juniory, ale i pro A tým, který využil hned 
několik hráčů juniorky pro posílení kádru ať už 
od začátku sezony (D. Šmarda, J. Kolena) nebo  
v jejím průběhu (P. Hnát, J. Čermák, M. Zele-
ný). A angažovaní junioři se trenérovi A týmu 
Kocourkovi náramně hodili, protože řada hrá-
čů A týmu byla dlouhou dobu mimo hru kvůli 
zraněním, a juniorská výpomoc se tak dočka-
la nečekaně vysoké minutáže v 1. lize mužů. 
Herní projev vítězného juniorského týmu byl 
založen na důsledné obraně (v čele s vyrovna-
nou dvojicí brankářů - Jan Čermák a Jakub Sei-
dl – oba byli nejvýše ve statistikách ligy), na-
cvičených verzích rozehrávky, ale hlavně na 
týmovém pojetí hry. Důkazem je pohled do 

tabulky produktivity. Zde sice nejvyšší příč-
ky přenechali individualitám soupeřů, ale od  
3. do 16. příčky nalezneme hned 6 hráčů FbK, 
což jistě může těšit trenéra Michala Luňáčka, 
a takové bodové rozložení by si přál asi kaž-
dý trenér. Nejvýše pak příslušnost FbK Svita-
vy nalezneme u jména Adam Dvořáček, který  
v 18 zápasech vstřelil 14 branek a přidal 12 asi-
stencí. Vedení FbK Svitavy může být s prací tre-
néra Luňáčka nanejvýš spokojeno, týmu dodal 
řád a disciplínu a výkony jednotlivců pod jeho 
vedením rostly doslova zápas od zápasu. Pro 
příští sezonu vyvstává jediná, ale zásadní otáz-
ka – podaří se doplnění kádru poté, co se po-
lovina hráčů dostala věkem mezi muže? Již let-
ní příprava možná mnohé naznačí. Juniorům 
FbK Svitavy děkujeme za předváděnou hru  
i reprezentaci města Svitavy a přejeme hodně 
úspěchů v příští sezoně. Poděkování patří sa-
mozřejmě také všem partnerům klubu za pod-
poru a městu Svitavy a TJ Svitavy za vytvoře-
ní skvělých podmínek. Město Svitavy kandidu-
je na Evropské město sportu 2015 a podporuje 
i tuto sportovní aktivitu.              Luboš Kocourek

Junioři FbK Svitavy suverénně ovládli svoji soutěž

Olympijské naděje na Svitavském stadionu

Plochodrážní veterán Richard Berger se 
začátkem května  zúčastnil ve Slaném Memo-
riálu Antonína Vildeho, kde v kategorii veterá-
nů skončil na druhém místě. Výborně repre-
zentoval AMK Svitavy a město Svitavy. Richard 
Berger děkuje AMK za podporu a mechani-
kům Milanovi Sedláčkovi a Zdenkovi Pešovi za 
dokonalou údržbu plochodrážního speciálu 
při závodech.                              Speedway Svitavy

Richard Berger




