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Pivní slavnosti na náměstí Festival Rosnička

Mistrovství světa v požárním sportu

13
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v muZeu

Více než 30 druhů piva, kotlíkové guláše, 
atrakce a hlavně pestrý hudební program, tak 
bude vypadat třetí ročník svitavských pivních 
slavností. Na náměstí Míru ve Svitavách v so-
botu 12. července poteče pivo proudem. Od 
13 hodin se veřejnosti představí nejméně šest-
náct pivovarů z celé republiky. Můžete soutě-
žit o nejrychleji vypitý půllitr, vaření kotlíkových 
gulášů nebo v jezení bramborových knedlíků. 
Kolem 17. hodiny si Václav Šmerda pro vás při-
pravil gurmánskou show. Na oslavách chme-
le a piva si můžete zakoupit malou degustační 
pivní sklenici. Stejně jako v minulém roce bu-
dou na základě vašeho hlasování vyhodnoce-
ny tři nejlepší pivovary. Vedle soutěží pro do-

V rámci V. mistrovství světa dorostu a III. 
mistrovství světa juniorů do 23 let v požárním 
sportu budou probíhat od 13. července na Svi-
tavském stadionu tréninky. Ve středu 16. čer-
vence v 17:00 hod se uskuteční slavnostní za-
hájení. Atraktivní pro diváky bude zejména vý-
stup na cvičnou věž, kde se poprvé v historii 
představí i ženy a dívky. Nebudou chybět ani 
další disciplíny, jako běh na 100 m s překážka-
mi, štafeta 4 x 100 m a požární útok.  Zakončení 
se bude konat v sobotu 19. července v 18 hod. 
Těšíme se na diváky.            Monika Němečková  

spělé jsou pro děti připraveny atrakce, soutě-
že  a možnost vybrousit si vlastní sklenici. Ne-
zbývá než si přát hezké počasí a můžeme se za-
čít těšit. Mediálním partnerem akce bude rá-
dio Černá Hora. 
Program:
13:00  zahájení
13:15  Pony Express
14:35  Kaderus Blues
15:50  Jaroslav Uhlíř a kapela
16:55  gurmánská show Václava Šmerdy
18:30  vyhlášení vítězů a zakončení slavností 
19:30  Znouzecnost
21:00  Kilt
22:00  Bezlimitu         Alice Štrajtová Štefková

V krásné lokalitě u rybníku Rosnička se le-
tos už počtvrté uskuteční multižánrový Festi-
val Rosnička. Začne v pátek 25. července od-
poledne a skončí v neděli 27. července. Dvě 
pódia dávají prostor k prezentaci i regionálním 
umělcům, ovšem tím hlavním, na co se mohou 
posluchači těšit, jsou umělci opravdu zvučných 
jmen. Z celé řady letošních účinkujících jme-
nujme především reggae-funkové Pub Animals 
(držitele ceny Anděl), absolutní legendu čes-
kého hip hopu, skupinu PSH, top představite-
le stylu drum & bass - Philip TBC a nebo al-
ternativní seskupení DVA. Spolu s dalšími pro-
ducenty přijede i legenda české taneční scé-
ny - DJ Tráva. 

V loňském roce přilákal festivalový víkend 
více než 5000 návštěvníků, a právě obrovská 
návštěva stojí za některými organizačními změ-
nami. Jednou z nich je, že se na rozdíl od před-
chozích třech ročníků bude vybírat vstupné ve 
výši 50 korun. Stále spíše symbolické, padesá-
tikorunové vstupné na celý víkend, pomůže za-
jistit více pořadatelů, lepší oplocení areálu a mi-
nimalizovat některé nešvary z loňských let. Za-
vedení vstupného také umožní přivážet do Svi-
tav stále kvalitnější a žánrově pestrou hudbu.  
V minulých letech vystoupili mimo desítek pro-
ducentů taneční muziky také skupiny Čoko 
Voko, Midi Lidi, elektro - popoví Cartonnage, či 
originální DJ a producent Ventolin. Mimosvitav-
ské návštěvníky festivalu jistě potěší hlídané sta-
nové městečko, nově v areálu u rybářské chaty 
Rosnička. Pořadatelé také rozšířili nabídku ob-
čerstvení a nezbývá než doufat, že i počasí bude 
festivalu nakloněno. Festival Rosnička byl pod-
pořen městem Svitavy. Více informací najdete 
na www.festivalrosnicka.cz.                Petr Horák
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Mohlo by vás zajímat

Starosta odpovídá
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Proč otvíráme 
koupaliště nejpozději 
v okrese? 

Budou Svitavy Evropským městem sportu?

Rákosníčkovo hřiště bylo otevřeno

Co se staví na Dvořákově ulici v prostoru 
bývalých technických služeb? Četl jsem již dří-
ve, že tam bude stát bytový dům.

Zastupitelstvo města na svém zasedání  
10. 12. 2008 odsouhlasilo prodej tohoto po-
zemku a ten byl následně prodán rovným dílem 
RK Mouřenín s.r.o. a Reality Mouřenín s.r.o. 
Společnosti tam původně chtěly stavět byto-
vý dům. Poté došlo k přehodnocení záměru  
a pozemek byl prodán soukromému investoro-
vi, který na něm realizuje, v intencích územní-
ho plánu města i v souladu se stavebním povo-
lením, individuální bytovou výstavbu. 

David Šimek

Souběžný provoz krytého plaveckého ba-
zénu a letního koupaliště je velmi nákladný  
a má technická omezení, která spočívají v ab-
senci automatické řídící jednotky na dávková-
ní chemikálií pro zajištění hygienických norem 
čistoty vody. Proto je otevření letního koupa-
liště plánováno na poslední týden června, kdy 
dochází k ukončení provozu krytého plavecké-
ho bazénu a personál přejde z jednoho plavec-
kého zařízení na druhé. Zároveň je automatic-
ká řídící jednotka přesunuta z krytého bazénu 
na koupaliště. Bohužel, ani provoz kryté čás-
ti s umožněným vstupem na travnatou plochu 
není za stávajícího stavu technologií z hygienic-
kých důvodů možný. V období krátkodobých 
červnových tropických teplot doporučujeme 
návštěvu přírodního koupání na rybníku Ros-
nička, kde je přilehlá pláž vybavena sprchami, 
sociálním zázemím a občerstvením na Plechár-
ně. V okolí najdete místa k řadě pohybových 
a naučných aktivit v přilehlém lesním komple-
xu Brand. Pro sledování kvality vody na uve-
deném přírodním koupališti navštivte stránky: 
http://www.khspce.cz/koupaliste/rybnik-ros-
nicka/. Věřím, že koupání v přírodním koupa-
lišti v červnu a následná prázdninová nabíd-
ka letního koupaliště uspokojí potřeby svitav-
ských občanů.                               Jaroslav Kytýr

Od 20. do 22. června město zkoumali ko-
misaři z Bruselu. Tato hodnotící tříčlenná ko-
mise z ACES posuzovala, jak na tom naše měs-
to v záležitosti sportu a vybavenosti sportovišť 
je. ACES je organizace, která funguje pod Ev-
ropskou unií. Svitavy navštívili generální sekre-
tář asociace Španěl Hugo Alonso a Francouz 
Pierre Distinguin v doprovodu koordinátora 
pro Českou republiku Lukáše Vorla.

Komise v sobotu procházela všechna spor-
toviště. Představili se například mažoretky pod 
vedením Věry Betlachové na Základní škole 
Riegrova. Na discgolfu létaly disky a stadion 
byl zaplněn sportovci. Tenisté, fotbalisti, flor-
balisti a děti na hřištích nevědomky přispívali 
k dobrému pocitu komisařů. Odpolední sobot-
ní návštěvu zakončila komise na volejbalových 
kurtech a prohlídkou sportovní haly Na Střelni-
ci.  Komisaři byli unavení, ale velmi spokojení. 
Na nedělní tiskové konferenci ještě nezazněl 
verdikt, zda Svitavy titul získají či nikoliv, ale 
šance je vysoká. Do konce července bychom 
měli znát výsledek. Město podporuje sport na 
všech úrovních, a to je i přes víkend na plných 
sportovištích vidět.       Alice Štrajtová Štefková

Za velké účasti dětí bylo u rybníka Rosnička 
v neděli  22. června slavnostně otevřeno Rákos-
níčkovo hřiště. Svitavy ho získaly zdarma díky 
hlasům obyvatel v soutěži. Děti si mohly zkusit 
nové houpačky, prolézačky, kolotoče, zasoutě-
žit si, zaskákat si na trampolíně a nechat si po-
malovat obličej. Úspěch slavilo i divadelní před-
stavení dětmi oblíbeného Michala z Kouzelné 
školky. Každé dítě, které navštívilo hřiště, získa-
lo bohatý balíček od firmy Lidl. Malí návštěvníci 
se mohli podepsat barvami na laťky plotu oko-
lo hřiště. Úderem 11. hodiny starosta David Ši-
mek převzal klíč a hřiště se stalo majetkem naše-
ho města. Věříme, že Rákosníčkovo hřiště bude 
dětem dělat jenom radost. Vždyť Rákosníček  
k rybníku patří.            Alice Štrajtová Štefková
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Informace z úřadu

Informace 
z odboru školství 
a kultury

Ekoznámka 2014 má své vítěze   

Vítání občánků Mobilní průvodce 
pro každého

Přerušení dodávky vody 

Druhé kolo zápisu dětí do svitavských ma-
teřských škol proběhlo v kulturním centru Fab-
rika ve středu 4. června. Můžeme tedy infor-
movat, že v prvním kole bylo odevzdáno 233 
žádostí o přijetí a bylo zapsáno 208 dětí. Ve 
druhém kole bylo odevzdáno 31 žádostí a 24 
jich nakonec bylo vyřízeno kladně. Zajímavé je, 
že někteří rodiče přišli a podali žádosti pro své 
ani ne dvouleté děti. 

Jak jsme slíbili v minulém čísle, přináší-
me informaci o výsledcích konkurzních říze-
ních na místa ředitelek a ředitelů příspěvko-
vých organizací zřizovaných městem Svitavy, 
která proběhla koncem května a počátkem 
června. Rada města jmenovala Danu Bru-
senbauchovou ředitelkou MŠ Větrná, Hanu 
Popelkovou, DiS. ředitelkou MŠ Marie Ma-
jerové, Petru Novákovou ředitelkou MŠ Mi-
lady Horákové, Mgr. Janu Pazderovou ředi-
telkou ZŠ Felberova a Mgr. Roberta Snášila 
ředitelem DDM Svitavy. Rada města rovněž 
provedla výběrové řízení na místo ředitele  
- ředitelky městské knihovny (stávající ředitel-
ka Mgr. Milada Vacková odchází do důcho-
du) a do funkce jmenovala od 1. 7. 2014 Mgr. 
Martu Bauerovou.                                           Jiří Petr

Ekologická komise Rady města Svitavy  
a odbor životního prostředí vyhlásily i v letoš-
ním roce výtvarnou soutěž „Ekoznámka“, která 
je určena pro žáky II. stupně svitavských škol, 
prvního stupně gymnázia a základní umělecké 
školy. Vyhodnocení kreseb provedla firma MS 
Studio. Všichni vítězové obdrželi věcné ceny. 
Pořadí na prvních třech místech v jednotlivých 
kategoriích jsou k dispozici v aktualitách na 
webu města. Vítězům gratulujeme. 

Pavla Boucníková

V obřadní síni městského úřadu se konalo 
v sobotu 7. června vítání občánků. Zastupitel 
města Harald Čadílek slavnostně přivítal mezi 
naše nové občánky dvanáct dětí: Jiřího Bará-
ka, Pavlínu Němcovou, Vojtěcha Sýse, Barbo-
ru Piscovou, Miriam Lidmilovou, Matyáše Ka-
loda, Tadeáše Zemana, Nikolase Kiliana, Ta-
deáše Pallu, Olivera Bejčka, Alici Müllerovou  
a Veroniku Kalousovou.   

Renata Johanidesová

Město Svitavy přichází s novinkou na letní 
turistickou sezonu – mobilním průvodcem. Ten-
to průvodce obsahuje komplexní a aktualizova-

né údaje o objektech cestovního ruchu ve městě  
s detailními informacemi o poskytovaných služ-
bách. V nabídce má nejen turistické cíle, ale  
i možnosti ubytování a stravování na území 
města, informace o dopravě ve městě, sporto-
vištích či kulturních zařízeních. Pro mnoho tu-
ristů budou také praktické informace o směnár-
nách, bankomatech či veřejných WC.

Orientaci usnadní interaktivní mapa měs-
ta, kde jsou vyznačeny nejvýznamnější turistic-
ké cíle s označením vaší aktuální polohy. Mapu 
lze zobrazit i u každého vyhledaného objektu. 
Přepnout si můžete na online verzi Mapy.cz či 
dokonce offline mapy z roku 1929. Ty vás mo-
hou přenést do meziválečné doby a vy tím zís-
káte jedinečnou možnost podívat se na tehdej-
ší německé názvy ulic a zjistit, že  mnohé stavby 
v té době vůbec neexistovaly a naopak.

Tato aplikace je prvním městským průvod-
cem v České republice s tzv. rozšířenou realitou 
(augmented reality).  Průvodce nabízí i aktuální 
kalendář akcí ve městě, k jehož zobrazení a po-
užití je třeba internetového připojení. 

Tuto aplikaci si můžete stáhnout i z domo-
va na: m.svitavy.cz                      Renata Pavlíková

Dne 1. srpna v době od 8 do 18 hodin bude 
v důsledku plánované opravy na vodovodním 
řadu přerušena dodávka studené vody v uve-
dených ulicích a bytových domech:
•	 Svitavská č. o. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
•	 Zahradní č. o. 2A, 2B
•	 Větrná č. o. 1, 2, 2A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 27, 27A
•	 Mýtní č. o. 6
•	 Felberova č. o. 1 - 6, 8 - 15, 17, 19, 21, 23, 

25, 27, 29, 31
Žádáme odběratele, aby se na uvedenou dobu 
předzásobili vodou. Děkujeme za pochopení. 

Jaromír Hurych, Vodárenská Svitavy

Životní prostředí 
v našem městě
Ročenka: 
Svitavy – životní prostředí 2013 

Rada a zastupitelstvo města se v červ-
nu zabývaly stavem životního prostředí ve 
městě. Odbor životního prostředí MěÚ, ve 
spolupráci s dalšími organizacemi a subjek-
ty včetně nezávislých organizací, sestavil za 
tímto účelem ročenku pod názvem Svitavy 
– životní prostředí 2013. Obsah ročenky je 
tradičně členěn podle jednotlivých oblastí 
životního prostředí. Součástí zprávy jsou ví-
tězné kresby žáků svitavských škol ze sou-
těže Ekoznámka 2014. Ročenka je veřej-
nosti bezplatně k dispozici od začátku čer-
vence na podatelnách městského úřadu  
a v informačním centru na náměstí Míru. 

Marek Antoš
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Kategorie Jméno Škola

Absolutní vítěz celé soutěže Anna Bulvová Gymnázium Svitavy

OVZDUŠÍ Tereza Bejčková Speciální ZŠ Svitavy

VODA Zdeněk Janko  Speciální ZŠ Svitavy

MĚSTSKÁ 
A PŘÍMĚSTKÁ KRAJINA

Lucie Barochová Speciální ZŠ Svitavy

ODPADY František Pešl ZUŠ Svitavy

ZVÍŘATA KOLEM NÁS Jana Dynková ZUŠ Svitavy

MĚSTO SVITAVY Alexandra Fialová ZŠ Felberova, Svitavy - Lány



Městská policie informuje

str. 4

Tísňová linka 156

Zahrady 
mateřských škol 

Transportní 
kontejner krizové 
připravenosti

Jak z toho ven?
Už více než rok se potýkáme s problémem 

- pobíháním černé dogy v ulicích města. Přes-
tože „zatím“ nikoho nenapadla, vzbuzuje zce-
la oprávněně svojí velikostí obavu. Možné ná-
sledky může mít pokousání, ale i střet s osob-
ním vozidlem. Strážníci mnoho nástrojů ve 
svých oprávněních v této věci nemají. Rozhod-
ně ne, když se ještě nic nestalo. U jejího maji-
tele se nedaří změnit vztah k zodpovědnosti. 
Pes po krátkodobém pobytu v útulku skončil 
možná jakýmsi administrativním nedotáhnu-
tím zpět, ale s tím rozdílem, že není řádně ve-
den v evidenci psů MěÚ. Ukládání blokových 
pokut se zcela míjí účinkem. Jejich výše již nyní 
přesáhla cca šest tisíc korun. Zákon na ochra-
nu zvířat proti týrání chrání především zvíře 
samotné a za současné situace, podle sdělení 
OŽP, nelze majiteli psa odebrat.

Parkování u rybníka
Z důvodu regulace vjezdu a způsobu par-

kování motorových vozidel v rekreační oblas-
ti u rybníku Rosnička vznikly nové zpevněné 
plochy k parkování. Současně byla doplněna 
dopravním značením, které respektujte. I tato 
místa podléhají namátkovým kontrolám stráž-
níků, především v oblasti dodržování Obec-
ně závazné vyhlášky města Svitavy č. 1/2006  
k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku. Do budoucna je snahou města mož-
nost parkování u rybníka rozšířit.

Akce mezinárodního významu
V polovině července proběhne ve Svita-

vách MS v hasičském sportu juniorů. V této 
souvislosti upozorňujeme, že na různých mís-
tech ve městě bude přenosné dopravní znače-
ní z důvodu zabezpečení akce. Věříme, že řidi-
či toto značení budou respektovat.

Další napálený 
Dne 2. 6. v 11:50 hod. přijali strážníci ozná-

mení, že na parkovišti u obchodního domu 
Kaufland prodává muž nějaké zboží. Ozna-
movatel od něho koupil hodinky za 300 Kč  
a nefungují. Na místě strážníci přistihli tři oso-
by. Po zjištění a ověření totožnosti všem třem 
udělili strážníci blokové pokuty za prodej, kte-
rý je na území města zakázán. 

Ohňostroj svatebčanů
Dne 7. 6. v 22:52 hod. strážníci zjistili, že 

na prostranství mezi Fabrikou a ul. Školní pro-
běhl pro svatebčany ohňostroj, kterým byl ru-
šen noční klid. Následně městská policie přijala 
několik stížností. I když radost zakončenou oh-
ňostrojem chápeme, strážníci na místě uložili 
blokovou pokutu.                                  Karel Čupr

Město v minulosti zrekonstruovalo s pod-
porou nadace ČEZ dětské hřiště u mateřských 
škol na ul. Větrná a Milady Horákové. V nejbliž-
ší době bude zahájena obnova hřiště u mateř-
ské školy na ul. Pražská s podporou Operační-
ho programu Životní prostředí (OPŽP). Hřiš-
tě bude provedeno v přírodním stylu, který od-
povídá výrazně environmentálnímu zaměření 
Základní a mateřské školy Sokolovská, jejíž je 
součástí.

Město bylo úspěšné v další výzvě stejné-
ho operačního programu a získalo dotaci  
z OPŽP na vybudování dětských hřišť i v za-
hradách mateřských škol na ul. Marie Majero-
vé, Speciální mateřské školy a  mateřské školy 
ve Svitavách - Lánech. 

Všechna tři zařízení mají ve svých vzděláva-
cích programech aktivity odpovídající zdravé-
mu životnímu stylu a trvale udržitelnému roz-
voji společnosti v souladu s přírodou. Tomu 
bude odpovídat přírodní pojetí herních prvků 
všech hřišť. Umělohmotné a nepřírodní mate-
riály zde budou použity jen v nezbytně nutné 
míře a pouze v případě, že by použití čistě pří-
rodního materiálu snižovalo životnost herní-
ho prvku. Na přípravě projektu a návrhu hřišť 
spolupracovaly ředitelky mateřských škol, hřiš-
tě budou tedy plně odpovídat potřebám jejich 
vzdělávacích programů a budou praktickou 
pomůckou pro environmentální výchovu dětí. 
Ještě v červnu tohoto roku bude vypsána výzva 
k podání nabídek na realizaci zahrad, předpo-
kládané náklady přesahují 3,3 mil. Kč. Realiza-
ce by měla být dokončena v září 2014. Proto-
že iniciativou Základní a mateřské školy Svitavy 
– Lačnov bylo již opraveno i tamní hřiště, mů-
žeme se pochlubit odpovídajícím vybavením 
všech dětských hřišť u svých mateřských škol.  

Břetislav Vévoda

Chtěl bych touto cestou poděkovat Břeti-
slavu Vévodovi za náročné a úspěšné zpraco-
vání těchto projektů.                      David Šimek

Zdravotnická záchranná služba Pardubic-
kého kraje (ZZS PaK) převzala v lednu letoš-
ního roku dva transportní kontejnery krizové 
připravenosti na převoz vybavení pro řešení 
mimořádných událostí a hromadných neštěs-
tí. Tyto kontejnery obsahují samonosný krizo-
vý stan, elektrocentrálu, kompresor, osvětle-
ní, boxy pro hromadná neštěstí, transportní 
nosítka a další vybavení. Budou obsluhovány  
a transportovány členy jednotek sboru dobro-
volných hasičů města Chrudimi a Svitav, se kte-
rými ZZS PaK dlouhodobě spolupracuje. Jed-
notka našeho města bude zajišťovat výjezd na 
území dvou okresů – Svitavy a Ústí nad Orlicí. 
Členové jednotky budou pro tuto činnost spe-
ciálně proškolováni na výjezdovém pracoviš-
ti ve Svitavách. 

Kontejner byl ve městě prezentován na 
Dni otevřených dveří územního odboru HZS 
PK 25. června a u příležitosti V. mistrovství svě-
ta dorostu a III. mistrovství světa juniorů v po-
žárním sportu ve dnech 16. a 19. července na 
Svitavském stadionu.             Milena Brzoňová

Změny jízdních řádů
V neděli 15. června vstoupila v platnost 

změna jízdního řádu autobusové dopra-
vy. Na základě podnětů od obcí a občanů 
Pardubický kraj přistoupil k několika úpra-
vám, které by měly přispět ke zlepšení do-
pravní obslužnosti. Zároveň budou omeze-
ny či zrušeny některé málo využívané spoje 
nebo jejich zajížďky. Do jízdních řádů jsou 
rovněž zapracována prázdninová omezení 
jízdy. Na některých linkách dochází k drob-
ným úpravám jízdních dob a tím i k minuto-
vým posunům odjezdů spojů. Všechny jízd-
ní řády lze již nyní najít na portal.idos.cz. 

Kateřina Procházková Skůpová
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sleva
až

70%

 Pelc kuchyně 
T. G. Masaryka 897 
Ústí nad Orlicí, hotel unO

 tel.: 777 039 128 
www.pelckuchyne.cz  
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Vážení spoluobčané,
přeji vám všem radostné prožití letních mě-

síců, načerpání sil během dovolených a prázd-
nin. Přeji, aby vás slunečné léto naplnilo opti-
mismem a chutí mít Svitavy ještě hezčí, bez-
pečnější a starostlivější vůči svým občanům. 

Můžete to ovlivnit. Volby do místních za-
stupitelstev se nezadržitelně blíží. Jak volím já? 
Vždy volím takové kandidáty, které znám. Ta-
kové, o kterých dobře vím, že pomáhají dru-
hým, aniž by z toho měli jakýkoli osobní pro-
spěch. Volím profesionály. Jen u takových 
předpokládám, že budou v zastupitelstvu pra-
covat poctivě.                        Blanka Homolová

Členka zastupitelstva, KDU-ČSL

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.

Děje se ve městě
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Zdeněk Holomý - legenda svitavské fotografie

Zelený prstenec v jihozápadní části města

Zdeněk Holomý (*7. 8. 1924, † 12. 7. 
2004) by se dožil v srpnu 90 let. Od jeho smr-
ti, která ho bohužel zasáhla při plné síle a v pl-
ném zdraví měsíc před jeho osmdesátými na-
rozeninami, uplyne právě deset let. 

Měl za sebou nesmírně plodný život. Pra-
coval v nemocnici jako rentgenový laborant, 
ale hlavní jeho životní láskou byla fotografie. 
Byl sice amatér – být v socialismu profesioná-
lem bylo nesmírně těžké – ale měl nejen profe-
sionální výbavu, ale hlavně profesionální pova-

hu. Nikdy nic neošidil, obětoval fotografování 
spoustu času a hlavně – což z něj v mých očích 
dělá opravdového mistra – pracoval  koncepč-
ně a vytvářel dlouhodobé projekty.  Jeho chys-
taná kniha o Vysočině,  které věnoval roky prá-
ce a hory materiálu, nevyšla kvůli krachu vy-
davatelství, což je veliká škoda. Měl za sebou 
doslova stohy publikovaných fotografií, po-
hlednic a knih - včetně knihy o Svitavách. Zú-
častnil se stovky výstav v devíti zemích  ve čty-
řech světadílech. Zajímal se však také o další 
umělecké obory, o výtvarné umění a hudbu.  
A k tomu měl ještě jednoho velkého koníčka  
– hru v dechovém orchestru. Prostě renesanč-
ní člověk. Však také byl v roce 2002 vyzna-
menán jako lauerát klubu Laurus. K jeho ne-
dožitému jubileu jsme se rozhodli s jeho dět-
mi Blankou a Zdeňkem vydat kalendář s jeho 
fotografiemi. Je v něm zachycen průřez jeho 
tvorby od 40. let minulého století až do posled-
ního roku jeho života a zahrnuje alespoň zčásti 
všechny hlavní oblasti jeho tvorby – lidi a osob-
nosti ze Svitav i z Vysočiny, a hlavně krajinu, na 
kterou byl mistr. 

Křest kalendáře se uskuteční v muzeu,  
a to v neděli 13. července v 15 hodin. Zahraje 
k tomu jak jinak než dechovka. Zkrátka tako-
vá menší slavnost, na kterou jsou všichni, kdo 
měli Zdeňka rádi, co nejsrdečněji zváni. 

Miroslav Sychra, fotograf, kolega a přítelPísnička po ránu - dcera Blanka - 1958.

Město Svitavy bylo úspěšné se svou žádostí 
o dotaci z národního programu Zeleň do měst 
a jejich okolí na projekt Zelený prstenec v jiho-
západní části Svitav. První částí projektu je pro-
dloužení naučné stezky ve Vodárenském lese, 
které naváže na již realizovaný projekt Zpří-
stupnění Vodárenského lesa – I. etapa. Dojde 
k zokruhování naučné stezky, návštěvníci pro-
jdou les k jeho nejvzdálenější části po levém 
břehu Ostrého potoka a na přístupovou ces-
tu od kojeneckého ústavu se vrátí po opačném 
břehu. Prostředí lesa je výjimečné svojí dlouho-
letou tradicí jako zdroje pitné vody pro měs-
to a výskytem mokřadů díky vyvěrající pod-
zemní vodě. Naučná stezka vede v bažinatých 
úsecích lesa po pohodlném haťovém chodní-
ku. Stezka bude doplněna mnoha zajímavými 
prvky: lávky a mostky přes terénní nerovnosti 
a vodoteče, molo s brodištěm v chladné vodě 
potoka, vyvýšená pozorovatelna pro určování 
druhů dřevin, telefon se zatrubněným zvuko-
vodem, razítka se stopami zvířat, ale také nauč-
né tabule s reálnými ukázkami drobných vod-
ních živočichů, otočnou skládačkou obrázků 
a podobně. Samozřejmostí je mobiliář stezky 
s odpočinkovými lavičkami, dřevěný chodník 
bude vybaven rozšířenými místy pro vyhýbání 
kočárků, o která bude doplněn i stávající chod-
ník, vybudovaný v první etapě. Vodárenský les 
bude nabízet možnosti odpočinku i poznává-
ní ve velmi zajímavém a zdravém přírodním 
prostředí. V současné době je vyhlášena výzva  

k podání nabídek na realizaci této části projektu  
s předpokládanými náklady ve výši 2 mil. Kč. 
V případě nekomplikovaného průběhu výbě-
rového řízení očekáváme ukončení díla v září 
tohoto roku. Druhou částí projektu je ozele-
nění jihozápadní části Svitav se zatravněním 
parku Patriotů, liniovou výsadbou stromů po 
obou stranách budoucí cyklostezky do Vendolí  
a jednostrannými výsadbami stromů vedle 
nové cyklostezky ke Sluneční stráni a podél 
příjezdové silnice ke Sluneční stráni. Ozelenění  
v krajině přispěje ke zvýšení čistoty ovzduší sní-
žením půdní větrné eroze, cyklistům zpříjemní 
jízdu po těchto cestách a zlepší krajinný ráz oko-
lí města. V současné době se dokončuje projekt 
výsadby stromů a připravují zadávací podmín-
ky pro výběr dodavatele sadových úprav. Rea-
lizaci předpokládáme na podzim tohoto roku, 
výdaje se budou pohybovat rovněž kolem  
2 mil. Kč. Celková cena činí cca 4 mil. Kč -  z toho 
dotace tvoří 3 mil. Kč a spoluúčast města je  
1 mil. Kč.                                  Břetislav Vévoda

Terénní programy

Poradna opět v září

Město Svitavy uzavřelo 2. června 2014  
s Pardubickým krajem smlouvu na pokračová-
ní terénní sociální služby ve Svitavách. Sociální 
pracovnice se nově nebudou zaměřovat pou-
ze na sociálně vyloučené romské lokality, ale 
na celé území města i jeho spádové obce. Služ-
ba vznikla za podpory Evropského sociálního 
fondu, je realizována v rámci projektu Podpo-
ra integrace příslušníků sociálně vyloučených 
romských lokalit v Pardubickém kraji II, bude 
ukončena 31. května 2015 a poskytne podpo-
ru 88 osobám. Sociální pracovnice budou po-
máhat osobám romského původu od 15 do 65 
let se stabilizací jejich nepříznivé sociální situa-
ce v jejich domácím prostředí. Nejčastější řeše-
né oblasti v minulém období: hrozba vystěhová-
ní, zadlužení, hledání zaměstnání, zajištění pra-
videlné školní docházky, výchovné obtíže, do-
provod uživatelů. Ve službě jsou nyní zaměst-
nány sociální pracovnice Markéta Březinová  
a Monika Antošová. Obrátit se na ně můžete na 
adrese Městského úřadu Svitavy, T. G. Masary-
ka 40/25. Poskytovatelem služby jsou Sociální 
služby města Svitavy - Azylový dům. Více infor-
mací na mob.: 731 627 948, e-mail: marketa.
brezinova@svitavy.cz.             Markéta Březinová

Po dobu letních prázdnin se nebude konat 
pravidelná poradna pro spotřebitele a podnika-
tele, kterou pořádá Obecní živnostenský úřad 
ve Svitavách ve spolupráci s Českou obchodní 
inspekcí první čtvrtek v měsíci. S jejím obnove-
ním je počítáno opět od září.          Rudolf Grim
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MC Krůček Pozvánka na prázdninové akce DDM 

Prázdninový provoz 
mateřského centra 

Baneta rozdává radost  
dětem v Pardubickém kraji

Výlety s Krůčkem 

Centrum pro rodinu – vzdělávání, pora-
denství a kluby rodičů: pondělí, úterý, středa 
do 14 hod. v MC Krůček. Telefonické informa-
ce každý všední den do 18 hodin, mob.: 737 
236 152, e-mail: mckrucek@gmail.com, www.
mckrucek.cz   

Nabízíme hlídání dětí od kojeneckého 
věku, vzdělávací programy pro větší děti v Hlí-
dacím centru na ulici Pražská bez prázdninové-
ho omezení - mob.: 604 509 421, hlidani.kru-
cek@seznam.cz

5. 7. / 8:00 / Svitavský stadion 
Bumperball - nová zábava pro fotbalové 
nadšence a další sportovce.  

Bumperbally jsou nafukovací koule různých 
rozměrů, které mají uprostřed otvor a uvnitř pev-
né úchyty. Obléknete na sebe tyto bumperbal-
ly a již se bavíte. Pohyb si určujete sami, děláte 
jen to, na co stačíte. Skvěle posilujete dolní par-
tie a užíváte si zábavy. Narážečky, kotouly, fotbá-
lek, přemety, to vše buď na trávníku, nebo v na-
fukovací aréně. Bumperbally mohou být použity 
pro děti od 10 let i dospělé. Vytvořte si svůj tým 
ze tří osob a přihlaste se na turnaj (kategorie bu-
dou rozděleny dle věku). Buďte první a užívej-
te si! Startovné 100 - 200 Kč (upřesníme dle po-
čtu zájemců). Možno zakoupit i jako dárek, na-
příklad za vysvědčení. Objednávky: na mob.: 737 
525 576 – Skočovský Miroslav. Na turnaj je třeba 
se předem nahlásit.

Občanské sdružení hiporehabilitace Ba-
neta pořádá unikátní environmentální progra-
my pro děti ze škol a školek, které jezdí do Ja-
nova u Litomyšle i na celodenní výlety. Učí je, 
jak je důležité a také zábavné chovat se hezky  

a ohleduplně k přírodě a jejímu bohatství.  
V průběhu programů, které podporuje Pardu-
bický kraj, děti zjistí, jak bezpečně přistupo-
vat k pejskům a koníkům a jak využít přírod-
ní a použité materiály na dárky na památku. 
„V letošním roce jsme přivítali přes 600 dětí, 
a to jen do začátku letních prázdnin,“ říká 
předsedkyně sdružení Petra Pucherová, kte-
rá je hlavním iniciátorem environmentálně  
a ekologicky zaměřených programů. Více info 
a galerie na facebooku či webových stránkách 
www.baneta.cz.

Michaela Sýkorová, OSH Baneta

Skákací boty
Dovolí vám to, o čem se vám možná jen 

zdává. Po prvních pěti minutách zvládnete prv-
ní samostatné kroky a za dalších deset bude-
te běhat metrovými kroky. Se skákacími bota-
mi se dá běžet i 40 km/h. a skákat budete stej-
ně jako maxipes Fík. Zkušení skokani vyskočí 
až 2 metry do výšky a 4 do dálky. Zkuste si to! 
Skákací boty jsou vhodné jak pro děti (min. 30 
kg), tak i pro dospělé.

Půjčovné: 30 minut – 100 Kč. Možno za-
koupit i jako dárek, například za vysvědčení.

Objednávky: na mob.: 734 287 284 – Pav-
lína Šmerdová. Atrakci je třeba si zamluvit na 
konkrétně dohodnutý čas.
11. 7. / 16:00 / hřiště Discgolf park Svitavy
Ať to lítá Svitavy
Pozvánka na mezigenerační turnaj a turnaj 
rodin s dětmi v discgolfu

27. 7. – 8. 8. / TZ Svratouch
Pobytový tábor
Cena 3400 Kč, přihlášky a informace na: 
Pavel Padyásek, mob.: 734 287 285, 
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz

Přejeme všem dětem i rodičům příjemné 
prožití prázdnin a plno krásných prosluněných 
dnů a budeme se těšit na vaši návštěvu na ak-
cích a případně v kroužcích DDM Tramtáryje 
ve školním roce 2014/2015.

Zaměstnanci DDM Tramtáryje 

Brandýs nad Orlicí - čtvrtek 10. července 
•	  odjezd vlakem v 8 hodin, zpět dle počasí, 

bude-li hezky, v 17 hodin jsme ve Svitavách
•	  navštívíme přírodní bludiště a koupaliště.  

Cena za dospělého je 45 Kč,  
cena za dítě 25 Kč.

•	  bližší informace: e-mail: jaroslava.rich@
gmail.com, mob.: 734 134 759

Častolovice (soukromý renesanční zámek) 
- čtvrtek 31. července
•	  navštívíme rozárium - různé druhy staro-

módních růží, zvěřinec, výstavy a hlavně 
krásný historický zámek

•	  Cena vstupu na zámek je 115 Kč dospělí, 75 
Kč dítě. Vstup do zvěřince je 30 Kč dospě-
lí a 15 Kč dítě. Cestovné přibližně 200 Kč na 
osobu.

•	  bližší informace: e-mail: terca.veitova@
gmail.com, mob.: 603 310 426

Litomyšl – čtvrtek 14. srpna 
•	  odjezd 10:08, příjezd cca 15 hod
•	  cena jízdného cca 60 Kč + oběd
•	  bližší informace: e-mail: radkabocek@gmail.

com, mob.: 733 518 999

Teracentrum v Dolní Čermné 
– čtvrtek 28. srpna
•	  odjezd v 8 hodin, příjezd před 12. hodinou
•	  navštívíme nové soukromé terárium s dět-

ským zookoutkem v ceně 40 Kč dospělý, 35 
Kč dítě. Cena jízdného cca 100 Kč

•	  bližší informace: e-mail: k.krausova@email.
cz, mob.: 737 263 152

Od 8:00 do 14:00 hodin - uvítáme i star-
ší sourozence, kterým bude částečně přizpů-
soben program

•	 pondělí  hudebně pohybový klubík 
•	 úterý  Montessori centra
•	 středa baby klub pro nejmenší 
•	 čtvrtek  výlety 
•	 pátek zavřeno

•	 Cvičení a poradna pro těhotné – každý  
lichý týden v pondělí od 17:00 do 18:00 hodin 

•	 Cvičení pro ženy – každý lichý týden  
v úterý od 17:00 do 18:00 hodin

•	 Logopedická poradna v termínech v úterý  
15. července a 19. srpna.
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 � 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY

 � 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Indiánské léto ČR 1995
Scénář a režie: Saša Gedeon 65 minut

12. So / 13:00 / náměstí Míru
SLAVNOSTI PIVA
zahrají kapely Ponny Expres, Kaderus Blues, Ja-
roslav Uhlíř & Kapela, Kilt, Znouzectnost, Bez-
Limitu. Více informací na straně 1

 � 20:00 / kino Vesmír
Mimořádný filmový večer 
Přímý přenos: Zakončovací ceremoniál 49. mezi-
národního filmového festivalu Karlovy Vary 2014. 
Vstupné: 80 Kč / titulky / 122 minut

13. Ne / 15:00 / městské muzeum a galerie
Křest kalendáře fotografií 
Zdeňka Holomého
Kalendář k 90. výročí narození a k 10. výro-
čí úmrtí známého svitavského fotografa, který 
připravil Miroslav Sychra.

 � 16:00 / park Jana Palacha 
PROMENÁDNÍ KONCERT 
Dechový orchestr Astra

13. – 19. Mistrovství světa v požárním sportu
Více na straně 1

14. - 24. Po - Pá / 9:00 - 18:30, So a Ne 
13:30 - 18:30 / kavárna Rarášek
BAZÁREK S LETNÍM OBLEČENÍM 
dětské od vel. 50 do vel. 164, oblečení pro do-
spělé, hračky, boty. Chcete-li něco prodat, kon-
taktujte Janu Václavíkovou, mob.: 604 676 039, 
nebo e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz

15. – 16. Út, St / 8:00 – 16:00 / dílny na 
muzejní zahradě 
ŘEMESLNÝ WORKSHOP - KOVÁŘ
Práce s kovem – příprava výhně, žhavení že-
leza a jeho různé zpracování. Výroba kované-
ho šnečku, torzírované tyče, keltského srpku. 
Kurz je určen pro mládež ve věku 11 – 18 let,  
jeho  absolvování je pro žáky zdarma. Zájem-
ci se mohou hlásit v Městském muzeu a gale-
rii ve Svitavách na tel.: 461 532 704, nebo lek-
tor@muzeum.svitavy.cz

18. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Roman Dragoun

Červenec

4. Pá / 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

 � 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Sametoví vrazi ČR 2005
Režie: Jiří Svoboda / 137 minut

5. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Generace
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

6. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Divadlo ŠUS Rokycany 
Červená Karkulka, Čtyři pohádky 

7. Po / 19:00 / čajovna Namasté 
Léčivé mandaly 
Jak si malujete život? Jaké máte rádi barvy? Te-
rapeutické kreslení mandal s léčitelem Marti-
nem Adamcem. Vstupné 150 Kč. Na kurz je 
nutné přihlásit se předem a rezervovat si mís-
to buď na mob.: 736 619 384, nebo osobně  
v čajovně. 

8. – 9. Út, St / 8:00 – 16:00 / dílny na mu-
zejní zahradě 
ŘEMESLNÝ WORKSHOP - SKLÁŘ
Práce se sklem – řezání, výroba vitráží, šperků  
a misky. Kurz je určen pro mládež ve věku 11 
– 18 let,  jeho  absolvování je pro žáky zdarma. 
Zájemci se mohou hlásit v Městském muzeu 
 a galerii ve Svitavách na tel.: 461 532 704, 
nebo lektor@muzeum.svitavy.cz

9. St / 19:00 / čajovna Namasté 
Bubnování s workshopem
Minikurz bubnování se základními rytmy, pro 
začátečníky i pokročilé bubeníky. Na kurz si 
můžete přinést vlastní nástroj. Lektorem kur-
zu je muzikoterapeut Andrej Kolář. Vstupné 
dobrovolné.

11. Pa / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

KuLTuRA
 � 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

 � 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Metallica: Some Kind of Monster USA 2004. 
Režie: Joe Berlinger, Bruce Sinofsky - 139 minut

19. So / 9:30 - 11:30 / čajovna Namasté
Tvůrčí čajový workshop
Letní kurz základů správné přípravy čaje. Lek-
torkou kurzu je majitelka čajovny Barbora 
Steinbauerová. Na kurz je nutné přihlásit se 
předem a rezervovat si místo na mob.: 736 
619 384, nebo osobně v čajovně. Počet míst 
je omezen počtem účastníků. Vstupné 250 Kč  
(v ceně je zahrnut čaj a skripta ke kurzu).

20. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha 
POHÁDKY V PARKU  
Dřevěné divadlo Jana Hrubce 
Princezna na hrášku, O zlaté rybce

 � 20:00 / kino Vesmír
Přímý satelitní přenos britské komediál-
ní skupiny „Monty Python živě (převážně)“. 
Odhadovaná délka přenosu je cca 2 hodiny. 
Vstupné: 250 Kč

22. – 23. Út, St / 8:00 – 16:00 / dílny na 
muzejní zahradě 
ŘEMESLNÝ WORKSHOP - KAMENÍK
Práce s kamenem – opracování pískovce. Vý-
roba reliéfu do obložení zdi, pískovcové misky 
na květiny. Kurz je určen pro mládež ve věku 
11 – 18 let,  jeho  absolvování je pro žáky zdar-
ma. Zájemci se mohou hlásit v Městském mu-
zeu a galerii ve Svitavách na tel.: 461 532 704, 
nebo lektor@muzeum.svitavy.cz

22. Út / 9:30 – 12:00 / dětské oddělení 
knihovny
Dopoledne se stolními hrami. Turnaj v Ubongu.

25. Pá / 15:00 - 18:30 / kavárna Rarášek
DĚTSKÁ DISKOTÉKA

25. - 26. Pá, So /areál rybníka Rosnička
FESTIVAL ROSNIČKA 2014 
Hudební festival současnosti, více na str. 1

25. Pá / 19:00 / kavárna Rarášek
PŘESPÁNÍ V RARÁŠKU
Vhodné pro děti od 5 let, 350 Kč/dítě, souro-
zenec 150 Kč
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 � 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Revival ČR 2013 
Scénář a režie: Alice Nellis / 116 minut

26. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

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

27. Ne / 16:00 / park Jana Palacha 
PROMENÁDNÍ KONCERT  
Pohoranka Sebranice 

Srpen

1. Pá / 18:00 / lánská zahrada
ZAHRADNÍ BIGBOŠ
Vstupné: 90 Kč předprodej, 120 Kč na místě, 
pořádá SKS Svitavy a klub Tyjátr. Předprodej: 
Fabrika Svitavy a Tyjátr Svitavy od 1. 7. 2014. 
Více na str. 13

 � 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Černý Petr ČR 1963
Scénář a režie: Miloš Forman / 84 minut

2. So /10:00 – 22:00 / Ottendorferův dům
MALOVÁNÍ V OTTENDORFCE
Výjimečné kulturní setkání ve výjimečném 
prostředí. Propojení výtvarna, divadla, hudby  
a fotografie. Možnost prohlídky Ottendorfero-
va domu -  sálu a dalších prostor budovy (skle-
py, čajovna, Muzeum esperanta, zázemí sálu, 
ubytování, půda) při příležitosti vzniku nových 
výtvarných děl do Galerie Venkovka. 

3. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha 
POHÁDKY V PARKU
Liduščino divadlo Praha    
Kudy cesta do pohádky, Zpívánkový kabaret 

4. Po / 19:00 / čajovna Namasté
Léčivé mandaly 
Terapeutické kreslení mandal s léčitelem Mar-
tinem Adamcem. Vstupné 150 Kč. Na kurz je 
nutné přihlásit se předem a rezervovat si mís-
to na mob.: 736 619 384, nebo osobně v ča-
jovně. Počet míst je omezen počtem účastníků.

6. St / 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s workshopem 
Minikurz bubnování se základními rytmy pro 
začátečníky i pokročilé bubeníky. Na kurz si 
můžete přinést vlastní nástroj. Lektorem kur-
zu je muzikoterapeut Andrej Kolář. Vstupné 
dobrovolné

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

 � 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Králova řeč GB 2010
Režie: Tom Hooper / titulky / 118 minut

9. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Ponny Expres

10. Ne / 16:00 / park Jana Palacha 
PROMENÁDNÍ KONCERT  
Dechová hudba Malohanačka z Velkých Opa-
tovic.

11. - 17. Po - Pá / 9:00 - 18:30, So 
a Ne 13:30 - 18:30 / kavárna Rarášek
BAZÁREK - výbava pro školáky

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

 � 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Starci na chmelu 1964
Režie: Ladislav Rychman / 89 minut

16. So / 9:30 - 11:30 / čajovna Namasté 
Tvůrčí čajový workshop
Letní kurz základů správné přípravy čaje. Lek-
torkou kurzu je majitelka čajovny Barbora 
Steinbauerová. Na kurz je nutné přihlásit se 
předem a rezervovat si místo na mob.: 736 
619 384, nebo osobně v čajovně. Počet míst 
je omezen počtem účastníků. Vstupné 250Kč  
(v ceně je zahrnut čaj a skripta ke kurzu).

 � 19:00 /  park Jana Palacha
PÍSNIČKÁŘI V PARKU
Marek Vojtěch - komediant, muzikant a výtvar-
ník z Prahy. Mirka Miškechová - slovenská pís-
ničkářka z Povážské Bystrice. Monty - acous-
tic-folk (Brno) 

17. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
POHÁDKY V PARKU
Divadlo Harmonika Praha    
Kouzelný hrnec, Pohádka o písničce

22. Pá / 9:30 – 12:00 / dětské oddělení 
knihovny
Dopoledne se stolními hrami 
Turnaj v Ubongu.

 � 15:00 - 18:30 / kavárna Rarášek
DĚTSKÁ DISKOTÉKA

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

 � 19:00 / kavárna Rarášek
PŘESPÁNÍ V RARÁŠKU
Vhodné pro děti od 5 let, 350 Kč/dítě, souro-
zenec 150 Kč. 

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

 � 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Zapomenuté světlo ČR 1996
Režie: Vladimír Michálek - 105 minut

24. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
PROMENÁDNÍ KONCERT 
Svitavská dvanáctka 

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

31. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha 
POHÁDKY V PARKU
Bilbo Compagnie Jiřího Reidingera    
Kvak a Žbluňk, Cirkus Chauve 

Kino Vesmír
Červenec
3. / Čt / 19:30 
Pojedeme k moři ČR 2014 
Tomáš dostane kameru a rozhodne se, že nato-
čí svůj první film… Film je výjimečný nejen pří-
během, ale i režijním uchopením – je celý vy-
právěný pohledem jedenáctiletého kluka, kte-
rý si svůj příběh režíruje i natáčí. Scénář a re-
žie: Jiří Mádl
Vstupné: 80 Kč / 90 minut

5. / So/ 17:00 a 19:30 
Zloba – Královna černé magie USA 2014 
Příběh legendární zlé královny z klasického 
snímku společnosti Disney Šípková Růženka  
z roku 1959. Angelina Jolie v hlavní roli rodin-
né fantasy. Režie: Robert Stromberg
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 97 minut

9. / St / 19:30 
Fair Play ČR 2014 
Osmdesátá léta v Československu. Mladá 
sprinterka se má zúčastnit olympijských her 
a naplno běží státem řízený doping… Drama.
Scénář a režie: Andrea Sedláčková
Vstupné: 80 Kč / 100 minut

10. / Čt / 19:30 
Joe USA 2013 PREMIÉRA!
Drsný příběh o přátelství. Bývalý trestanec 
(Nicolas Cage) se setkává s mladým chlapcem  
z problémové rodiny, pro kterého se stává vzo-
rem… Zároveň ale čelí volbě mezi vykoupením 
a možnou odplatou. Drama oceněné na MFF  
v Benátkách 2014. Režie: David Gordon Green
Vstupné: 110 Kč / titulky

12. / So / 20:00 
Mimořádný filmový večer!
Přímý přenos: Zakončovací ceremoniál 49. 
mezinárodního filmového festivalu Karlovy 



Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby 
si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství.  Sourozenci vstupují do slavných pohá-
dek… Scénář: Zdeněk Svěrák, režie: Jan Svěrák
Vstupné: 130 Kč – dospělí, 110 Kč – děti / 86 
minut

20. / St / 19:30 
Projekt 100: Ostře sledované vlaky  
Československo 1966
Na zapadlém nádražíčku se osudově střetáva-
jí „velké“ dějiny a malá osobní historie: píše se 
rok 1945… Oscar za nejlepší neanglicky mluve-
ný film! V hlavní roli: Václav Neckář. Podle Bo-
humila Hrabala natočil Jiří Menzel
Vstupné: 70 Kč / 92 minut

21. / Čt / 19:30 
Chraň nás od zlého USA 2014 
Newyorský policista se pouští do vyšetřování 
série znepokojivých a nevysvětlitelných zloči-
nů. Spojí své síly s knězem, aby společně bojo-
vali s nočními děsy, které ohrožují město… Ho-
ror. Režie: Scott Derrickson
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut

23. - 24. / So - Ne / 15:00 a 17:00 
Letadla 2: hasiči a záchranáři USA 2014 
Když se světově proslulý letecký závodník Prá-
šek dozví, že má poškozený motor… vrhá se do 
světa vzdušného boje s požáry! Rodinný ani-
movaný film.
Vstupné: 90 Kč

23. / So / 19:30 
Očista: Anarchie USA 2014 
Pravá americká tradice. Jednou za rok se ame-
rické ulice vždy na dvanáct nočních hodin pro-
mění v peklo. Všechny zločiny jsou legální… 
Thriller. Scénář a režie: James DeMonaco
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky  

25. srpna – 1. září
Prázdniny v kině

Výstavy
MuZEuM
1. červen – 7. 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 
je poprvé veřejnosti představen soubor boha-
tě řezbovaného vybavení měšťanské jídelny.
Výstava ke 125. výročí narození řezbáře.

6. červen – 14. září
MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY 
ČESKÉ SPOŘITELNY
Obrazy a kresby z poboček České spořitelny, 
a.s. z celého území Čech, Moravy a Slezska. 
Ačkoli byly zakoupeny pro potřeby výzdoby fi-
nančních ústavů, poskytují dnes reprezentativ-
ní pohled na české umění od poloviny 19. sto-
letí do poloviny 20. století. 
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Vary 2014. Poté: projekce zakončovacího fil-
mu 49. MFF Karlovy Vary v našem kině: Divo-
ké historky  Argentina, Španělsko 2014 
Režie: Damián Szifron    
Vstupné: 80 Kč / titulky / 122 minut

16. / St / 19:30 
Na hraně zítřka USA 2014 
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mi-
mozemská rasa Mimikové, připomínající včelí 
kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká 
města v hromadu trosek a zanechávají za se-
bou miliony lidských obětí… Tom Cruise a Emi-
ly Blunt v hlavních rolích dobrodružné sci-fi.
Režie: Doug Liman
Vstupné: 100 Kč / titulky / 114 minut

17. / Čt / 19:30 
Love Song USA 2013
Romantický příběh dvou muzikantů, kteří odje-
dou do New Yorku, aby zde začali nový život… 
Až jejich rozchod a shledání dá vzniknout hud-
bě, která si získá srdce všech! Keira Knightley  
a Mark Ruffao v hlavních rolích.
Scénář a režie: John Carney (autor filmu Once)
Vstupné: 110 Kč / titulky / 104 minut

19. / So / 17:00 a 19:30 
Mikulášovy patálie na prázdninách 
Francie 2014 
Je tu konec školního roku a dlouho očekáva-
né prázdniny jsou konečně tady! Malý Mikuláš, 
jeho rodiče a babička vyrazili k moři. Mikuláš si 
najde nové přátele… Rodinná dobrodružná ko-
medie. Režie: Laurent Tirard
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 95 minut

20. / Ne / 20:00 
Přímý přenos z londýnské O2 Arény:
Monty Python živě (převážně)
Společné vystoupení pěti žijících členů skupi-
ny Monty Python, jejich první od roku 1982  
a údajně poslední vůbec, bude 20. července 
živě přenášeno do 1500 kin na světě včetně 
České republiky. 
Vstupné: 250 Kč / přibližně 120 minut

23. / St / 19:30 
22 Jump Street USA 2014 
Pařba zábava ve jménu zákona. Dva začínající 
policisté jsou pověřeni prací v utajení na místní 
vysoké škole. Komedie. Režie: Phli Lord, Chris-
topher Miler
Vstupné: 120 Kč / titulky

24. a 26. / Čt a So / 19:30 
Díra u Hanušovic ČR 2014 PREMIÉRA!
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmo-
vá), toho času hospodská, se snad nikdy ne-
vdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze… 
Jednoho dne však u Hanušovic dojde k neče-
kané události… V načernalé komedii dále hra-
jí: Ivan Trojan, Lenka Krobotová, Jaroslav Plesl, 
David Novotný, Martin Myšička a další z Dejvic-
kého divadla… Scénář a režie: Miroslav Krobot
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / 98 minut

30. / St / 19:30 
Magický hlas rebelky ČR 2014 
Životopisný dokument Olgy Sommerové  

o Martě Kubišové, zpěvačce, signatářce Char-
ty 77. Zachycuje ji jako silnou osobnost, která 
navzdory nepřízni režimu trvala na svých hod-
notách.
Vstupné: 100 Kč

31. / Čt / 19:30 
Úsvit planety opic USA 2014 
Poslední šance na mír. Od ovládnutí planety 
Země opicemi uběhlo deset let… A národ li-
doopí je ohrožován skupinou lidí. Ocitají se na 
pokraji války, která rozhodne, kdo se stane do-
minantním živočišným druhem na Zemi… Akč-
ní sci-fi. Režie: Matt Reeves
Vstupné: 120 Kč / titulky / 130 minut  

Srpen
2. / So / 19:30 
Zejtra napořád ČR/SR 2014
Každou noc usínají miliony lidí s tím, že změ-
ní svůj život a že zítra konečně udělají něco ji-
nak…  A tak Petr Kraus vyráží za prací do Číny a 
na schůzky naslepo… a na cestu, která mu mož-
ná změní život… Drama i komedie. Scénář a re-
žie: Rudolf Havlík
Vstupné: 120 Kč / 98 minut
 
6. / St / 19:30 
Parádně pokecal ČR 2014 
Autorská komedie zachycuje šest měsíců v ži-
votě 25 letého muže. Opět vyhozen ze školy.. 
opět opuštěn přítelkyní… opouští Prahu… až 
se ozve tajemný telefonát… Scénář a režie: To-
máš Pavlíček
Vstupné: 100 Kč / 75 minut

7. / Čt / 19:30
Kouzlo měsíčního svitu USA 2014 PREMIÉRA!
Každý rok nás Woody Allen potěší svým dal-
ším filmem. Tentokrát to bude romantická ko-
medie o jednom Angličanovi, který se na za-
čátku 30. let ve slunné Francii snaží odhalit jis-
tý podvod. Emma Stone a Colin Firth v roman-
tické komedii. 
Vstupné: 100 Kč / titulky

9. / So / 19:30 
V oku tornáda USA 2014 
Během jediného dne je město Silverton zpus-
tošeno nebývalým náporem tornád… a to nej-
horší má teprve přijít! Thriller je natočen oči-
ma a objektivy lovců tornád.
Režie: Steven Quale
Vstupné: 100 Kč / titulky / 90 minut

13. / St / 19:30 
Strážci galaxie USA 2014 
V tomto akcí nabitém výpravném vesmírném 
dobrodružství se odvážný dobrodruh stává 
středem zájmu nájemných zabijáků. Je nucen 
spojit se se čtveřicí pozoruhodných hrdinů…
Režie: James Gunn
Vstupné: 130 Kč

14. a 16. - 17. / Čt  / 19:30, So, Ne / 17:00 a 19:30 
Tři bratři ČR 2014 PREMIÉRA!
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk 



Litomyšl
4. 7. – 29. 8. / Toulovcovo náměstí
Toulovcovy prázdninové pátky
Pohádky nejen pro děti a koncerty nejen pro 
dospělé.

25. 7. / Zámecké návrší
Muzikál: Noc na Karlštejně

do 31. 8. / dům U Rytířů / zámecká obrazárna
Výstava: Josef Váchal – Mystik neukázněný
Výstava: Josef Matička – Dar Litomyšli

Polička
1. 7. – 31. 8. / Centrum B. Martinů
Výstava: Co Čech, to muzikant

1. 7. – 31. 8. / Cetnrum B. Martinů
Výstava:  Jiří Trnka – Tajemný svět pohádek

5. 7. / 9:00 / obec Široký Důl
4. sraz automotoveteránů

15. – 17. 8. / Palackého náměstí
Festival: Polička 555 
Multižánrový tradiční poličský festival

Moravská Třebová
13. 7. / 17:00 / nádvoří zámku
Cháronovi blázni
Pochmurná pouliční inscenace, loutkové ske-
če, tančení na chůdách,...

26. 7. / areál zámku
Moravskotřebovský bramborák
Folkový festival, na kterém vystoupí Folk Team, 
BG Nova, Mirek Paleček a Ivo Jahelka, Fleret, 
Hop Trop atd.

30. 8. / náměstí T. G. Masaryka
Kejkle a kratochvíle
Tradiční moravskotřebovský festival

Vysoké Mýto
7. 6. – 14. 9. / regionální muzeum
Auto, kam se podíváš
Na výstavě lze zhlédnout šlapací auta, malé 
„angličáky“, modely lepené z papíru atd.

29. 7. – 1. 8. / po setmění na nám. Přemys-
la Otakara II.
Kinematograf bratří Čadíků
Příběh kmotra, Kandidát, Martin a Venuše, Po-
střižiny

25. – 29. 8. / 19:00 / amfiteátr M-klubu
Týden hudby 2014
Vladimír 518 band, Energit, K. Střihavka&Lea-
ders, Ivan Hlas trio, Zrní. 

POZOR! Prodloužení otevírací doby muzea  
o prázdninách:
Út - Ne / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
První neděli v měsíci je pro obyvatele Svitav 
vstup volný.

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

FABRIKA
Foyer
Výstava 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 jako by 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.

ČAJOVNA NAMASTÉ 
1. 7. - 31. 8.     
URBANISTICKÝ MINIMALISMUS 
Černobílé fotografie Terezy Jirouškové. Výstava 
je zpřístupněna v době provozu čajovny.

KAVÁRNA V PARKu
1. - 31. 7.   
POSLEDNÍ CESTA
...ten, kdo nás ochraňoval a provázel desít-
ky let, aby zůstal sám a opuštěný napospas 
času... je odporně lidské opouštět vše blízké 
pro nové... Fotografie, Vladimír Filip, Pardubi-
ce. Výstava je zpřístupněna v době provozu ka-
várny.

KAFÉ ROŠAMBO
1. – 31. 8.    
ENKAuSTIKA  
Malování horkým voskem, metoda stará 2500 
let. Dělám, co mě těší, a těší mě malování en-
kaustikou. Je to nádherné tvoření, které mně  
i ostatním přináší velkou radost. Danuše Na-
vrátilová. www.encausticdanuse.webnode.cz 
Výstava je zpřístupněna v době provozu ka-
várny. 

Červenec

6. Ne / 10:00 / Svitavský stadion
Turnaj ČTS Svitavy CUP minitenis (do 7 let) 

12. - 13. So - Ne / 8:30, 12:00 / Svitavský sta-
dion
Turnaj ČTS Svitavy CUP mladší žactvo 
(chlapci - 8:30,  dívky - 12:00)

12. So / 9:00 / areál Cihelna
Veřejná soutěž UŠ, UR20 a UR25 
Modelklub 

19. So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: Veřejná soutěž - soustředění 
UŠ, UR20 a UR25

26. So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta 1:10, Buggy 1:10
 
 � 9:00 / So / Svitavský stadion

Turnaj ČTS Svitavy CUP babytenis (do 9 let) 

26. So / 9:00 / hřiště za Národním domem
MIXY 2014 – 15. ročník turnaje smíšených 
družstev
Volejbal

27. Ne / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta 1:10, Buggy 1:10

Srpen

2. So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta 1:10 IC

9. So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta 1:10 E 
 
16. So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta MČR 1:5

16. - 17. So - Ne / 8:30 / Svitavský stadion
Tenis: turnaj ČTS Svitavy CUP muži

17. Ne / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta MČR 1:5

23. - 24. So - Ne / 8:30 / Svitavský stadion
Turnaj ČTS Svitavy CUP starší žactvo 
Chlapci - 8:30, dívky - 12:00
Tenis

30. So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: Veřejná soutěž UŠ, UR20 a UR25
 
 � 9:00 / hala Na Střelnici

Memoriál manželů Vymětalových – 4. ročník
Volejbal: starší žákyně

 � 10:00 / Svitavský stadion
Turnaj ČTS Svitavy CUP 
Minitenis do 7 let 
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Prázdniny ve svitavském muzeu

„Šéfe, kdybych umřel, tak...

Na prázdninové měsíce jsme opět připra-
vili širokou nabídku nejen pro turisty, ale také 
obyvatele našeho města a tradičně jsme ne-
zapomněli ani na děti. Kromě stálých expozic 
Historie praní, Hledání hvězdy Davidovy a La-
byrint svitavských příběhů můžete navštívit vý-
stavu Alois Petrus – příběh řezbáře, kde se do-
zvíte mnohé zajímavosti o životě a díle člověka, 
kterého si možná někteří z dříve narozených 
ještě pamatují a mnozí vlastní jeho dílo jako 
rodinou památku. Nejen pro ty, kteří jej znali, 
bude překvapující obrovský rozsah odborného 
zaměření jeho díla. V jedné místnosti se setkáte  
s jednoduchým malovaným nábytkem, inspi-
rovaným lidovou tvorbou, ve druhé vás omráčí 
profesionálně, hluboce vyřezávaný nábytek do 
měšťanského obydlí, abyste o pár metrů ved-
le obdivovali jeho loutkové divadlo (výrazy mi-
miky loutek byly ve své době velmi ceněny). 
Soubor dřevěných hraček a dóz vycházel z li-
dového folkloru  a je jedním z mála, který se do 
dnešního dne zachoval. Samozřejmě nechybí 

poslední, svitavské období jeho drobné tvor-
by, které především znáte. 

Návštěvníci výstavy Mistrovská díla České 
spořitelny se mě často ptají, jak je možné, že 
jedna instituce vlastní takové kulturní bohat-
ství, jehož část je letos instalována v našich vý-
stavních síních. Umožňuje jí to výjimečné po-
stavení městských spořitelen a záložen, jejichž 
je nástupkyní. Ty kupovaly už koncem 19. sto-
letí díla uznávaných mistrů na výzdobu svých 
interiérů. A tak je dnes tato sbírka nejuceleněj-
ší kolekcí v ČR, jakou nevlastní ani žádná gale-
rie či muzeum. 

K oběma výstavám jsou samozřejmě při-
praveny dílny pro děti – u „Petruse“ si mohou 
zahrát stínové divadlo, v galerii složit některé 
vystavené obrazy formou puzzle, či se stát spo-
luautorem knihy obrazových příběhů.

Pro vaše děti jsme ale na prázdninové dny 
připravili také aktivní trávení volného času.  
Ti starší (11 – 18 let) se mohou v červenci zú-
častnit dvoudenních řemeslných workshopů   
- sklářství (8. - 9. 7.), kovářství (15. - 16. 7.)  
a kamenictví (22. - 23. 7.). V průběhu dvou 
dnů se bude dětem věnovat lektor – odborník 
daného řemesla a absolventi si domů odnesou 
vlastnoručně vyrobený hotový výrobek. Něko-
lik míst v kurzech je ještě volných - zájemci se 
mohou hlásit v Městském muzeu a galerii ve 
Svitavách na tel.: 461 532 704, nebo lektor@
muzeum.svitavy.cz. 

Pro mladší (7 – 11 let) pořádáme ve dnech 
11. - 15. srpna týdenní příměstský tábor s his-
torickým a výtvarným programem. Téma toho 
letošního je Řemeslo má zlaté dno a tábor 
bude zaměřen na tradiční řemesla, především 
však práci se sklem. Jde v pořadí o čtvrtý mu-
zejní tábor.

Věřím, že si z letošní muzejní prázdnino-
vé nabídky každý vybere podle svého vkusu  
a zájmu.                                    Blanka Čuhelová

...obaly na obrazy jsou v černé komo-
ře.“  To jsem od Mirka slyšela před týdnem  
a odpověděla „no jo, jasně.“ Byla to to-
tiž jedna z jeho mnoha hlášek, které jsme 
od něj slýchávali pravidelně a zvykli jsme si 
na ně. Jeho „u nudle“ když mu někdo volal, 
„nohy jak konve“, když jsme stěhovali depo-
zitáře, „šéfovo oko“, když vyrovnával obrazy 
na výstavě, byly v muzeu pověstné.

Mirek Jančík nastoupil do našeho muzea  
v roce 1991 a prožil v něm více než třeti-
nu života. Stál u přerodu muzea z institu-
ce věnované dělnickému hnutí na městskou 
organizaci mapující historii našeho měs-
ta a život obyčejných lidí. Málokdo ví, že 
všechny sbírky prošly jeho rukama. Nebyl 
jen správcem, jak ho možná vnímalo oko-
lí, které do vnitřního života muzea nevidě-
lo. Byl kurátorem sbírky praček, restauráto-
rem, stál u instalace všech výstav. Když jsme 
po roce 1989 začali budovat nové muzeum, 
byl to on, kdo obrážel vybydlené chalupy  
a kontejnery a do muzea nosil na první po-
hled bezcenné předměty. Když se v muzeu 
objevily první dřevěné pračky, uchvátily jej. 
Unikátní sbírka historických praček v muzeu 
je jeho dílo. Kvůli ní se pustil do studia re-
staurátorského učiliště v Praze. Sbírku ope-
čovával, restauroval, dokumentoval, prová-
děl návštěvníky po expozici, stal se v tomto 
oboru odborníkem, který radil nejen sběra-
telům, ale také pracovníkům muzeí v celé 
České republice.  

Byl skvělým kamarádem. Nic pro něj ne-
byl problém, co slíbil, splnil. O tom ví své 
nejen jeho rodina a mí kolegové, ale také 
spousta jeho přátel. V posledních letech se 
stále časteji vracel do svého rodného Dětři-
chova. Stavěl si tam „dáču“, měl z ní ohrom-
nou radost a posílal fotografie, jak roste.

Mirku, je to pár dní, co jsi nás opustil, 
a moc nám chybíš. Kamkoliv se podíváme, 
všude jsou tvé otisky. Muzeum bez tebe už 
nikdy nebude takové jako s tebou. Žil jsi na-
plno a tvá stopa ve svitavském muzejnictví 
zůstane natrvalo. 

Za svitavské muzejníky Tvoje Blanka 
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V Ottendorfce 
se bude malovat

Roste nám nová 
moderátorská 
hvězda

Školní hřiště  
o prázdninách

Kurzy tance  
a společenské 
výchovy

Malíři svitavští i okolosvitavští společně se 
zvídavými návštěvníky se sejdou první srpno-
vou sobotu 2. 8. v Ottendorferově knihovně. 
V prostorách sklepů, tajných pokojů a nedo-
stupných půd si dají dostaveníčko umělci du-
chem mladí, aby vytvořili svá letošní díla pro 
galerii Venkovka. Těšit se můžete na výtvarná 
a hudební překvapení v hlavním sále. Rozjímat 
budete moci v čajovně nebo přímo na výstavě 
v Muzeu Esperanta.

Akce potrvá od 14 do 22 hodin. Vstup vol-
ný. Vernisáž obrazů je naplánována na pátek 
5. září, tedy jako vždy pátek před poutí k sv. 
Jiljí. Akce vzniká za podpory MMG Svitavy  
a Agentury Boží mlýny.                        Jiří Sehnal V květnu se konalo v Praze v historickém 

prostředí Emauzského opatství celostátní kolo 
prestižní mezinárodní soutěže v řečnickém 
umění Mladý Demosthenes. Základní školu 
na náměstí Míru zde reprezentovala žákyně 
IX. třídy Karin Pavlova, vítězka krajského kola 
Pardubického kraje.

Všech dvaapadesát soutěžících čtyř kate-
gorií se snažilo přesvědčit porotu v čele s mo-
derátorkou a autorkou projektu Janou Adám-
kovou o svých řečnických kvalitách, originali-
tě tématu, zvládnutí nonverbální komunika-
ce i jak umí pracovat s hlasem. Atmosféra celé 
akce byla velmi přátelská, motivující a výkony 
všech dětí na vysoké úrovni. Přítomnost zná-
mých tváří kulturního i společenského života 
potvrdila, že finalisté stojí opravdu jednou no-
hou ve světě médií. Programem soutěže pro-
vázel moderátor a hlasatel Alexandr Hemala.  

Celkové pořadí všech soutěžících neby-
lo vyhlašováno, avšak je jisté, že Karině utek-
lo umístění na pomyslné bedně jen o fous. Ve 
skutečnosti to však není důležité, neboť v této 
soutěži vyhraje každý, kdo překoná strach, 
ostych, jde za svým snem, snaží se získat nové 
zkušenosti, zkrátka přiblíží se ke hvězdám…

Demosthenes jako athénský politik, práv-
ník a především řečník by měl určitě ze všech 
soutěžících radost.                           Jana Hanusová

Gymnázium Svitavy
Vzhledem k rozsáhlé stavební akci ve škole 

a v jejím areálu jsou některá sportoviště zabra-
ná stavební firmou a pohyb osob v areálu školy 
je omezený. S přístupem z ulice Poličská bude 
přístupný atletický ovál (bez nutnosti oznáme-
ní), případně travnaté fotbalové hřiště, hřiště  
s umělým povrchem či tenisový kurt ( jen po 
dohodě se školou a po poučení o pohybu na 
staveništi). Asfaltová plocha je letos během 
léta nepoužitelná.

ZŠ Riegrova
Hřiště bude přístupné každý den od 9 do 20 
hodin.

ZŠ Felberova
Hřiště je přístupné nepřetržitě.

Alice Štrajtová Štefková

Léto v klubu Tyjátr
Od 1. 7. do 31. 8. se mění otevírací doba:
Neděle:  zavřeno
Pondělí: zavřeno
Úterý:  16:00 – 22:00 hodin
Středa:  16:00 – 22:00 hodin
Čtvrtek:  16:00 – 22:00 hodin
Pátek: 18:00 – 24:00 hodin
Sobota:  18:00 – 24:00 hodin

Víkendy plné kvalitní hudby
Pravidelné víkendové rockotéky - za příz-

nivého počasí možnost venkovního posezení.  
V průběhu prázdnin budeme včas informovat 
o případných plánovaných akcích na:
•	  www.tyjatrklub.cz
•	  plakátech
•	  facebooku - www.facebook.com/Alternativ-

ní klub Tyjátr
V červenci a srpnu můžete také využít klub 

pro pořádání vlastních soukromých i veřejných 
akcí (narozeninové oslavy, semináře, veřejné 
zkoušky svitavských a okolních kapel a další). 
Informace na mob.: 728 738 854.  

Michala Černá

Středisko kulturních služeb pořádá deset 
lekcí po třech vyučovacích hodinách, dále 2x pro-
dloužená (4 hodiny), ukázky stolování s rautem  
a 1x věneček s kapelou. 

Kurz začíná ve čtvrtek 18. září od 18:30 ve 
Fabrice. Vyučuje Taneční klub STYLE Svitavy 
(www.tkstyle.webnode.cz). Cena celého kurzu 
je 1200 Kč. Cena rautu pro jednotlivce 150 Kč 
(vybírá se zvlášť). Hlásit se mohou páry (bez 
nároku na to, že budou tančit jen spolu!) i jed-
notlivci. Podmínkou je dovršení 16 let účastní-
ků! Naučíte se základům standardních a latin-
sko-amerických tanců a pravidlům společen-
ského chování. Získáte nové přátele a stanete 
se osobnostmi schopnými dobře se chovat při 
každé příležitosti!

Zápis do kurzu proběhne po platbě v ho-
tovosti 8. 9. - 18. 9. 2014 v recepci Fabriky (po 
- pá: 7:00 - 19:00, so: 6:30 - 11:30), tel.: 461 
535 220, mob.: 733 142 093.

Předběžné termíny lekcí: čtvrtky 18. 9., 25. 
9., 2. 10., 9. 10., (úterý) 14. 10., 16. 10., 23. 
10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., (středa) 26. 
11. a pátek 28. 11. 2014 (věneček).

Zaměstnanci SKS

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)
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Prázdniny v knihovně Léto v parku

Písničkáři v parku

Spolupráce knihovny  
a MŠ Milady Horákové

•	  malování nebo psaní s úkolem na téma: Co 
by se stalo, kdyby… Nejlepší práce budou 
vystaveny v září v knihovně a nejzajímavěj-
ší odměníme v Týdnu knihoven (6. - 10. 10. 
2014).

•	  Prázdninový detektiv – pátrání v knihách 
a hledání odpovědí k úkolům.

•	  Den se stolními hrami – 22. července a 22. 
srpna v době od  9:30 do 12:00 hod.

Seznámení s pravidly her, které knihovna 
půjčuje (podle přání) a turnaj v Ubongu. Tři ví-
tězové získají drobnou knižní odměnu.

1. 8. / Pá / 18:00 / lánská zahrada

Zahradní bigboš
•	  FRANTA ČERNÝ & POVIJAN (25. výročí)
•	  JOLLY JOKER
•	  MOTHER´S ANGELS
•	  KLOAKA (25. výročí)
•	  TORZO
•	  ZCG

Vstupné: 90 Kč předprodej, 120 Kč na mís-
tě. Předprodej ve Fabrice a v Tyjátru od 1. 7. 

Čtení s dětmi od útlého mládí je velmi dů-
ležité. Na dětech se dobře pozná, jestli se s kni-
hami setkávají pravidelně. Rozvoj řeči, myšle-
ní, získávání nových znalostí, to vše můžeme 
už s předškolními dětmi. Proto nám v knihov-
ně udělá radost každá dětská návštěva ne-
jen  rodičů s malými dětmi, ale i učitelů z  MŠ.  
V uplynulém školním roce vznikla netradič-
ní spolupráce městské knihovny s Mateřskou 
školou Milady Horákové. Paní učitelky se roz-
hodly, že budou navštěvovat knihovnu každý 
měsíc. Pro jejich děti to nebylo nic neobvyk-
lého, protože se s knihami setkávaly už v pro-
storách školky – mají ve všech odděleních čte-
nářské koutky, při odpoledních relaxacích je 
jim předčítáno a dokonce děti z oddělení Slu-
níčka prožívají chvíle společného čtení rodi-
čů a prarodičů. Ti přicházejí za dětmi v dopo-
ledních hodinách a představují jim úryvky ze 
svých oblíbených knih z dětství. Z přečtených 
knih pak společně vytvářejí Sluníčkový čtenář-
ský deník, do kterého paní učitelka zaznamená-
vá autora a název přečtené knihy, a děti ho do-
plňují svými ilustracemi. V knihovně jsme pro 
ně měly připraveny programy přizpůsobené je-
jich věku.  Hru O smutné a veselé paní knihovni-
ci, která vysvětluje, o čem jsou knihy v knihovně,  
a je spojena se čtením básniček. Tiskařská po-
hádka vypráví o tom, z čeho jsou knihy vyro-
beny. Chameleon Leon je zábavné čtení o ka-
marádství spojené s poznáváním barev a Krt-
kův den nám připomene, jak prožíváme všední 
den. Závěrem každé návštěvy si děti mohly na 
společnou průkazku vypůjčit několik knih, které 
si ve školce prohlížejí. Naučí se tím sociální do-
vednosti a mohou samy rozhodnout o výběru.     

Kolektiv pedagogických pracovníků 
MŠ M. Horákové a Jindřiška Soudková

16. 8. / So / 19:00
Park Jana Palacha (při nepříznivém počasí 

se koncert přesune do Kavárny v parku).
Marek Vojtěch
Komediant, muzikant a výtvarník z Prahy. 

V letech 1996 - 2011 byla jeho domovským 
souborem Divadelní společnost Koňmo. Coby 
akordeonista hrál ve skupině Gothart, nyní  
v kapele Mijaktic Orkestar. V neposlední řadě 
pak vystupuje i sólově s vlastním autorským 
programem. www.bandzone/marekvojtech

Monty
Acoustic-folk (Brno) - Plnotučné tóny z vi-

nic pod Pálavou. Chlapík, co má holý zadek, 
ale v hlavě a v srdci mu zní melodie... Jiří „Mon-
ty” Motyčák se na písničkářské dráze prohání 
už od roku 2008. V minulém roce předskako-
val na svitavském koncertě Tomáše Kluse.

Mirka Miškechová
Slovenská písničkářka z Povážské Bystrice. 

Tento rok vydává debutové album. V současné 
době studentka žurnalistiky. Spolupracovala  
s Xindlem X na poslední desce Čecháček 
Made.

Promenádní koncerty

Park Jana Palacha
13. 7. / 16:00 / dechový orchestr Astra 
27. 7. / 16:00 / Pohoranka Sebranice
10. 8. / 16:00 / Malohanačka z Velkých Opatovic
24. 8. / 16:00 / Svitavská dvanáctka

Pohádky v parku

Park Jana Palacha
6. 7. / 15:00 a 16:00 / Červená Karkulka, Čty-
ři pohádky 
20. 7. / 15:00 a 16:00 / Princezna na hrášku, 
O zlaté rybce
3. 8. / 15:00 a 16:00 / Kudy cesta do pohádky, 
Zpívánkový kabaret
17. 8. / 15:00 a 16:00 / Kouzelný hrnec, Po-
hádka o písničce
31. 8. / 15:00 a 16:00 / Kvak a Žbluňk, Cir-
kus Chauve

V parku Jana Palacha nás o prázdninách 
opět čeká letní kino, písničkáři  a koncerty. Po-
drobný program najdete v kulturním kalendá-
ři. Začátky promítání letního kina jsou uvede-
ny orientačně. Každý pátek v červenci  začíná-
me v 21:30 a v srpnu v 21:00 hodin. Promítá 
se až za úplného setmění. Vstup volný! Občer-
stvení zajišťuje Kavárna v parku www.kavar-
na-vparku.cz.

Pohádky v parku startujeme v neděli 6. čer-
vence a každých 14 dní se můžete přijít s dět-
mi zdarma do přírody podívat na loutková di-
vadla. Promenádní koncerty dechových orches-
trů budou také pravidelně každou druhou ne-
děli a ten první můžete zhlédnout 13. července.
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Městská knihovna 
o prázdninách
Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti

Pondělí 9 - 17 Pondělí 12 - 17

Úterý 9 - 17 Úterý 9 - 13

Středa 9 - 17 Středa 12 - 17

Čtvrtek zavřeno Čtvrtek zavřeno

Pátek 9 - 17 Pátek 9 - 13

Sobota zavřeno Sobota zavřeno

Neděle zavřeno Neděle zavřeno

Společnost BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. 
- přesné vstřikování plastů, montážní  
   a kompletační práce
hledá pracovníky na tyto pozice : 

• Nástrojař
• Seřizovač
• Skladník/Manipulant
• Mistr směny
• Referent prodeje
• Konstruktér jednoúčelových  

strojů a zařízení
V případě zájmu zasílejte své životopisy 
e-mailem: icvejnova@bohmct.cz
 kweiserova@bohmct.ct
 mcermakova@bohmct.cz
poštou:  BÖHM PLAST-TECHNIK a. s. 
 Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová
Telefonické dotazy: 465 519 951
Bližší informace: www.bohmct.cz



...akciová společnost Tauer elektro působí 
na našem trhu již 15 let? Vznikla transforma-
cí se společností Svitava elektro v roce 1999.

Firma měla v té době pouze dvě divize  
- velkoobchod a jednu maloobchodní prodej-
nu. Dnes má 16 maloobchodních prodejen po 
celé ČR a vlastní logistický a skladovací are-
ál na Pražské ulici ve Svitavách. K příležitosti 
15. výročí byla uspořádána výroční akce. Vy-
stavovali zde přední výrobci a dovozci elekt-
ro zboží, prezentovali většinou své aktuální no-
vinky a testovali je na místě. Děti se mohly vy-
fotit na závodní motorce a získat hned fotku  
u stánku NIKON, pak mohly dovádět na ská-
kacím hradu a hrát různé dovednostní hry, za 
které byly odměňovány.

Pro dospělé byla připravena prezentace 
vozů Ford nebo si mohli vyzkoušet jízdu na 
elektrickém kole. Na zákazníky čekalo akční 
zboží, dárky od vystavovatelů a 15 hodnotných 
cen v tombole.                                   Ivan Tauer

Víte, že...
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Lamaterapie ve Světlance

Vyrazte hledat poklad Skautský rok 
vyvrcholí táborem 

Indiánský pochod  
pro děti a rodiče

Klienti,  rodinní příslušníci a příznivci Cha-
rity Svitavy ve Světlance prožili 6. června vel-
mi nevšední zážitek – lamaterapii. Jedná se 
o jednu z forem animoterapie - tedy terapie se 
zvířaty. Lamaterapie se zaměřuje na terapeu-
tickou práci prostřednictvím lam. Do Světlan-
ky za klienty přijely lamy z Farmy U Lamáka  
z Ústupu u Olešnice. Majitelka Yvona Okáčo-
vá měla pro klienty připravený velmi bohatý 
program. Ve Světlance nabízíme služby lidem 
se zdravotním postižením, osobám s chronic-

Dětská televize ČT :D chystá na prázdniny 
letní soutěž Zachraňte duhu, která bude spo-
čívat v hledání ukrytých „kešek“ na zajímavých 
místech ČR. O pomoc s rozmístěním drobných 
pokladů na vybrané lokality byli osloveni skau-
ti. Jedním z vytipovaných míst byla i Březová 
nad Svitavou, do jejíhož okolí kešku ukryly děti 
ze skautského střediska Smrček Svitavy. Svitav-
ské rodiny se tudíž mohou do soutěže zapo-
jit nejen na prázdninových cestách, ale i po-
blíž bydliště.                            Jindra Homolová

S koncem školního roku zpravidla na dva 
měsíce utichnou i volnočasové aktivity. Pro 
skauty ale prázdniny znamenají završení je-
jich celoroční činnosti, tábor. Až dva týdny  
v přírodě, strávené v kruhu kamarádů, atmo-
sféře dobrodružství, s výzvami, které život ve 
stanech s podsadou, bez elektřiny a teplé vody, 
přináší. Na sedmdesát dětí ze skautského stře-
diska Smrček Svitavy se letos rozjede na tři růz-
ná tábořiště. Během roku už měly příležitost 
vyzkoušet různé aktivity i samy sebe na pravi-
delných schůzkách a vícedenních výpravách. 
Pěšky, na kole i na lodi prozkoumávaly zají-
mavá místa. Významnou událostí bylo pro svi-
tavské středisko i pořádání závodů pro mladší 
skautské děti z celého okresu se stovkou účast-
níků.                                         Jindra Homolová

Klub českých turistů a PS Vysočina si 
vás dovolují pozvat na indiánský pochod 
pro děti a rodiče, který se koná v sobotu 
30. srpna ve Svitavách. Start v 10 - 13 hodin 
od kavárny V Parku. Čeká vás trasa dlou-
há 7 km na Ostrý Kámen po zpevněných 
a lesních cestách se stanovišti se zábavný-
mi úkoly pro děti a rodiče. Na konci trasy 
nebude chybět občerstvení a hudební pro-
dukce. Doprava zpět je zajištěna. Neváhej-
te a přijďte.     

Luděk Trunečka, PS Vysočina Svitavy

kým onemocněním a seniorům -  všichni se do 
lamaterapie zapojili a prožili velmi příjemné  
a zábavné dopoledne. Kromě samičky a sam-
ce lamy přijeli na návštěvu také dva canistera-
peutičtí psi, kteří předvedli zajímavý program 
a rozveselili všechny účastníky. Ve Světlance je 
připravený velmi bohatý program pro klienty  
i během prázdnin a dovolených. Přijďte se po-
dívat a dopřejte svým rodinným příslušníkům 
možnost trávit svůj volný čas v přátelském  
a podnětném prostředí.         Gabriela Kleinová

Kardio klub

TOP týden 
bude v září

Kardio klub Svitavy připravuje pro své čle-
ny sedmidenní rekondiční pobyt v nádherném 
prostředí Českomoravské vrchoviny v penzio-
nu Pavla ve Vlachovicích. Předběžná cena je  
2 900 Kč. Termín: 31. 8. – 6. 9. 2014. Uzá-
věrka závazných přihlášek je 20. července a je 
nutné zaplatit zálohu 2 000 Kč. 

Info u vedoucí rekondice - Zdeny Chvoj-
síkové (mob.: 737 941 571). Členové výboru 
Kardio klubu přejí všem aktivní prožití dovo-
lené a neseďte doma, příroda léčí.                                             

Jan Pokorný

Stejně jako každý rok, tak i letos nás čeká 
první zářijovou neděli Pouť ke svatému Jiljí. 
Náměstí opět ožije historickým programem, 
jarmarkem, stánky, pouličními divadly a hu-
debním vystoupením.

Před poutí bývá pravidelně i TOP týden 
s řezbářským memoriálem Aloise Petruse, 
který se bude konat od 1. do 7. září. Na ná-
městí se můžete těšit na koncert kapely Man-
drage a nebude chybět ani Slavnost decho-
vých hudeb. Podrobný program TOP týdne 
bude zveřejněn v příštím čísle Našeho města.                             

Alice Štrajtová Štefková
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Nordic walking tour

Úspěch na streetovém turnaji v Litomyšli

Úspěch basketbalistů
Bikeři bojovali 
na dvou trasách

26. 7. 2014

Již několikátý rok mají příznivci Nordic 
Walkingu (severské chůze s holemi), nádher-
ného sportu, při němž se snoubí radost z po-
hybu s krásou přírody, možnost společně na-
vštívit některé z měst České republiky. Našemu 
městu se dostalo té cti, že se v červenci stane 
pořádajícím městem 9. zastavení této celore-
publikové akce. Srdečně zveme všechny malé 
i velké, kteří mají chuť třeba jen na chvíli pod-
lehnout kouzlu tohoto člověku nejpřirozeněj-
šího pohybu a naučit se jeho správné techni-
ce od členů Českého klubu Nordic Walkingu. 

Připraveny budou 2 trasy: 
4,7 km (okolo svitavských rybníků) a 9 km  
(k Památníku včelích matek)

Místo registrace a startu: 
před sportovní halou Na Střelnici, Pražská 2

Místo cíle: 
na pláži rybníka Rosnička (odpočívadlo Ple-
chárna)

Časový harmonogram:
9:30   registrace
10:30  rozcvička, ukázka techniky 
 Nordic Walking
11:00  START
14:00  ukončení obou tras
14:30  slosování tomboly

Startovné: 
dospělí - 50 Kč / děti do 15 let - 20 Kč. 
V rámci startovného obdrží každý účastník 
drobné občerstvení, upomínkové předměty  
a registrační číslo slosovatelné v tombole. 

Půjčovné NW holí: 
dospělí – 50 Kč / děti zdarma.

Bližší informace: 
•	 pořadatel: Český klub Nordic Walking o.s.  

- mob.: 739 086 447, www.cknw.cz
•	 spolupořadatel: Ing. Dita Urbánková, Ph.D. 

(Poradna výživy / Nordic a Priessnitz Wal-
king, nám. Míru 80, Svitavy) - mob.: 737 513 
000, urbankovadita@seznam.cz, www.po-
radnavyzivy.cz

•	 Spolupořadatel: SPORTES Svitavy              
                      Jaroslav Kytýr

 Někteří hráči svitavského oddílu basketba-
lu se zúčastnili v sobotu 31. 5. streetového tur-
naje pořádaného v Litomyšli. Do soutěže obsa-
zené družstvy z regionu (Hradec Králové, Par-
dubice, Holice) a dalších měst České republiky, 
například z Prahy, se přihlásilo celkem sedm 
svitavských družstev.

V kategorii U15 se pod názvem MIKVA-
KA přihlásili Vojtěch Janata, Martin Kvapil, 
Jakub Angelov a Patrik Zguros. Toto druž-
stvo do turnaje nevstoupilo nejlépe a hned  
v prvním utkání svému soupeři podlehlo, poté 
však naši vyhráli všechny své zbývající zápa-
sy a po vítězství ve finále nad družstvem Par-
dubic, složeným z ligových hráčů, si zaslouže-
ně odvezli vítězství. Nejmladší kategorii ovlád-

Družstvo minižáků klubu Basketbal TJ Svi-
tavy se zúčastnilo v květnu již tradičního tur-
naje Mimoňů v Havlíčkově Brodě. Turnaje ka-
tegorie U 12 se kromě našich borců zúčastnili 
hráči z Litomyšle a po dvou družstvech nasadi-
li domácí Havlíčkův Brod a Přelouč.

V základní skupině se Svitavští postupně 
vypořádali s družstvem dívek z Přelouče a poté  
i s domácím týmem. Naši hráči překvapili svým 
nasazením a bojovností a i přes to, že oba týmy 
soupeře byly výškově lépe vybaveny a i herně 
vyspělejší, dokázali obě utkání získat pro sebe 
poměrně jasným způsobem.

Ve finále bylo soupeřem našich borců 
družstvo Litomyšle, které vyhrálo druhou sku-
pinu. S tímto týmem se naši hráči v sezoně se-
tkali již mnohokrát a obě družstva se dobře 
znají. V tomto finálovém utkání však byla kva-
lita na straně soupeře, který nás doslova přejel. 
Našim mladým nadějím na závěr turnaje do-
šly síly a navíc se nemohly opřít o výkon vůd-
ců mužstva, kteří se nevyrovnali se soupeřo-
vou převahou.

I přes porážku ve finále si naši hráči za-
slouží pochvalu za bojovnost a konečné 
2. místo je zasloužené. Po posledních místech 
v minulých ročnících je toto umístění odmě-
nou nejen pro hráče, ale i pro trenéra Duša-
na Sabola. Pod jeho vedením tým herně ros-
te a jeho výsledky se stále zlepšují. Podaří-li 
se udržet kádr pohromadě i pro další sezonu, 
je tento výsledek zajímavým příslibem do bu-
doucna.                                               David Kresl

li také svitavští hráči. Tým s názvem MIMINA, 
ve složení Adam Tocháček, Richard Prokop  
a Adam Sabol, prošel soutěží bez jediné poráž-
ky a ve finále si poradili s domácími hráči z Li-
tomyšle a i oni si odvezli pohár za celkové ví-
tězství. Ostatní přihlášené týmy v kategoriích 
U 11 a U 12 se v konkurenci ostatních umístili 
ve středu svých soutěží. Ani oni však na turna-
ji nezanechali špatný dojem.

Vítězům gratulujeme a všem hráčům pře-
jeme mnoho sportovních úspěchů v jejich bu-
doucí kariéře. Poděkování patří Dušanu Sabo-
lovi, který výjezd nejmladších nadějí svitavské-
ho basketbalu zorganizoval.              David Kresl

Členové Bike clubu Svitavy pořádali 14. 
června třetí ročník závodu horských kol Ko-
pečkovské drncání. Účastníci absolvovali buď 
šedesátikilometrovou, nebo čtyřiadvacetikilo-
metrovou trasu v okolí Svitav. Průběžně se ko-
naly také doprovodné závody pro děti v režii 
DDM Tramtáryje.

Na každé trati byli vyhlášeni tři nejrychlejší 
v osmi věkových kategoriích a nejlepší tři Svita-
váci v absolutním pořadí. Na dlouhé trase pře-
svědčivě zvítězil Pavel Váňa z Cyklosport Ve-
selovský s časem 2:35:25 a mezi svitavskými 
závodníky byl na této distanci nejrychlejší Pa-
vel Kuda před Petrem Horkým a Martinem Ku-
dou. Na krátké trati dojel jako první Lukáš Jan-
ků z týmu Logicky.cz v čase 0:57:36. V kate-
gorii svitavských závodníků vyhrál Jiří Jedlička 
před Michalem Rotem a Eliškou Bílkovou. 

V letošním ročníku bojovalo rekordních 
113 závodníků na dlouhé trase a 53 účastní-
ků odstartovalo na kratší distanci, kde jeli tře-
ba i rodiče s dětmi a nejmladšímu závodníko-
vi bylo sedm let! Potvrzuje se, že je o podobné 

akce zájem. Začínali jsme se stovkou účastní-
ků a letos už startovalo 166 lidí.  Ale počty pro 
nás nejsou zásadní. Chceme hlavně, aby si to 
každý užil po svém. Někdo jede bojovat o mety 
nejvyšší a jiný se prostě pokochat nebo poprat 
sám se sebou. 

Závod podporuje město Svitavy, SPORTES 
Svitavy, informační centrum a další partneři. 
Děkujeme všem za spolupráci a pomoc bě-
hem závodu. Bez nadšení a chuti něco udělat 
by to nešlo.                             Lenka Suchánková
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Na koupališti animační programy s Italem 

Naše naděje navštívily Holandsko

Svitavští malí tenisté jsou úspěšní

Víkendy o letošních prázdninách zpest-
ří na svitavském koupališti animační program 
pro děti. Ve spolupráci s Mateřským a rodin-
ným centrem Krůček jej zajišťuje provozovatel 
koupaliště SPORTES. Děti se mohou těšit nejen 
na čas strávený v pohybu, na zdravém vzduchu  
a ve vodě, ale také na atraktivní program. Po-
stará se o něj Marco De Paulis z Itálie, který má 
ze své rodné země s animačními programy zku-
šenosti, pracuje v krůčku jako zahraniční dob-
rovolník. „Animační programy budou probíhat 
vždy v sobotu a neděli odpoledne od 13 do 18 

rovolné služby Mládež v akci, který podle Mo-
niky Čuhelové otevírá zapojeným organizacím 
možnost mezinárodní spolupráce. Před časem 
se v hlídacím centru BabyKrůček inspirovala 
exkurze až ze Španělska. Bez ní by neexistoval 
profil svitavské organizace na webových strán-
kách pro vyhledávání partnerů evropského pro-
jektu Erasmus+ pro Španělsko, kde je pouze 
šest českých organizací, včetně např. prestižní 
YMCA. Více informací: Jaroslava Herbrichová, 
e-mail: jaroslava.rich@gmail.com, mob.: 734 
134 759.                                           Filip Tomanec

Na přelomu měsíce května a června se ko-
naly Východočeské oblastní přebory sedmi-
letých (minitenis) a devítiletých (babytenis).  

V obou kategoriích zvítězili naprosto jedno-
značně hráči oddílu TO TJ Svitavy. 

Východočeským přeborníkem devítiletých 
se stal ve Vysokém Mýtě Dominik Rouchal, kte-
rý mezi 25 hráči z Pardubického a Královéhra-
deckého kraje a částečně i kraje Vysočina ne-
našel v žádném zápase přemožitele. V září Do-
minika ještě čeká mistrovství republiky druž-
stev babytenistů, kde bude hrát za nejlepší čes-
ký klub TK Agrofert Prostějov, který si ho na 
základě výborných výkonů v letošní sezoně vy-
bral na hostování. 

Druhý svitavský hráč Daniel Brůna obsadil 
5. místo. Mezi 30 dívkami do devíti let se dařilo  
nadějné hráčce Lence Veiglové, která se umís-
tila na výborném 3. místě. Titul Východočeské-
ho oblastního přeborníka sedmiletých vybojo-
val ve Dvoře Králové nad Labem Jan Růžička.  
V turnaji, kterého se zúčastnilo 20 hráčů, nepro-
hrál jediný zápas a zaslouženě tak získal 1. mís-
to. Další talentovaný hráč Daniel Drápela skon-
čil na 5. místě. Výkony obou tenistů budou důle-
žité pro svitavský oddíl i v soutěži družstev, kde 
se minitenisté pokusí postoupit na mistrovství 
republiky.                     Martin Lipenský

Na pozvání partnerského města Weesp v Holandsku se naši nejmenší fotbalisté zúčastnili me-
zinárodního turnaje. Na snímku všichni hráči společně s hostitelskými rodinami.                  Jiří Petr

hodin a i nadále jsou pro návštěvníky zachova-
né oblíbené atrakce - tři metry vysoká nafuko-
vací hora umístěna na hladině, bazének s lodič-
kami, skluzavka pro nejmenší, pružinové hou-
pačky, tabule na kreslení, beach volejbal, wifi  
v areálu, v tropických dnech oblíbený bar. Výše 
vstupného zůstává stejné jako vloni včetně ceny 
pro děti do šesti let zdarma a nezapomněli jsme 
ani na kondiční plavce,“ upřesnil Filip Tomanec, 
vedoucí střediska sportovních plaveckých zaří-
zení společnosti SPORTES. Nový animátor pra-
cuje ve Svitavách díky programu Evropské dob-

Popis fotky: zleva Dominik Rouchal, Lenka 
Veiglová, Jan Růžička.

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi 
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 31. srpna 2014

Distribuci

Město Svitavy podporuje své sportovce 
různými způsoby (i proto se přihlásilo do sou-
těže Evropské město sportu a usiluje o titul  
v roce 2015). Připomenulo nám to opět podě-
kování velmi úspěšné cyklistky, které objevil sta-
rosta David Šimek ve své poště: „Pane staros-
to, chtěla jsem Vám moc poděkovat za to, že 
jsem díky příspěvku od města Svitavy mohla  
o víkendu jet MČR v Sokolově, v časovce jednot-
livců jsem skončila na třetím místě a v časovce 
dvojic jsem s Jiřinou Ščučkovou obhájila mis-
trovský titul. Ještě jednou moc děkuji, Pavla Bá-
čová.“                                       Zuzana Pustinová

Podpora sportovců

V Sokolově se v červnu konalo MČR Masters 
v časovce jednotlivců a časovce dvojic. Ze Svitav 
se zúčastnili dva závodníci z oddílu SCS Mirva 
Svitavy. V časovce dvojic obhájila naše Pavla Bá-
čová potřetí s Jiřinou Ščučkovou titul mistryň ČR 
a Michal Horák s Janem Svobodou skončili na 
třetím místě. V časovce jednotlivců si to vyměni-
li. Pavla Báčová byla na třetím místě, Michal Ho-
rák vybojoval mistrovský titul.                     Jiří Petr

Cyklisté mistry ČR
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