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Tříkrálový průvod k betlému

Zveme vás v neděli 4. ledna v 16:30 na svitavské náměstí, kde proběhne vítání králů. Společně doputujeme k živému betlému v „Červeném kostele“, tentokrát s příběhem Dva andělé sudetští. Akce by se neobešla bez pomoci jezdeckého oddílu Markéty Bártové z Kamenné Horky,
trubačů Lukáše Moravce, členů Muzejního historického klubu Záviš, žáků VI. A a VIII. B ZŠ Felberova a hudební skupiny Rysk. Srdečně zve Muzejní historický klub Záviš a Římskokatolická
farnost Svitavy.
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Tříkrálová sbírka
Charita Svitavy pořádá ve dnech 2. - 11. ledna již patnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Všichni
příznivci a koledníci jsou zváni na jeho zahájení v pátek 2. ledna v 18 hodin ve farním kostele Navštívení Panny Marie. Koledníci zde dostanou požehnání a mohou začít koledovat. Všichni už jistě Tříkrálové koledníky znáte z let minulých. A tak si jen připomeneme, že ve skupince
je vždy alespoň jeden koledník starší šestnácti
let. Ten je vybaven zapečetěnou kasičkou, průkazkou vedoucího Tříkrálové sbírky a také platným občanským průkazem. Nezapomeňte, že
máte právo kontroly. Přispět můžete hotovostí
od 1 Kč do 999 999 Kč. Pro uživatele mobilních
telefonů platí i nadále možnost přispět formou
DMS, a to v podobě: DMS – KOLEDA (dms mezera koleda) na číslo 87 777. DMS stojí 30 Kč
a z každé z nich dostane Charita 28,50 Kč.
Loňský výtěžek díky vám činil 387 574 Kč.
K dispozici bylo pro Charitu Svitavy 229 289
Kč. Z této částky byl částečně hrazen vůz Renault Kangoo s úpravou pro přepravu osob na
invalidním vozíku, na přímou pomoc bylo zatím
v tomto roce použito 27 tis. Kč. Dalších 29 tis.
Kč bylo využito na podporu charitního Středis-

Fabrika se změní na pirátskou loď

Karnevalový rej opět po roce ve Fabrice.
První únorový den roku 2015 jsou zváni větší, menší i ti nejmenší piráti do velkého sálu na
karneval, který tradičně pořádá Mateřské a rodinné centrum Krůček a Středisko volného času

Tramtáryje. Na rodiče a děti čeká odpoledne
plné zábavy a her. Od 15 hodin bude hrát živá
kapela a o program na pódiu se postarají slavné
pirátky Jaroslava Herbrichová a Lenka Waltová. Malí korzáři se rozhodně nudit nebudou, neboť kromě pirátské show bude nachystáno pět
stanovišť s úkoly. Námořní lupiči obdrží hrací
kartu, která bude cestou k pokladu. Neváhejte
a zakupte si palubní lístky včas! Vstupné 90 Kč/
rodina pro členy Krůčku, 120 Kč/rodina nečleni. Předprodej palubních vstupenek na pirátskou bárku bude zahájen dne 14. ledna v recepci Fabriky a v BabyKrůčku.
Více informací poskytnou: Petra Šudáková,
koordinátorka akce za MC Krůček, e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.: 730 521 648.
Petra Šudáková

ka humanitární pomoci. Fotografie z koledování let minulých, přehled výtěžků dle jednotlivých
vedoucích skupin a obcí apod. naleznete na našich internetových stránkách: www.svitavy.charita.cz/trikralova-sbirka/.
Pokud byste měli chuť pomoci a rozšířit
řady koledníků, budeme vám moc vděčni. Obracet se můžete na koordinátora Tříkrálové sbírky Miriam Holubcovou, e-mail: miriam.holubcova@svitavy.charita.cz, mob.: 736 267 381.
Děkujeme všem, kdo přispějí finančně, či
svým časem jako koledníci. Těším se na spolupráci s vámi.
Miriam Holubcová
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Divadlo DOMA oslavilo dvacet let své činnosti
V roce 1994 to začalo – nejdříve pomaličký rozjezd se studenty svitavského gymnázia
a pak od divočejší jízdy až po téměř zběsilý kolotoč. Mnohokrát už jsem si říkala: Vyskoč! Ale
nějak mi to nedá.
Wolkerův Prostějov, Audimafor v Červeném Kostelci, Prkna v Hradci Králové, Festivadlo v Brně, Prima sezóna v Náchodě a pak
Mezi ploty v Praze a Zlom vaz v České Třebové a Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a Exit v Levoči a taky Svitavský Fanda a Svitavský dýchánek... a další krajské a národní a dokonce mezinárodní přehlídky a festivaly. A svitavské DOcela MAlé divadlo tam všude hrálo a někdy přišly „stovky“ diváků, jindy pouze hrstka, někdy
porotci potěšili, tedy „pěli chválu“ a udělovali ceny, jindy trošku nebo i více „zkritizovali.“
Za 20 let jsme vytvořili celou řadu představení – některá měla pouze několik repríz,
jiná se nám „zadřela pod kůži“ - např. Maccheroni alla vongole, Holky na krku, Šibeniční
písně, Krysař, Cizina, Insecta, Sestry (a to tři),
Sedm kroků od prádelny, Tobiáš Lollness...
a R.U.R. aneb Terura songo, tedy divadelní hra
v esperantu, kterou soubor DOMA zdramatizoval pro stovky diváků z celého světa a hrál ji
v Reykjavíku na dalekém Islandu (2013) či
v italském městě Fai della Paganello (2014).
Život studentského souboru DOMA však
nejsou jen soutěže a přehlídky a „spanilé divadelní jízdy“. Život studentského souboru DOMA také byly i jsou uhlazená setkání
a bláznivé akce se svitavskými vrstevníky a noč-

ní „flámování“ s divadlem a muzikou. Tedy zapojení do cyklu pořadů Hledání hvězdy Davidovy: komentování výstav, vrstevnické učení
a komponované pořady, ve kterých připomínáme životní příběhy svitavských obětí holocaustu. A moderování a „spoluorganizování“
Svitavského Fandy a Svitavského dýchánku.
A taky každoroční improvizovaná představení pro nezapomenutelné diváky, děti ze Speciální školy ve Svitavách. A červnové „tajuplné
prohlídky“ Ottendorferovy knihovny – na jed-

Otevírali jsme II. etapu Vodárenského lesa

V sobotu 6. prosince neměl svátek jen Mikuláš, ale malá slavnost se odehrávala i ve Vodárenském lese, kde se otvírala druhá etapa
naučné stezky. Podařilo se tak v krátkém čase
dokončit celý okruh a zpřístupnit návštěvníkům velmi zajímavé lokality místy tajemného
Vodárenského lesa. Počasí nebylo příliš nakloněno oslavám, ale voda tak nějak k Vodárenskému lesu patří, takže jsme otevírali les opravdu stylově. Starosta David Šimek a manažer
projektu Břetislav Vévoda přivítali nečekané
množství návštěvníků pozváním na jednotlivá
stanoviště a zajímavá místa lesa. Žáci ZUŠ Svitavy pod vedením svého učitele Jaroslava Dvořáka zahráli na žesťové nástroje nejen úvodní

fanfáru, ale dalších několik skladeb pro dobrou pohodu. Příchozí dostali perníčky ve tvaru stromků, zahřáli se voňavým čajem „pro řidiče“ i „pro dospělé“ a vyrazili po dřevěném
chodníčku vyzkoušet všechny atrakce celého
okruhu. Z nových stanovišť nejvíce děti zaujal
přírodní telefon, vyvýšená pozorovatelna nebo
pískoviště s razítky stop zvěře. V létě návštěvníci určitě rádi vyzkouší i knajpoviště pro promasírování unavených nohou oblázky a vodou
Ostrého potoka a po celý rok se mohou všichni bavit i vzdělávat interaktivními prvky. Doufáme, že budou spokojeni tak, jako při slavnostním otevírání.
Zuzana Pustinová

nu noc, a to Noc v muzeu, se vracíme v čase
a nabitý sál současných diváků vzdává hold
umu spolků města ZWITTAU a děti se těší
na strašidlo, které se skrývá ve věži. Jinou noc
jsme pak organizovali Nonstop čtení či Minifest – na jednom místě v určitý čas jsme dali
„dohromady“ lidi z ulice a „svitavskou honoraci“ a taky studenty a učně a tito všichni si naslouchali a vzájemně se inspirovali.
Studentský soubor DOMA stál i za pořady
se spisovateli či vydavateli: v bývalé kinokavárně – při pivu a muzice dlouho do noci mladí besedovali s Petrem Šabachem, jindy si povídali
s vydavateli časopisu Psí víno nebo přeplněný
sál naslouchal poezii básníků svitavské „Živé
zdi“. Pravdou je, že někdy proces tvoření je
úmorný, jindy však vyvolává hřejivý pocit, ba
dokonce lehkou závrať. Tedy shrnuto: Jedeme
dál! Za sebe si přeji, abych stále měla to štěstí
a potkávala děti i dospívající, kteří si chtějí hrát.
Radka Oblouková

Z redakční pošty

Kulatý stůl
Vedení města se v listopadu 2014 již počtvrté sešlo s občany města u Kulatého stolu. Tato setkání chválím a uznávám za užitečný počin ze strany vedení města. Na setkáních
se jednak dozvíme více o práci rady města, zastupitelstva a jednotlivých odborů. O realizaci projektů, poté o záměrech. Každý přítomný má možnost vznést dotazy, připomínky, návrhy. Mnohé ze stran obyvatel byly v minulosti
realizovány. Jistě jako já tak i vedení města přivítá s povděkem účast u Kulatého stolu všech
věkových skupin. Život ve městě vidí jinak mladá generace, střední, senioři. Doufám, že se
u Kulatého stolu budeme setkávat nadále.
Přijďte, není to nikdy ztracený čas, naopak.
Evžena Kuncová
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Vítání nových občánků našeho města

Fond regenerace
památek města
Město Svitavy zřídilo před dvěma lety Fond
regenerace památek města Svitavy. Finanční
prostředky v něm alokované slouží především
k finanční podpoře vlastníků nemovitostí, které
jsou buď památkami, nebo leží v Městské památkové zóně Svitavy (náměstí Míru). Všechny potřebné informace jsou na webových
stránkách města (Úřad - Fond regenerace památek), případně v kanceláři odboru školství
a kultury. Zde mohou rovněž získat podklady pro
zhotovení projektové dokumentace. Zájemci
o neinvestiční dotaci mohou posílat své žádosti
v průběhu celého roku.
Jiří Petr
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V letošním roce se podařilo získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury finanční
dotaci na část cyklostezky Svitavy - Vendolí.
Dotaci jsme obdrželi na dva úseky - od ulice
Zahradní k účelové komunikaci k Vodárenskému lesu a dále od zahrádkářské kolonie za kojeneckým ústavem k nově zbudované zemědělské komunikaci na Vendolí. Z hlediska bezpečnosti nebyl podpořen úsek kolem celé zahrádkářské kolonie. Rozpočtové náklady investiční akce dvou úseků jsou ve výši 6,406 mil. Kč,
z toho dotace je ve výši 5,125 mil. Kč, a podíl
města je 1,281 mil. Kč.
Naší snahou je oba podpořené úseky propojit stejně kvalitní komunikací, což přináší novou trasu propojovacího úseku kolem Vodárenského lesa. I na tuto část chceme získat dotaci, proto kompletní příprava žádosti je v plném proudu, neboť žádost musí být podána
nejpozději do 8. ledna 2015. Dotaci je možné
v příštím roce získat až do výše 85%. Při předpokládaných nákladech stavby ve výši 4,9 mil.
Kč jde o částku 4,165 mil. Kč.
Město by tedy ze svého rozpočtu financovalo jen 735 tis. Kč. Se zahájením vlastní realizace je počítáno v jarních měsících příštího roku.
Pavel Čížek

Bezbariérovost – II. etapa
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Cyklostezka
Svitavy - Vendolí

program. Naši nejmenší obdrželi drobné dárky, maminky květinu.
Vítání občánků pořádáme každý sudý měsíc, zúčastnit se mohou děti s trvalým pobytem na území města Svitavy. Přihlášky přijímá matrika na tel.: 461 550 411 nebo 461
550 412. Na těchto kontaktech lze objednávat rovněž svatební obřady včetně obřadů jubilejních (zlaté a diamantové svatby).
Marcela Górecká
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Speciální mateřská škola Svitavy vzdělává
stále více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou inkluzivního vzdělávání v běžných třídách. Způsob práce s dětmi nás vedle
k tomu, aby naše mateřská škola byla mateřskou školou běžnou. Škola začleňuje děti se
speciálními vzdělávacími potřebami dle jejich
možností do běžných tříd nebo speciálních tříd
v rámci běžné školy. Nový název naší školy od
1. 1. 2015: Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9.
Marie Havířová

Na svitavské radnici panovala v sobotu
6. prosince milá a sváteční atmosféra. Starosta David Šimek přivítal mezi nové občánky našeho města celkem jedenáct dětí. Jsou to: Jakub Antoš, Petr Háp, Barbora Samuelová, Tomáš Kodytek, Claudia Sophie Crhová, Kryštof Crha, Thea Postičová, Matěj Tesařík, Aneta
Gloserová, Tereza Anna Kolková a Lucie Vládková. Součástí slavnostního dopoledne byl zápis dětí do pamětní knihy a krátký hudební

RIC

Do nového roku
s novým názvem

Projekt je pokračováním celkových oprav chodníků ve Svitavách v rámci řešení bezbariérových tras na místních komunikacích. Již druhá etapa oprav se bude týkat v nepřerušené trase ulic:
T. G. Masaryka, Jungmannova, Riegrova a část ulice R. Kloudy (viz. výše).
Pavel Čížek
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Zelená informacím
Komunální odpad
města na svém jednání
2014 - Svitavy sedmé 10. Zastupitelstvo
prosince schválilo vyhlášku o poplatku za
svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce
2015. Stejně jako v předchozím roce činí poplatek 570 Kč na osobu za kalendářní rok.
Skutečné náklady za nakládání s odpady, které
město Svitavy hradí společnosti LIKO SVITAVY,
jsou 612 Kč na osobu za kalendářní rok. Rozdíl mezi skutečnými náklady a poplatkem za komunální odpad celkem činí 737,4 tis. Kč. Tato
částka bude kryta z příjmů města - převážně
z prostředků, které získává od společnosti EKOKOM za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton), které
občané v průběhu roku odložili do kontejnerů
na separovaný sběr. Poplatek lze zaplatit pouze
jednorázově na celý rok v období od 2. ledna
do 30. června 2015. Informace k úhradě poplatku lze získat na odboru životního prostředí
u Jany Alexové nebo Pavly Boucníkové na tel.:
461 550 253 nebo 461 550 254.
Michal Nedoma
Město Svitavy se umístilo na sedmém místě v celostátní soutěži Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci v oblasti životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst.
Hodnocena byla především přehlednost, kvalita, aktuálnost a struktura informací. Soutěž společně pořádají občanská sdružení Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR)
a CI2 s Centrem pro otázky životního prostředí
Univerzity Karlovy pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky. Ocenění převzal 4. 12. vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy Marek Antoš
na slavnostním vyhlašování výsledků v prostorách Karolina Univerzity Karlovy v Praze. „Ocenění nás velice potěšilo. Snažíme se občanům na
webu města sdělovat podrobné informace týkající se životního prostředí. Informace přitom rozdělujeme do samostatných kapitol tak, aby si
občan rychle našel informaci, kterou potřebuje,“
uvedl Marek Antoš.
Tereza Brusenbauchová

Vánoční svoz
Společnost LIKO SVITAVY bude svážet komunální odpad z kontejnerů o objemu 1100 litrů ve všech třech vánočních svátcích - 24., 25.
i 26. prosince. Svoz nádob o objemu 110 a 240
litrů (popelnic) se v tomto týdnu neprovádí. Ve
čtvrtek 25. 12. se uskuteční svoz plastů i papíru. Od pondělí 1. ledna bude probíhat svoz
komunálního odpadu v obvyklých termínech.
Sběrný dvůr za železničním přejezdem na
Olomoucké ulici bude otevřen v sobotu 27.
12. od 8:00 do 12:00 hodin a v pondělí 29. 12.
od 8:00 do 15:30. V úterý 30. 12. a ve středu
31. 12. bude sběrný dvůr z technických důvodů uzavřen. Podle obvyklého harmonogramu
bude otevřeno od pátku 2. ledna. Odstrojené
vánoční stromky prosím ukládejte vedle kontejnerů na komunální odpad tak, aby byl možný jejich samostatný odvoz společností SPORTES. Děkujeme všem občanům za dodržení
pořádku kolem kontejnerů. Michal Nedoma

WWW.NOPEK.CZ

to je vůně
a chuť …
tel.: 727 979 739

Otevřeli jsme pro vás ve Svitavách
další novou prodejnu NOPEK
se širokým sortimentem pekařských a cukrářských
výrobků. Nově nás můžete navštívit v Jiráskově ulici.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Městská policie informuje

Tísňová linka 156
Nestojí to za to!
Dne 4. 12. v 16:01 hodin byli strážníci přivoláni ke krádeži zboží v OD Kaufland. Čtrnáctiletý hoch odcizil balíček bonbonů. Strážníci předali chlapce matce v místě bydliště.
O několik hodin později vyjížděla hlídka k obdobnému případu v Hypermarketu Albert.
Tentokrát se krádeže dopustili dva mladiství
(15 a 16 let). Pracovníci prodejny je přistihli při krádeži zábavní pyrotechniky. Strážníci
i v tomto případě vyrozuměli zákonné zástupce a hochům udělili blokové pokuty. Následující den v 8:16 hod. řešili strážníci opět drobnou krádež v obchodě, které se dopustil mladistvý. Přestože způsobená škoda byla vždy
v řádech maximálně desítek korun, informovali strážníci o každém jednotlivém případu
orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže
v systému včasné intervence.

Odkládání odpadů
V poslední době jsme odhalovali odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. To především díky místní znalosti, dokumentační technice i sociální síti. Jako např. 3. 12. v 16:35 hod.
přijali strážníci stížnost na odložený sádrokarton v kontejneru na plast. Místním šetřením se
jim podařilo vypátrat pachatele. Poté, co musel odložený odpad uklidit, byl přestupek projednán.

Prořezávání městské zeleně
Podle Obecně závazné vyhlášky města Svitavy č. 1/2014, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je zakázáno poškozovat veřejnou zeleň, provádět jakékoli úpravy a výsadby bez souhlasu vlastníka, uživatele,
popř. správce pozemku. Z důvodu, že správce městské zeleně u oznámení z 1. 12. 2014
na ulici Mařákově stanovil škodu na 15 tis. Kč
a navíc pojal podezření, že „vyvětvením stromu došlo ke změně těžiště a strom by se nyní
při silném poryvu větru mohl zlomit“, byla
o věci informována PČR. Ta si událost převzala k prošetření. Jinými slovy: stromy a keře neprořezávejte bez domluvy se správci zeleně.

Pomoc zdravotníkům!
Dne 7.12. v 17:45 hod. požádal zdravotnický personál psychiatrického oddělení nemocnice strážníky o hlídání pacienta po dobu,
než bude zajištěn jeho převoz do léčebny. Jednalo se o muže (67). Pacient se po rozhovoru
se strážníky uklidnil. Přítomni byli i jeho nejbližší příbuzní. Strážníci se tak mohli vrátit ke
své práci.
Na konec roku 2014 všem občanům děkujeme za spolupráci, vstřícnost, za podněty, za
nadhled a do nového roku 2015 přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Vážení spoluobčané,
vánoční svátky jsme většinou prožili v kruhu rodiny, kolem nás stále voní cukroví a děti
se těší z dárků, které našly pod stromečkem.
Pro mne jsou Vánoce a svátky vánoční v prvé
řadě dobou klidu, setkávání se s rodinou a přáteli. Alespoň o Vánocích bychom se mohli zkusit chovat velkoryse, laskavě a se srdcem na
dlani. Uvědomit si, jak je hezké někomu udělat
radost, uklidit v sobě a ve vztazích kolem sebe.
Mít naději, že zlé zůstane za námi a my se dočkáme něčeho hezkého, radostného, příjemného. Pokud se nenecháme strhnout k všeobecnému nadávání ani nezůstaneme stát pasivně stranou, můžeme něco změnit k lepšímu.
Takovou naději může mít každý.
Věřím, že vaše svátky byly opravdu klidnými, pohodovými a byly především o pěkných
setkáních s vašimi blízkými.
Do nového roku vám přeji hlavně pevné
zdraví a zázemí, dostatek dobré nálady a životního optimismu. Přeji vám, ať nezůstanete
sami, ať máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší, na které se můžete v každé situaci spolehnout.
Za všechny zastupitele hnutí ANO, přeji
vám a vašim blízkým, úspěšný celý rok 2015
a těšíme se na spolupráci s vámi.
Lenka Jurenová, zastupitelka za hnutí ANO
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Chronos a kairos rok 2015
V řečtině známe dva pojmy času
chronos a kairos.
První pojem hovoří o času, který zapisujeme do kronik; působí dokumentárně, hodina
za hodinou, den za dnem, týden za týdnem,
rok za rokem, desetiletí za desetiletím, staletí za staletím...
Druhý pojem kairos hovoří o času příhodném, o dozrávání, o hodině navštívení, o osvícení, o porozumění... o času a příležitostech
ke konání dobra.
Přejeme všem občanům, aby se chronos života proměnil v kairos dobra.
Kněží svitavské farnosti
P. Petr Krajčovič a P. Václav Dolák
Blanka Homolová a Iva Štrychová,
zastupitelky za KDU-ČSL

Vážení občané, milí přátelé,
závěr roku je vždy příležitostí k bilancování
toho uplynulého. Věřím, že mnozí z nás právě
v těchto dnech tak činí. Vzpomínáme na to dobré, co jsme prožili a vykonali, chceme zapomenout na to, co bylo tím méně příjemným. Mnohé má být dobrým důvodem k zamyšlení, poučení a to zejména v dnešní složité a uspěchané
době, kdy se slušnost a tolerance příliš nenosí.
My, zastupitelé za Naše Svitavy ctíme, že
zastupitel je ten, kdo musí nadřadit obecný
zájem nad osobní nebo skupinový. Rád bych

Ze svitavských škol

Zápis dětí
do prvních tříd ZŠ
Zápis dětí do prvních tříd se bude konat ve
středu 4. února 2015 od 14:00 do 18:00. Zapisovány budou děti narozené 1. 9. 2008 až 31.
8. 2009. Rodiče si s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče mají svobodnou volbu školy, do které přivedou své dítě
k zápisu. V případě, že dítě nebude na zvolenou
školu z kapacitních důvodů přijato, musí ho přijmout škola, do jejíhož spádového obvodu dítě
svým bydlištěm patří. Bližší informace podají
ředitelství základních škol.
Jiří Petr

14. ledna nakouknout i pod pokličku provozu jídelny při ZŠ T. G. M. Den otevřených dveří bude
i v jídelně (vstup z ul. R. Kloudy). Jsme otevřená
škola. Od roku 2014 realizujeme program Rodiče vítáni. Individuální přístup upřednostňujeme při nástupu do školy i během docházky do
ní. Máte-li zájem o individuální prohlídku školy
nebo zodpovězení dotazů, na něž chcete znát
přesnou odpověď, nebojte se zavolat (731 463
782).
Jiří Sehnal

Pozvánka pro předškoláky

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

tem. Kromě projektů se žáci účastní i různých
soutěží. Velkého úspěchu dosáhl žák 4. třídy
Adam Krátký v Logické olympiádě. Postoupil
až do celostátního kola do Prahy. Žáci si mohou vybrat též z bohaté nabídky kroužků, kde
se rozvíjejí v mnoha oblastech od uměleckého
a jazykového zaměření, přes technické a přírodovědné obory až po logopedickou péči.
Chcete-li nahlédnout pod pokličku práce dětí
naší školy, přijměte pozvání v úterý 13. ledna
na Den ve škole nanečisto. Vaše děti si mohou
vyzkoušet, co je ve škole čeká. Nakonec nezbývá než popřát vám všem krásný nový rok plný
rozzářených dětských očí, protože nic krásnějšího není. Na setkání s vámi se těší kolektiv
učitelů ZŠ Svitavy, nám. Míru 73

Lednový kurz vaření

Několik slov
ředitele školy
Řešíte aktuální otázky vzdělávání anebo vybíráte školu pro své děti? Zeptejte se na to, co
VÁS zajímá. Rád bych vás pozval k návštěvě budovy naší školy, když bude v „plném provozu”.
Přijďte si prohlédnout specializované učebny,
nahlédnout do tříd a poznat, v jaké atmosféře se
vzdělávají naši žáci. Den otevřených dveří na ZŠ
T. G. M. bude ve středu 14. ledna od 8 do 16 hodin. Chcete vědět, co jsou to ty zdravé svačinky
a jak v praxi funguje výběr ze tří jídel? Přijďte

při této příležitosti všem občanům znovu připomněl, že náš volební program nebyl jen populistickým, s cílem nalákat voliče, nýbrž deklarací toho, co si občané dlouhodobě přejí. Našim cílem je prosazovat naše priority, jako jsou
zavedení městské dopravy, kvalitní a dostupné
sociální služby, dobudování chodníku v Lačnově, zlepšení bezpečnosti v problémových lokalitách nebo třeba zastřešení umělé ledové plochy. Budeme i v příštím roce hledat cestu k vyšší transparentnosti, průhledné podpoře sportu, poukazovat na střet zájmu. Nadále chceme pojmenovávat veřejně to, co je pro mnohé občany problematické. Našim cílem je rovněž rovný přístup k informačním a z rozpočtu
města spolufinancovaným médiím. To je naším
předsevzetím směrem ke všem svitavákům nejen v roce 2015.
Můžete mít tisíce přání, tužeb a snů, ale
jenom štěstí, zdraví, láska, přátelství a pokora dává smysl Vašim dnům. Nadcházející rok
plný lásky a porozumění všem občanům přeje
Miroslav Sedlák, www.nasesvitavy.cz

Na závěr loňského roku jsme bilancovali,
co se nám v Základní škole na náměstí Míru
podařilo. V rámci školy probíhá několik evropských projektů. Jedním z nich je COP – Cesta objevování povolání, jehož závěrečný workshop proběhl na výbornou. Dále se jedná
o projekty financované MŠMT, krajem a měs-

Polévka je grunt, slýchal jsem jako mlsné
dítě, když jsem nejedl polévky. Dnes jsem již
starší a chtěl bych jít této kulinářské pravdě
sám naproti. Pokud i vy moc polévky nevaříte
a chcete si nechat poradit nebo byste rádi jen
strávili příjemné odpoledne s gastrotématikou,
tak bych vás rád pozval na další díl kurzu vaření s Václavem Šmerdou. Tentokráte (ve čtvrtek 22. ledna) budou tématem výše zmíněné
polévky. Kurz bude jako obvykle od 16 hodin
v jídelně při ZŠ T. G. M. (vstup z ul. R. Kloudy).
Přihlásit se můžete na e-mailu: provoz.zs.svitavy@gthcatering.cz, nebo na tel.: 461 533 179.
Jiří Sehnal
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Přijďte se k nám
podívat, nebudete
litovat
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Projekt My se neztratíme! před cílem

Rodiče budoucích prvňáčků,
přemýšlíte doma čím dál častěji o tom, která
škola by byla pro vaše dítě tou nejlepší? Využijte Dnů otevřených dveří. Ty naše se pro vás
a všechny příznivce naší školy otevřou ve čtvrtek 15. ledna od 8 do 17 hodin na obou budovách (Sokolovské i Pražské). Jako vždy budete moci nahlédnout do všech koutů školy. Budova na Pražské bude od 15 do 17 hodin patřit především nastávajícím školákům. V doprovodu kamarádů ze Zvířecí říše okouknou třídy,
které voní novotou, prolezou všemi zákoutími,
zakouzlí si a zahrají na interaktivní tabuli a pak
si společně s rodiči a paní učitelkou vyrobí na
památku „zvířátkový tužkovník“. Všechny vás
srdečně zveme a těšíme se na příjemně strávený čas, tak neváhejte a přijďte mezi nás!
Všichni ze ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov se v minulém školním roce zařadila do projektu EDUIN - Rodiče
vítáni. V listopadu 2014 jsme certifikát obhájili.
Projekt pomáhá rodičům objevovat školy, kde se
s jejich účastí na vzdělávání počítá.
Všechny přátele vzdělávání zveme na prezentaci zahraniční stáže učitelů ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov MODRÁ ŠKOLA VE FINSKU. Prezentace s besedou se uskuteční v budově školy
ve středu 14. ledna od 15 do 17 hodin.

Zprávy z Riegrovky
Riegrovka zve předškoláky a jejich rodiče na
netradiční prohlídku školy s průvodcem ve čtvrtek 15. ledna v 8:45 hodin. Budete mít možnost setkat se s vedením školy a zjistit vše, co
vás kolem školní docházky zajímá. Předškoláčci nakouknou do tříd, kde zjistí, co tu všechno
máme, děláme a jak to u nás chodí.
Na setkání s vámi se těší
Základní škola Svitavy, Riegrova 4

Motivační název projektu, který přinesl do
naší školy podporu přírodovědného, řemeslného a technického vzdělávání, symbolizuje cíl, který se po dvou a půl letech podařilo

naplnit. Slibovali jsme si od jeho realizace, že
se děti vrátí zpět k řemeslu a technice. Nabídli
jsme jim možnost navštívit významné zaměstnavatele v těchto oblastech, do školy za nimi
přicházeli odborníci z praxe, kteří jim představili svou profesi se všemi výhodami i mínusy. Kroužek Ferda Mravenec vyplnil volný čas
v nově vybudovaných dílnách smysluplně a zajímavě. Vzdělávání v těchto oborech jsme podpořili vytvořením e-learningového portálu, který nachází využití i v jiných předmětech. Volitelné předměty pro starší žáky znamenaly také
získání dovedností od technického kreslení, řemeslných prací až po elektrotechniku a zpracování fotografií a filmu. Projekt byl financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR (reg.
č. CZ.1.07/1.1.28/01.0053). Ve většině činností, které s ním byly spojeny, budeme pokračovat i nadále. Je dobré dělat to, co má smysl
a je užitečné. Tak ať se v životě neztratí!
Milena Baťková, ZŠ Svitavy, Riegrova 4

Modrá škola - Už vím jak
ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov realizuje v období květen 2014 až červen 2015 evropský projekt UŽ VÍM JAK. V rámci projektu jsme akreditovali 31 vzdělávacích programů pro učitelky a učitele mateřských škol. Programy se týkají rozvoje vztahu dětí k přírodě a technickým
oborům. Učitelky a učitele ze školek, které patří do správního obvodu města Svitavy, vzdělávají lektoři z praxe přímo v přírodě, v umělecké dílně, v řemeslné dílně, na nově vybudovaných školních záhoncích. Díky projektu máme
k dispozici všechno potřebné vybavení.
Další aktivitou projektu, ve které učitele
vzděláváme, je práce s tablety a speciálně vytvořenými aplikacemi s tématy Ekosystém les,
Vodní ekosystém, Na farmě, Zvuk a hudba,

Dům a jeho stavba. Nedílnou součástí projektu
UŽ VÍM JAK jsou zahraniční stáže ve školách.
V srpnu jsme byli týden ve Finsku, v únoru jedeme do Holandska. Na jaře nás čeká dvoudenní stáž v IQ Landii v Liberci.
Doufáme, že důrazem na samostatnost,
technickou zdatnost a kreativní přemýšlení
u dětí narušíme genderové předsudky o tom,
co umí chlapci a co děvčata. Tímto vkladem
do rozvoje dětí bychom také rádi přispěli k budoucím úspěchům českých vědeckých patentů ve světě.
Radka Renzová

Otevřená škola
pro děti a jejich rodiče

středa 28. ledna 2015

s dopolední výukou od 8:00 do 13:30
se zábavným odpolednem od 14:30 do 17:30
více informací na www.zsfelberova.svitavy.cz
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Kultura
3. So / 19:30 / Fabrika
Ples volejbalistů a jejich příznivců

4. Ne / 16:30 / náměstí Míru, kostel sv. Josefa
Tříkrálový průvod
Více na str. 1

5. Po / 19:00 / čajovna Namasté
Djembe workshop
- bubnování s Andrejem Kolářem
Kurz hraní na africké bubny s improvizací, je
vhodný i pro úplné začátečníky,vlastní nástroj
pokud možno s sebou. Vstupné: dobrovolné

8. Čt / 16:30 / městská knihovna
Android nejen pro teens
Do tajemství Google světa vás zve Jakub Dvořák, člen GXG Polička.

9. Pá / 10:00 – 12:00 / MC Krůček
Ferda a jeho mouchy
v klubu dobré alternativy
 19:00 / Fabrika

Maturitní ples gymnázia 4. B

11. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Jarka Holasová
Paleček a Hrnečku, vař
Určeno pro děti od 4 let.
Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy

i barvit a nejlepší z nich oceníme originální cenou. Vstupné 40 Kč. Nutné se předem přihlásit. Více informací: e-mail: lwaltova@svitavy.cz,
mob.: 734 287 286

15. Čt / 16:00 – 18:00 / MC Krůček
Workshop pro rodiče a děti

 18:00 - 21:00 / čajovna Namasté

 19:00 / Fabrika

Maraton psaní dopisů na podporu
indické komunity v Bhópálu

Více na str. 13

Maraton psaní dopisů je největší světová akce
na podporu lidí, kterým se děje bezpráví. Loni
bylo napsáno téměř 2,4 mil. dopisů, které poté
opravdu měnily lidské životy. Letos si můžete
přijít svůj dopis napsat i vy do svitavské čajovny.
Budou adresovány indické vládě na podporu
komunity v Bhópálu, která trpí následky bhópálské katastrofy, jež se stala již před 30 lety.
 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
151. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

Lisabon – město, kde se píšou dějiny
Hlavní město Portugalska, které nabízí propojení historie s mnoha kulturními památkami.
Historická metropole významných mořeplavců a světových objevitelů, místo setkávání současných významných státníků – to vše spojuje
Lisabon. Uvádí: Libor Lněnička.

Krátké úvodní slovo a vysvětlení meditační pozice, společná meditace. Posezení u čaje. S sebou pohodlné oblečení, meditační polštář lze
zapůjčit. Více informací na mob.: 736 61 93 84.
Příspěvek 50 Kč.

- Novoroční koncert (KPH)
Exkluzivní hosté: sólistka tokijské opery mezzosopranistka Miki Isochi a Jiří Miroslav Procházka – baryton.
Vstupné 160 Kč (členové KPH: 80 Kč)

13. Út / 18:30 a 20:00 / Fabrika

16. Pá / 19:00 / Fabrika

Partička poprvé míří do Svitav!
Pořádá agentura Hammer.
Vstupné: 400 Kč

14. St / 16:00 / SVČ Tramtáryje
Led(n)ové sněhové sochaření
Jedinci i skupiny, povolte uzdu své fantazii
a kreativitě a přijďte vytvořit originální sněhovou sochu. Vaše sněhové výtvory budeme

PORADENSKÝ DEN PRO VÝTVARNÍKY

Žákovský hudební večer

 17:30 / koncertní sál ZUŠ

19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio

Partička

 10:00 / městské muzeum a galerie
Na poradenském dnu se schází výtvarníci různých žánrů i věku a diskutují společně s odborným lektorem nad přinesenými díly. Součástí je
také výběr prací na připravovanou výstavu výtvarníků regionu, která bude ve výstavních síních muzea instalována začátkem února. Lektor: Petr Kmošek, malíř, pedagog, spisovatel.

Emoce nás a našich dětí – s Ferdou a jeho mouchami – podíváme se do městečka Emušákov, zahrajeme si pohádku a přečteme si něco z knihy.

Úvod do zenové meditace

 17:00 - 18:30 / čajovna Namasté

736 619 384. Kurz vede Barbora Steinbauerová, 15 let praxe v oboru, žákyně čajového mistra Zdeňka Prachaře.

Maturitní ples obchodní akademie

17. So / 9:00 - 12:00 / čajovna Namasté
Škola čaje 2015
Naučíte se profesionálním způsobem připravit
základní druhy čaje. Ochutnáte 12 druhů čaje,
jejichž správnou přípravu si sami vyzkoušíte.
Vstupné na kurz: 790 Kč včetně čajů. Na kurz
je potřeba se objednat buďto osobně v čajovně, nebo si rezervovat místo do 15. 1. na mob.:

VII. zálesácký ples

 20:00 / klub Tyjátr

MIXTURE
Dj‘s:
PENNY (Hybrid Mechanic)
BART (demokracie 158)
DEVYB (Squtplate/Rajjagunjle Rockers)
THE PIPE (SY)
Vstup od 20:00 do 22:00 hodin volný,
od 22:00 hodin 30 Kč

20. Út / 8:30, 10:30 / Fabrika
Jaroslav Uhlíř Praha:
Hodina zkoušení 3
Ve třetí hodině zpěvu přichází Jaroslav Uhlíř
s řadou dalších nových i starších písniček. Diváci budou zapojeni do děje, tentokrát nebudou jen zpívat, ale pan učitel Uhlíř si je i vyzkouší a během závěrečné písničky Není nutno si budou moci i zatancovat. Bát se ale nemusíte, pětky se v naší škole nedávají... Určeno pro MŠ a ZŠ. Vstupné: 50 Kč
 19:00 / Fabrika
Divadlo Na Zábradlí

Pavel Juráček:
Zlatá šedesátá aneb deník Pavla J.
Pavel Juráček, režisér, scenárista, signatář
Charty 77, je klíčovou osobností českého filmu 60. let. Deníkové zápisy zachycují vzestup
i pád talentovaného umělce v konfliktu s dobovými společenskými a kulturními okolnostmi i s vlastní bohémskou povahou. Představení získalo cenu Alfréda Radoka za rok 2013
v kategorii Inscenace. Režie: Jan Mikulášek,
dramaturgie: Dora Viceníková, hrají: Jan Hájek, Jiří Vyorálek, Petra Bučková, Josef Polášek,
Marie Spurná / Gabriela Mikulková.
Vstupné: 300 Kč
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21. St / 10:00 / kavárna Rarášek
ZÁVOD BATOLAT
Závod v lezení po čtyřech pro děti od 7 do 11
měsíců, první tři místa budou oceněna, mob.:
606 474 063, e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz
 11:00 / MC Krůček

Zdravý životní styl – obezitě stop
Beseda s výživovou poradkyní Ditou Urbánkovou (po klubu rodičů).
 14:30 / Fabrika

Výroční schůze seniorů
Letos slaví Klub seniorů Svitavy 35 let své existence. Na výroční schůzi bude vyhodnocena
činnost klubu za rok 2014 a budeme tvořit plán
akcí na rok 2015. Proběhne volba nové samosprávy.
 16:00 / MC Krůček

O nezbedných kůzlátkách
Krůčkový abonentní cyklus – Divadlo Jó-Jó.
Premiéra pohádky. Všechny info a předprodej
na e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.: 737
236 152
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votou, ale stojí za to, aby se hrály.
Vstupné: 70 Kč

31. So / 15:00 / městské muzeum a galerie

24. So / 16:00 / kavárna Rarášek

Vernisáž výstavy historických gramofonů ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze.

DIVADLO JÓJO
Pohádka o nezbedných kůzlátkách, vstupné
dospělí 30 Kč, děti vstupné v rámci běž. vstup.
do herny, nutná rezervace, mob.: 606 474 063
 18:00 / čajovna Namasté

Zpěv manter
Potřebujete účinně relaxovat, alespoň na okamžik utišit a zklidnit mysl? Zpíváte rádi? Potom
jste srdečně zváni na společné zpívání písní
a manter z různých duchovních kultur. Zpěvem provází David Breiter, který se zpěvu aktivně začal věnovat po svém návratu z Indie.
Vstupné dobrovolné
 19:00 / Fabrika

Absolventský ples gymnázia

25. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Pletené pohádky

 19:00 / Tyjátr

Divadelní soubor Čmukaři (Trutnov).
Určeno pro děti od 4 let.
Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy

Externí koncert SKS v Tyjátru
- Malina Brothers

27. Út / 19:00/ čajovna Namasté

Bratři Malinové, nejznámější „sidemani“ českého folku a country. Každý, kdo se někdy nachomítl k české folkové, country nebo bluegrassové muzice, nemohl nenarazit na příjmení Malina. Geniální muzikanti a sourozenci - banjista
Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman
a spol.) a houslista Pepa (Monogram) se totiž
za několik posledních dekád objevili jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých
albech tohoto žánru u nás. Vstupné: 150 Kč

22. Čt / 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer
 19:00 / Fabrika

Petr Spálený & Apollo Band
Zpěvák s nezaměnitelným hlasem - Petr Spálený v rámci svého turné zavítá do Svitav. Přijďte si poslechnout nestárnoucí hity. Předprodej
vstupenek od 1. 12. 2014. Vstupné: 200 Kč

23. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples SOU
 20:00 / klub Tyjátr

KOPJAM + TĚŽKÁ DOBA
Kapela KOPJAM se začala scházet v Jevíčku na
podzim roku 2010. Repertoárově se odrazila od cover verzí zásadních bigbítových skladeb a přes nové úpravy původních autorských
věcí skládá a vytváří skladby vlastní, rockové
s českými texty.
TĚŽKÁ DOBA (rock-blues / Ústí nad Orlicí)
Kapela hrající revival muziky, která se jim líbí.
Balancují někde na pokraji rocku ve všech jeho
odnožích, blues, folku, reggae, punku… Oprašují poctivé bigbítové písničky, které nezáří no-

Poetická čajovna s Petrem Hruškou
Autorské čtení a beseda s básníkem, redaktorem, nositelem Státní ceny za literaturu.

28. St / 17:00 /

klub Tyjátr

Piškotéka
Diskotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné 30 Kč
 17:30 / Fabrika

Pěvecké sbory ZUŠ s vystoupením
přípravného pěveckého sboru
Jako každý rok vystoupí stávající pěvecké sbory ZUŠ, ale především nový přípravný pěvecký sbor pod vedením Dany Pražákové. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti, studenti a důchodci 25
Kč, děti do 6 let zdarma

29. Čt / 17:00 / klub Tyjátr
Beseda s Josefem Zimovčákem
Josef Zimovčák již 20 let jezdí na historickém
vysokém kole a jeho sportovní výsledky ho několik let řadí mezi světovou špičku.

30. Pá / 8:00 - 16:00 / kavárna Rarášek
Příměstský tábor pro děti od 3 let
Cena: 250 Kč, sourozenec 200 Kč, mob.: 606
474 063, e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz,
kavárna Rarášek.
 16:00 / kavárna Rarášek
Discopárty (DJ Jakub)
 19:00 / Fabrika

Maturitní ples SZŠ

HUDBA VE SPIRÁLE

 15:00 / městské muzeum a galerie

Přehlídka 2015
Vernisáž výstavy výtvarníků našeho regionu, na
které se už více než třicet let setkávají autoři
různých výtvarných žánrů a různého věku ze
všech koutů našeho okresu.
 19:00 / Fabrika

Kytice
Divadelní soubor HÝBL při Kulturním centru
Česká Třebová byl založen v roce 1880 a od té
doby nikdy nepřerušil svou činnost. Ve Svitavách se představí s hudební komedií podle Karla Jaromíra Erbena. Vstupné: 80 Kč

Výstavy
Městské muzeum a galerie
25. září 2014 – 4. ledna 2015

POŠTA ZA VELKÉ VÁLKY
Výstava vznikla jako příspěvek Poštovního muzea do projektu Velká válka 1914 - 1918 a představuje vojenskou i civilní část rakouské a uherské poštovní správy během první světové války.
Výstava zapůjčená z Poštovního muzea.

VÝSTAVA ADOLFA BORNA
ANEB JAK VZNIKÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA
Návrhy poštovních cenin od Adolfa Borna plné
hravosti, fantazie a inteligentního humoru. Výstava zapůjčená z Poštovního muzea.

SVITAVSKÁ POŠTA
Historie svitavské pošty ze sbírek MUDr. Petra Třeštíka a Městského muzea a galerie ve Svitavách.
1. prosince 2014 – 18. ledna 2015

SOUSTRUŽENÉ HRAČKY ZDEŇKA BUKÁČKA
OBRAZY JIŘÍHO KŘIKLAVY
Vánoční výstava hraček a obrazů dvou krounských výtvarníků hraje překvapivě veselými, radostnými barvami a snad v chladných zimních
dnech potěší a zahřeje.
STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Expozice je věnována vám všem, kteří chcete být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města. Po 40 letech bude vystavena
část svitavského betléma, která již prošla rukama restaurátorů pardubického muzea.

Z HISTORIE PRANÍ
Unikátní expozice praček a historie praní ve svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna,
kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše,
vymandlovat si prádlo na historickém mandlu
a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.
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HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara
Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy jako doplněk učebních programů pro
všechny typy škol.
MUZEUM ESPERANTA / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti
esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.
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 obyvatele Svitav
vstup volný
Tiskový servis: Blanka Čuhelová, tel.: 461 541
710, mob.: 777 579 859, cuhelova@muzeum.
svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz

FABRIKa
FOYER

Jan Nožička: Výstava na turné
Výběr koncertních fotografií převážně českých
rockových kapel. Snímky zachycují vše z blízka tak, aby vás atmosféra fotografie vtáhla do
děje koncertu.
3. PODLAŽÍ

Charita Svitavy v obrazech
Na výstavě je možné zhlédnout fotografie z činnosti Charity Svitavy doplněné o obrazy klientů Světlanky – centra denních služeb. Dozvíte
se tak více o rozsáhlé činnosti Charity Svitavy.
Potrvá do 11. ledna 2015.

Děti patří domů, o. s. Svitavy: Výstava děl
dětí a mladých lidí z pěstounské péče
14. ledna v 17:00 proběhne v prostorách Fabriky vernisáž děl dětí a mladých lidí z pěstounské péče. Přijďte se podívat na fotografie, kresby, básně talentovaných mladých lidí a zeptat
se na to, co vás zajímá, a jaké to mají děti, které nemohly vyrůstat ve vlastní rodině.
4. PODLAŽÍ

Impuls Hradec Králové: Premiéra 2014
Výstava oceněných fotografií XXV. ročníku
soutěže od 15. ledna.

VENKOVNÍ GALERIE U ALBERTA
Živá zeď
Světýlka - výstava obrazů a veršů Ivy Kaláškové Sionové.

Kino Vesmír
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vot a na smrt – egyptský faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. Historické drama. Režie: Ridley Scott
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 142 minut

emocí, životních překážek a humoru. Komedie plná omylů a chyb, které prostě děláme…
Režie: Christian Ditter
Vstupné: 110 Kč / titulky / 102 minut

6. / Út / 19:30
Odpad USA 2014
Nikdy nevíš, co můžeš najít… Tři kluci, jejichž
domovem je skládka v Riu de Janeiru, a nález, který jim změní život! Dobrodužný thriller
– „Milionáři z jihoamerické chatrče“. Scénář: Richard Curtis (Láska nebeská). Režie:
Stephen Daldry (Hodiny, Billy Elliot)
Vstupné: 110 Kč / titulky / 115 minut

16. - 17. / Pá / 17:00, So / 15:00, 17:00
Tučňáci z Madagaskaru USA 2014
Superšpioni se nerodí… oni se líhnou. Animovaná rodinná komedie. Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith
Vstupné: do 15 let 90 Kč / od 15 let 110 Kč /
dabováno / 90 minut

7. / St / 19:30

Saint Laurent Francie 2014
Od roku 1965 do roku 1976. Radosti a trápení muže, který chtěl být nejlepším módním návrhářem své generace, chtěl zavést módu do
ulic a obléknout moderní ženu… Scénář a režie: Bertrand Bonelo
Vstupné: 110 Kč / titulky / 135 minut
8. / Čt / 19:30
Pohádkář ČR 2014
Milostný příběh člověka balancujícího na hraně lásky, vášně a lži. Příběh o touze, podvodu a věčném odpuštění. Příběh lidí ztracených
v bludišti lásky… Podle bestselleru Báry Nesvadbové. Moderní love story s Jiřím Macháčkem a Annou Geislerovou v hlavních rolích. Režie: Vladimír Michálek
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / 90 minut
9. - 10. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00

Sněhová královna Rusko 2014
Animovaný příběh na motivy pohádky Hanse
Christiana Andersena pro celou rodinu. Režie:
Vladen Barbe, Maksim Dveshnikov
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 80 minut
9. - 10. / Pá, So / 19:30
Fotograf ČR 2014 PREMIÉRA!
Dámy, radím vám ke klidu… Příběh volně inspirovaný osudy světoznámého fotografa Jana
Saudka - v hlavní roli Karel Roden. Tragikomedie. Scénář a režie: Irena Pavlásková
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / 133 minut
14. / St / 19:30

Hodinový manžel ČR 2014
Čtyři plavci – hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Aby se zachránili,
začnou provozovat živnost zvanou „hodinový
manžel“… Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek a Lukáš Latinák v komedii. Scénář
a režie: Tomáš Svoboda
Vstupné: 110 Kč / 100 minut

2. - 3. / Pá, So / 17:00 a 20:00

Exodus: Bohové a králové

15. / Čt / 19:30

GB, USA, Španělsko 2014
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět. Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na ži-

S láskou Ronie UK 2014
Láska a sex umí udělat ze života nebesa i peklo.
Romantická komedie namíchá skvělý koktejl

16. - 17. / Pá, So / 19:30
Burácení ČR 2014
Život je závod. Nejde o rychlost, ale o to, jak
dlouho vydržíš v sedle. Drama založené na
pravdivé události, která se stala v roce 2004.
Film je zasazen do prostředí motorkářského
světa, rockové hudby a sochařské komunity.
Scénář a režie: Adolf Zika
Vstupné: 110 Kč / 91 minut
21. / St / 19:30

Miluj souseda svého USA 2014
Pokud máte sousedy jako on, nepotřebujete
rodinu. Bill Murray v hlavní roli komedie o přátelství stárnoucího válečného veterána a dvanáctiletého kluka.
Scénář a režie: Theodore Melfi
Vstupné: 120 Kč / titulky / 102 minut
23. - 24. / Pá, So / 17:00, 19:30

Sedmý syn USA, UK, Kanada, Čína, 2014
Tváří v tvář zlu naplň svůj osud. Síly dobra a zla
svádějí válku o naši planetu. Hrdinové zoufale
čekají na svého legendárního hrdinu… Dobrodružný fantasy film. Režie: Sergej Bobrov
Vstupné: 120 Kč / dabovaný / 120 minut
27. / Út / 19:30

Hacker USA 2014
Svět už řídí někdo jiný… Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má na svědomí neznámý hacker, který dokáže prostřednictvím počítače cokoliv… V hlavní roli: Chris Hemsworth
Režie: Michael Mann
Vstupné: 120 Kč / titulky
28. / St / 19:30

Birdman USA 2014
…aneb nečekané kouzlo lhostejnosti. Příběh
herce, kterého proslavila v minulosti role kultovního ptačího superhrdiny. Michael Keaton v
hlavní roli černé komedie. Scénář a režie: Alejandro Gonzáles Iňarritu
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut
29. 1. – 1. 2. / Čt, Ne / 19:30, Pá, So / 17:00, 19:30
Babovřesky 3 ČR 2015
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života současné vesnice, která s nadhledem a komediální nadsázkou sleduje kupící
se nedorozumění a souhry náhod, které zamotají hlavu jejím obyvatelům.
Vstupné: 130 Kč / 103 minut
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SPORT

 13:00 - 15:00 / u Vodárenského lesa

 12:00 / ZŠ Felberova

GRAND PRIX SVITAVY
aneb POJĎ SE KLOUZAT

Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Havlíčkův Brod

ník. Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro
nečleny 50 Kč

Odpoledne na kopci u vodárenského lesa, připraveny jsou 3 soutěžní disciplíny (sjezd, slalom,
výběh) na závěr programu proběhne exhibice
– nejdelší let (18+), nejoriginálnější klouzadlo
- kategorie klouzadel: boby, sáňky, pytel
a ostatní. Kategorie soutěžících: prťavec - s rodičem (0 - 5 let), junior (6 - 9 let), amatér (10
-14 let), no comment (15 -17 let), oldies (18+).
Startovné: 20 Kč

 9:00 – 16:30 / hala Na Střelnici

 17:00 / hala Na Střelnici

3. So / 18:00 / hala Na Střelnici

Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice
Basketbal: Kooperativa NBL

4. Ne / 9:00 / střelnice SVČ Svitavy - IV. ZŠ

Střelecká soutěž: Novoroční cena - 23. roč-

Zimní turnaj TJ Svitavy – mladší přípravka

Tuři Svitavy – ARIETE Prostějov

Kopaná: U8 (ročník 2007), TJ Sokol Bystré

Basketbal: Kooperativa NBL

 11:55 - 12:40 / hala Na Střelnici

 20:00 / hala Na Střelnici

Zápas fotbalové školičky Václava Brůny

10. So / Čenkovice

FBK Svitavy - S.K. P.E.M.A. Opava
Florbal: 16. kolo

Basketbal: Oblastní přebor U 13
 17:00 / hala Na Střelnici

Tuři Svitavy – BK Opava
Basketbal: Kooperativa NBL
 19:15 / hala Na Střelnici

Basketbal TJ Svitavy B – SK Žabovřesky
Basketbal: 2. liga muži

Českomoravské
pomezí
Litomyšl
17. 1. / 13:00 / Lidový dům

Festival deskových her
do 18. 1. / Městská galerie – dům U Rytířů

Den s lyžařskou školou

24. So / 9:00 / ZŠ Felberova

 9:00 / hala Na Střelnici

Basketbal: Oblastní přebor U 11

Výstava černobílých fotografií připomínajících
události, které se odehrály v Litomyšli.

 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena

do 6. 4. / Regionální muzeum Litomyšl

TJ Svitavy – Orel Letohrad
Volejbal: ženy – KP I. tř.
 9:00 / hala Na Střelnici

Český pohár starších žákyň
– finálové kolo - turnaj
Volejbal: žákyně
 9:30 / louka naproti restauraci U Jelena

Zimní liga házedel - I. kolo
Soutěž leteckých modelářů
 19:30 / hala Na Střelnici

Tuři Svitavy – NH Ostrava

Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl B

Zimní liga házedel - II. kolo
Soutěž leteckých modelářů
 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Sokol Pardubice
Volejbal: ženy - KP I. tř.
 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Kylešovice
Volejbal: juniorky – 1. liga
 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – VK Přerov

Basketbal: Kooperativa NBL

Volejbal: junioři – 1. liga

11. Ne / 9:00 / střelnice SVČ Svitavy - IV. ZŠ

25. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Střelecká soutěž: Novoroční cena - 18. ročník. Vzduchová puška, mládež do 12, 14 a 16
let. Startovné: pro nečleny 50 Kč
 9:00 / hala Na Střelnici

Český pohár starších žákyň – pokračování
Volejbal: žákyně
 11:30 / plochodrážní stadion

Finále Českého poháru masters

17. So / Čenkovice

Lancia vs. sjezdovka
 9:00 / hala Na Střelnici

KP st. žáků – turnaj

KP starších žákyň – turnaj
Volejbal: žákyně
 9:00 / hala Na Střelnici

KP mladších žáků – turnaj
Volejbal: žáci

31. So / 9:00 / ZŠ Felberova

Basketbal TJ Svitavy – BK Studánka Pardubice
Basketbal: Oblastní přebor U 11
 9:00 / gymnázium

Basketbal TJ Svitavy – TJ SO Darren Chrudim
Basketbal: Oblastní přebor U 17
 10:00 / hala Na Střelnici

Josef Hýbl – muž, který fotil Litomyšl

Večerníček Chaloupka na vršku
Výstava pro malé i velké je přehlídkou tvorby Š.
Váchové a přenese vás do světa loutek, venkovského života a lidových zvyků a řemesel.
Polička
3. 1. / 19:00 / Tylův dům

Carl Orff: Carmina Burana
Slavnostní koncert k zahájení oslav 750 let založení města.
14. 1. / 19:00 / Tylův dům - kino

Film: Fotograf
Příběh inspirovaný životem fotografa J. Saudka.
20. 1. / 19:00 / Tylův dům

Divadlo: Darda
Volné pokračování představení Hrdý Budžes.
Moravská Třebová
16. 1. / 20:00 / dvorana muzea

Městský bál
Vysoké Mýto
7. 12. 2014 – 11. 1. 2015 / regionální muzeum

Chutě a vůně Vánoc
Ukázky bydlení z dob mládí a dětství dnešních
čtyřicátníků.
7. 1. / 19:30 / Šemberovo divadlo

Divadlo: Figarova svatba

TJ Svitavy – TJ Kroměříž

Volejbal: žáci

Volejbal: 1. liga – kadetky

17. 1. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu

 10:00 / hala Na Střelnici

 10:00 / hala Na Střelnici

Koncert jedné z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století.
Více na www.mklub.cz

TJ Svitavy – Sl. Slávia Uherské Hradiště
Volejbal: kadetky – 1. liga

KP mladších žákyň – turnaj
Volejbal: žákyně

Koncert: Vladimír Mišík & ETC

Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz,
www.krucek.blogspot.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Seriál: MPO (38)

Neseďte doma – v muzeu je barevně

Zdeněk Bukáček v rozhovoru s lektorkou muzea, v pozadí Jiří Křiklava.
Ti, kteří v průběhu prosince nestihli navštívit vánoční výstavu v muzeu, mají možnost ještě do 18. ledna. Výstava pestrých obrazů Jiřího Křiklavy a originálních malovaných soustružených hraček Zdeňka Bukáčka určitě potěší.
A tak za dlouhých zimních dnů s nedostatkem
světla neseďte doma, vždyť výstavy jsou tu pro
vás! Při vánočních akcích ( jen za druhou ad-

Foto: Květa Korbářová

ventní neděli prošlo branami muzea na tisíc lidí)
jsem byla opět zaskočena, kolik lidí bylo překvapeno, jak se muzeum za minulá léta změnilo, co
vše je v něm k vidění, a přiznalo se, že jej navštívili po mnoha letech. Otevřeno pro veřejnost
máme každý den kromě pondělí do 17 hodin,
v sobotu a v neděli odpoledne od 13 do 17 hodin. Budete vítáni.
Blanka Čuhelová

Poradenský den pro výtvarníky

Než se vypravíme po památkovém okruhu
dále, připomeneme si stavbu, která se ve své
době stala velmi ojedinělou a naprosto vybočovala ze standardní uniformní architektury. Myslím, že stavba sama byla tečkou za „zlatými šedesátými“. Dne 20. října 1968 byl totiž otevřen
Urnový háj ve Svitavách jako výsledek brigádnické práce Spolku přátel žehu a svitavských
škol. Žáci škol zasadili tři lípy, pojmenované
po svých školách. Přirozeným vstupem do háje
měla být nová smuteční obřadní síň, která respektuje charakter tamějšího terénu a je vhodným doplněním celého území. Síly zde spojili
dva renomovaní architekti a umělci fakulty výtvarného umění. Ojedinělá stavba mohla být realizována Komunálními službami Svitavy a zhotovitelem se stalo Okresní výstavbové bytové
družstvo Svitavy. Projekční práce začaly v roce
1969, v únoru 1970 byla hotova studie a realizace skončila terénními úpravami roku 1973
s nákladem přes 2 mil. tehdejší měny.
Není divu, že obřadní síň se mihla v úspěšném seriálu Davida Vávry Šumná města. Projektu se ujali architekti Pavel Kupka a Bohumil Blažek. Kupka smuteční síni vtiskl nezaměnitelné prvky českého brutalismu (z franc.
brut – drsný beton), který své stavby zanechal
na celém území republiky (budova Federálního shromáždění, olomoucký PRIOR, obchodní
dům Kotva aj.). Kupka vyzval ke spolupráci jednoho z výrazných českých umělců prof. Karla
Nepraše (1932–2002), malíře, grafika a sochaře. Neprašovy realizace ve Svitavách jsou jedny
z mála, protože v době normalizace se svobodné tvorbě věnoval pramálo a mohl pracovat
pouze na restaurátorských pracích.

jezdí do Svitav rád. Když jsem domlouvala termín, konstatoval, že jej v letošním roce příjemně překvapil počet malujících žen a mladých
výtvarníků v našem regionu. A tak zvu všechny kumštýře. Nebojte se přijít pochlubit se svými uměleckými pracemi, je škoda tvořit jen do
„šuplíku“. A navíc, výtvarníci jsou vesměs moc
příjemní lidé, to poznáte sami, když mezi ně
zavítáte.
Blanka Čuhelová

V druhé polovině ledna se ve výstavních
síních našeho muzea sejdou výtvarníci svitavského okresu - vernisáž tradiční výstavy jejich
prací chystáme na 31. ledna. V sobotu 17. ledna od 10 hodin se v muzeu setkají všichni ti,
kteří malují, modelují či vyřezávají ze dřeva,
s lektorem – pedagogem, malířem a spisovatelem doc. Petrem Kmoškem. Nejen že je vždy
příjemné setkat se se stejně naladěnými lidmi, ze kterých se během let stávají přátelé, ale
také diskutovat nad svými donesenými díly,
poslechnout si názory lektora i svých kolegů,
výtvarníků. Právě na poradenském dnu vždy
vzniká základ výstavy, která má ve Svitavách
již více než čtyřicetiletou tradici. Petr Kmošek

Dobrovolnictví
v muzeu
V poslední době se hodně mluví o dobrovolnictví v neziskových organizacích.
Když o něm slyším, jsem vždycky moc pyšná na lidi, které mám kolem sebe. Ve svitavském muzeu dobrovolnictví totiž funguje intuitivně už mnoho let a nepotřebuje
k tomu žádné konference, projekty, tabulky. A tak moc děkuji těm několika desítkám
žen, které jsou ochotny kdykoliv na požádání přiběhnout, pomoci ve svém volném
čase bez nároku na honorář. Velmi si toho
vážím a smekám před nimi.
Blanka Čuhelová

Z archivu Technických služeb města Svitav
- stavba smuteční obřadní síně v roce 1971.
Umělecká výzdoba síně je strohá, evokuje
existencionální pocity, prostředky betonových
skulptur na fasádě, sluneční hodiny, plastika na
bočním schodišti, kašna, katafalk a jednoduchý
pult, venkovní plastiky plamenů – to vše souvisí
s posledními okamžiky života. Roku 1972 byly
ve zbraslavské huti manželů Manouškových odlity dva dvoumetrákové zvony v tercii laděné.
Ještě koncem roku 1987 došlo k rekonstrukci
vytápění a nejnovější podobu poslední doby již
znáte. Stála tolik, co původní stavba.
Radoslav Fikejz
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13. / Út / 18:30, 20:00 / Fabrika

21. / St / 19:00 / klub Tyjátr

Partička

Malina BrothersMALINA
BROTHERS TOUR 2015

Partička poprvé míří do Svitav! V úterý 13. ledna 2015 ve 20:00 hodin rozesměje sál KC Fabrika šestice známých šílenců, které dobře znáte z televizní obrazovky. Každá Partička je stoprocentní improvizace, nikdy se tedy nic nebude opakovat. O tom vás přesvědčí Richard
Genzer, Ondra Sokol, Michal Suchánek, Igor
Chmela, Marián Čurko a Dano Dangl a nebo
také nějaký speciální host… Nic není připraveno, témata a děj určují sami diváci, kteří bývají také často vtáhnuti do děje jednotlivých her.
Navíc Partička Live je úplně „jiné kafe“, než kterou znáte z televize, kde se musí občas i něco
vystřihnout. Kluci „naživo jedou za hranice“.
Vstupné: 400 Kč. Pořádá agentura Hammer.

Bratři Malinové, nejznámější „sidemani“ českého folku a country.
Každý, kdo se někdy nachomítl k české folkové, country nebo bluegrassové muzice, nemo-

15. / Čt / 19:00/ Ottendorferův dům

Moravské klavírní trio a operní hosté
Exkluzivní hosté: sólistka tokijské opery mezzosopranistka Miki Isochi a barytonista Jiří Miroslav Procházka.

hl nenarazit na příjmení Malina. Geniální muzikanti a sourozenci - banjista Luboš (Druhá
Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a houslista Pepa (Monogram) se totiž za několik posledních dekád objevili jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých albech tohoto žánru.
Před čtyřmi lety nejprve vyslyšeli přání fanoušků a založili kapelu Malina Brothers. Mezi
sebe přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet).
V současnosti je připravené nové turné na leden 2015 po osmi městech Čech a Moravy.
Bratři Malinové vyrážejí na šňůru koncertů
pouze jednou ročně.
www.malinabrothers.cz
Vstupné: 150 Kč
31. / So / 19:00 / Fabrika

Novoroční turné
Slavnostní novoroční nálada ozvláštněná asijskou operní hvězdou, výběr nejlepšího klasického evropského repertoáru a světoznámé árie
v podání špičkových umělců. Novoroční koncert Moravského klavírního tria slibuje jedinečný hudební zážitek plný kosmopolitní atmosféry.
Moravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Brno - vedoucího
skupiny II. houslí Jiřího Jahody a violoncellisty
Rudolfa Mrazíka, kteří přizvali ke spolupráci pianistku Janu Ryšánkovou. Hned v následujícím
roce se soubor úspěšně prezentoval na soutěži v italském Vercelli. V roce 1999 usedl k violoncellovému pultu Miroslav Zicha, profesor
brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně.
Program:
W. A. Mozart, G. Bizet, F. Lehár a další
Jana Ryšánková – klavír; Jiří Jahoda – housle; Miroslav Zicha – violoncello; Miki Isochui
- mezzosoprán (Japonsko) a J. M. Procházka
- baryton.
www.novorocniturne.cz
www.moravskeklavirnitrio.cz
Vstupné: 160 Kč (členové KPH: 80 Kč)

Kytice / Divadelní soubor Hýbl

Výstava děl dětí a mladých
lidí z pěstounské péče
14. 1. 2015 v 17:00 proběhne v prostorách
Fabriky versnisáž děl dětí a mladých lidí z pěstounské péče. Přijďte se podívat na fotografie, kresby a básně talentovaných mladých lidí.
Přijďte se informovat o pěstounské péči. Zeptat
se na to, co vás zajímá a jaké to mají děti, které nemohly vyrůstat ve vlastní rodině. Výstava
potrvá do 12. února a bude končit divadelním
představením Neviditelná holčička v 17 hodin
v Tyjátru. Výstavu a divadelní představení pořádá organizace Děti patří domů o.s. se sídlem ve
Svitavách. Cílem organizace je snížit počet dětí
v ústavní péči a podporovat tak rodiny a pěstounskou péči. Na obě akce je vstup volný. Těšíme se na setkání s vámi. Lenka Ondráčková

Android nejen
pro teens
Máte po Vánocích nové stroje?
Beseda nazvaná Android nejen pro teenagery je určena všem, kdo se chtějí seznámit
s možnostmi tohoto operačního systému v zařízeních, jako jsou tablety nebo chytré telefony.
Chcete ukázat, co všechno umí, jak je nastavit, jaké obsahují aplikace? Přijďte ve čtvrtek
8. ledna do Městské knihovny ve Svitavách. Do
tajemství Google světa vás zavede Jakub Dvořák, člen GXG Polička.
Setkání je zdarma, ovšem je nutné se předem registrovat na www.gug.cz/cs/gxg.
Kontakt na pořadatele: GXG Polička, Josef
Cabrnoch, e-mail: josef.cabrnoch@gmail.com,
mob.: 605 924 103

Upozornění
Náhradní termín pro Poetickou čajovnu s Petrem Hruškou je 27. ledna v 19 hodin v čajovně Namasté.

UBYTOVÁNÍ
Divadelní soubor HÝBL při Kulturním centru Česká Třebová byl založen v roce 1880
a od té doby nikdy nepřerušil svou činnost. Ve
Svitavách se představí s hudební komedií podle Karla Jaromíra Erbena na motivy jeho balad. V inscenaci uvidí diváci šest z nich: Štědrý den, Polednici, Zlatý kolovrat, Vodníka,
Svatební košili a Bludičku. Hru napsal Jiří Suchý. Režie: Jiří Jireš. Hudba: Ferdinand Havlík.
Toto divadelní představení slavilo velký úspěch
a divadelní soubor Hýbl několikrát reprízoval.
Vstupné: 80 Kč

731 412 016

e-mail: dana.cenky@seznam.cz

www.arealcenkovice.cz

areálčenkovice
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Kontejnery na textil
Zimní vycházka
s logem Charity Svitavy ZO kardio Svitavy
Od prosince 2014 můžeme vidět ve Svitavách (u obchodů QANTO) a v okolních obcích
kontejnery na textil s logem Charity Svitavy.
Jedná se o způsob spolupráce mezi Charitou Svitavy a firmou Dimatex, která se zabývá recyklací textilu. Firma Dimatex Charitě Svitavy na její žádost poskytne vybrané oblečení
pro potřeby jejích klientů nebo pro lidi postižené mimořádnými událostmi, jako jsou povodně apod. Vedle této hmotné pomoci poskytne firma Dimatex Charitě Svitavy finanční dar
podle množství sesbíraného materiálu.
Tyto prostředky půjdou na financování Střediska humanitární pomoci, jehož cílem je pomáhat lidem, kteří se dostali do tíživé situace nejen
ve světě, ale i v České republice. V posledních letech Středisko humanitární pomoci organizovalo materiální sbírky pro lidi postižené povodněmi v České republice a pro lidi postižené válkou
na Ukrajině, informovalo o možnostech pomoci
v Sýrii, na Filipínách i na Balkáně. Pravidelně se
zapojuje do projektu Vánoční balíček na Ukrajinu pro děti v dětských domovech a do Adopce
na dálku na Haiti.
Středisko také zajišťuje bezplatný pronájem
vysoušečů do domácností (i na obecní úřady)
postiženým mimořádnými událostmi. Vysoušeče prochází pravidelnou revizí a opravami.
David Šmída

ZO kardio Svitavy přeje všem našim členům a příznivcům do nového roku 2015 mnoho hezkých chvil s vašimi blízkými, hodně dobré nálady a hlavně pevné zdraví.
Chtěli bychom poděkovat představitelům
města Svitav za finanční pomoc a pracovníkům kulturního domu Fabrika za velmi dobrou
spolupráci. Poděkování si zaslouží autobusová
společnost Zlatovánek z Poličky za spolehlivou
a bezpečnou dopravu. Dík patří redakci zpravodaje Naše město, ve kterém jsou naši členové pravidelně informováni o pořádání akcí. Děkujeme také všem, kteří se akcí účastní, a věříme, že nám zachovají přízeň i v roce 2015. Na
akce zveme i nečleny a seniory, kteří chtějí pro
své zdraví něco udělat.
V novém roce vás zveme na zimní vycházku do Poličky, která se uskuteční v sobotu
17. ledna. Odjezd ze Svitav je v 10 hodin
z vlakového nádraží. Nenáročnou kondiční vycházku (do 4 km - podle počasí) ukončí zdra-

Zálesácký ples
TOM Zálesáci pořádá v sobotu 17. ledna
v 19 hodin ve svitavské Fabrice VII. zálesácký ples. V letošním roce bude ples ve stylu pirátů, námořníků a karibských tanečnic. Nápaditosti kostýmů se meze nekladou. K hudbě
a poslechu zahrají skupiny Triton a Skandál,
osobitým způsobem bude moderovat Ondřej
Komůrka. Zájemci o vstupenky pište na: david.
simek@svitavy.cz, mob.: 732 504 588. Vstupné
200 Kč. Všichni jsou srdečně zváni.
David Šimek

DrMax_Nase_radnice_Svitavy_125x80_FINAL.indd 1

votní přednáška o prevenci problémů seniorů
v zimě. Přednášet bude RNDr. Růžena Tomanová z Poličky.
Neseďte doma, zimní příroda na nás čeká,
chůze je nejzdravější pohyb.
Jan Pokorný

12.12.2014 10:44:33

Živá zeď hledá

Každý měsíc, zpravidla prvního, se změní výtvarné, literární či fotografické objekty
na Živé zdi (u Alberta) a poskytnou tak Svitavanům možnost navštívit netradiční výstavy.
Živá zeď je galerijní prostor podporující lokální
umění. Od dubna bude startovat druhá sezona, pro kterou se hledají noví umělci či sdružení. Máte-li zájem o výstavu na Živé zdi, přihlaste se do této výzvy a pošlete svoji kůži na trh.
Více na: www.muzeum.svitavy.cz v sekci Aktuálně/Živá zeď. Kontaktní e-mail: leazmuzea@
seznam.cz. Kompletní archiv všech výstav je ke
zhlédnutí na webu muzea v témže místě.
Projekt Živá zeď běží za sysifovské podpory MMG Svitavy a agentury Boží mlýny.
Lea G. Sehnalová

Absolventský ples
Gymnázia ve Svitavách
Absolventi Gymnázia ve Svitavách spojí příjemné s užitečným a rozhodli se věnovat výtěžek z absolvenstského plesu Gymnázia ve Svitavách, který se bude konat v sobotu 24. ledna
od 19:00 hodin ve Fabrice, na pomoc zdravotně postiženým dětem ze Speciální základní školy ve Svitavách. Konkrétně na aktivity podporované školou, jako jsou ozdravné pobyty, práce
v tvořivých dílnách, canisterapie, kondiční plavání a jiné. Na tyto aktivity je možné přispět koupí vstupenky, lístku do tomboly nebo přímo na
plese do kasičky, která zde bude za tímto účelem umístěna. Přispět však můžete už teď buď
formou finančního daru, nebo věcným darem
do tomboly. V této souvislosti, prosím, kontaktujte nás: gysy.ples@gmail.com.
Hosté se mohou těšit na výstavu děl žáků
Speciální základní školy Svitavy i na populární fotokoutek. K tanci i poslechu zahrají dvě
kapely - Big Band Svitavy a Zaklep band Svitavy. Očekáváme, že ples zajistí spoustu zážitků všem zúčastněným a do budoucna třeba
i novou tradici. Zároveň doufáme, že se nám
výtěžkem podaří podpořit děti se zdravotním
postižením.
Simona Votřelová
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Děje se ve městě

Flexibilní práce
na Svitavsku
Mateřské a rodinné centrum Krůček ukončilo svůj dvouletý projekt Flexi práce s rodinou.
Třináct zaměstnavatelů regionu, kteří se zapojili a vytvořili flexi pracovní místo (např. částečný úvazek, home office), získali mzdový příspěvek a prošli genderovým zhodnocením. Dvacet dva žen (maminek a žen 50+) tak získalo
novou práci a nové pracovní zkušenosti, které
jim umožní návrat na trh práce a sladění rodinných a pracovních povinností. Děkujeme partnerům – městu Svitavy a firmě Svitap a všem
účastníkům i účastnicím.
Za tým projektu Flexi práce
Monika Čuhelová

Učíme se navzájem
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Akce SVČ Svitavy
7. / St /16:00 / SVČ Tramtáryje

Peněženka Tak trochu eko
- tvoření, kdy si vyrobíme peněženku z kartonu
od mléka. Velice jednoduché a efektivní. Cena
včetně materiálu 99 Kč. Nutné se předem přihlásit do 6. ledna na e-mail: lwaltova@svitavy.
cz, mob.: 734 287 286
9. – 10. / Pá – So / 18:00 / SVČ Tramtáryje

Noční hrátky
Pro všechny nadšence deskových her jsme připravili celonoční hraní. Nachystáme pro vás staré i nové hry: postřehovky, dětské a rodinné, logické hlavolamy. Nachystané bude také drobné občerstvení. Možnost přespání v Tramtáryji,
spacák a karimatku s sebou. Cena 99 Kč. Nutné se předem přihlásit do čtvrtka 8. ledna. Více
informací: e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mob.:
734 287 286

Lapač snů

Krůček jako každý rok pokračuje ve své činnosti zaměřené na podporu rodin s nejmenšími dětmi. Nabídku každodenních aktivit doplní pro rok 2015 nový páteční klub Dobrá alternativa. Budeme se na vás - těhotné ženy, maminky s miminky i rodiče s většími dětmi - těšit každý den s pestrou nabídkou klubů, poraden, vzdělávání. Naším cílem je být pro vás
místem, kde najdete inspiraci, radost, pomoc
i podporu. Centrum pro rodinu finančně podporuje MPSV, Pardubický kraj, město Svitavy
a všichni, kdo se účastní našich akcí.
Tým MC Krůček

Plánek sjezdovek na: www.stuhleck.at

Deskohrátky

21. / St / 16:00 / SVČ Tramtáryje

V Krůčku jako v pokojíčku

SVČ Svitavy pořádá v sobotu 24. ledna
pro milovníky zimních sportů zájezd do rakouských Alp do oblasti Semmering – Stuhleck. Jedná se o oblast vzdálenou cca 1 hodinu od Vídně, na vrchol hory se můžeme vyvézt komfortními čtyř a šestisedačkovými lanovkami a potom si užívat celkem 24 km dlouhé sjezdy se zárukou sněhu. Lyžuje se až do
1 770 m n. m., snowpark, 10 km lehkých,
14 km středně těžkých, 8 km běžeckých tratí.
Odjezd ze Svitavy v brzkých ranních hodinách (bude upřesněno případným zájemcům). Příjezd do městečka Spital am Semmering mezi 8:00 až 9:00 hod. Celý den si budeme užívat zimních radovánek na svazích Stuhlecku, kolem páté hodiny odpolední vyrazíme zpět do ČR. Předpokládaný příjezd do Svitav mezi 21. až 22. hodinou.

10. / So / 14:00 – 17:00 / SVČ Tramtáryje
Zábavné odpoledne plné her pro všechny děti
a jejich kamarády, rodiče, prarodiče. Nové
i staré hry, které tu pro vás budou nachystané, si můžete naplno užít. Cena 30 Kč. Nutné
se předem přihlásit na e-mail: lwaltova@svitavy.cz, nebo na mob.: 734 287 286

„Co umí děti, co umí seniorky/ři a co vzájemně se mohou a potřebují naučit?“ Odpověď? Děti a mládež umí pracovat s notebooky a tablety, orientují se v chytrých telefonech
a v moderních komunikačních technologiích.
Prarodiče umí a mohou předávat dovednosti
tvořivé - vaření, znalosti tradic, vyrábění. Spojením obou generací můžeme vytvořit prostředí, kde se prarodiče a děti mohou učit společně
a vzájemně. Toto je vize projektu Učíme se navzájem a začneme již v lednu první akcí – společně Šijeme panenky do nemocnice. Projekt
byl podpořen na Burze filantropie Pardubickým krajem a firmami Medessa, Saint-Gobain
a Orka. O průběhu projektu, počítačových
kurzech pro seniory/rky a společných dílnách
vás budeme informovat na: www.mckrucek.cz.

Semmering – lyžařský
zájezd do rakouských Alp

Jestli se vám špatně spí, je tu pro vás dílnička
dělaná přesně na míru. Lapač špatné sny zachytí v síti a ráno jsou zničeny denním světlem.
Ty dobré sklouznou po peříčku zpět do duše
spícího. Cena 99 Kč. Nutné se předem přihlásit do úterý 20. ledna na e-mail: lwaltova@svitavy.cz, nebo na mob.: 734 287 286
23. – 25. / Pá – Ne / TZ Svratouch

Zimní radovánky
Zimní pobyt na Svratouchu pro děti. Hraní her
a procházky v krásné přírodě. Cena 500 Kč.
Více informací: e-mail: lwaltova@svitavy.cz,
mob.: 734 287 286
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

•
•
•
•

Cena zájezdu: 1970 Kč.
Slevy a zvýhodnění:
student (ročník 1990 - 1995) – 100 Kč
junior (ročník 1996 - 1999) – 200 Kč
dítě (ročník 2000 - 2008) – 500 Kč
dítě (ročník 2009 a mladší) – 950 Kč.

Cena zahrnuje: jednodenní skipas, dopravu autobusem. Cena nezahrnuje: jednodenní
pojištění. Přihlásit se můžete do pondělí 5. ledna na kontakt: Pavlína Šmerdová, e-mail: smerdova@svitavy.cz, mob.: 734 287 284
Zvou zaměstnanci SVČ Svitavy

Příměstský tábor
Nízkoprahový klub Díra (Felberova 2,
Svitavy) pořádá příměstský tábor v období jarních prázdnin 16. – 22. 2. 2015. Cena
tábora činí 1 100 Kč. Můžete dítě přihlásit
jen na určité dny (platí se poměrná část).
Veškeré informace a přihlášky na email: tadydira@seznam.cz, mob.: 733 598
577. Kontaktní osoba: Michaela Kopová.
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Divadelní abonentní cyklus jaro/léto 2015
10. března / Út / 19:00 / Fabrika

Východočeské divadlo Pardubice
David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ
Osobní drama o smyslu lidského poslání na půdorysu královského údělu v moderním světě.
Po smrti otce – anglického krále Jiřího V.
– a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je

princ Bertie, který se potýká s vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Země stojí
na prahu II. světové války a zoufale potřebuje
silného vůdce. Králova žena Alžběta (budoucí královna matka) domluví svému muži setkání s excentrickým terapeutem Lionelem Loguem, který má krále zbavit nepříjemného hendikepu… Podle hry vznikl nejúspěšnější film roku
2010 ověnčený mnoha cenami, včetně čtyř Oscarů. Autor zpracoval scénář teprve po smrti
královny matky. Hra nepostrádá typický britský humor na téma vysoké politiky.
Překlad: Jitka Sloupová, režie: Petr Novotný,
dramaturgie: Jana Uherová, scéna: Ivo Žídek j.
h., osoby a obsazení: BERTIE, vévoda z Yorku
- Martin Mejzlík, LIONEL LOGUE, australský
logoped s ordinací na Harley Street - Jiří Kalužný a další. www.vcd.cz. Vstupné: 300 Kč
13. dubna / Po / 19:00 / Fabrika

Klicperovo divadlo Hradec Králové
David Drábek: JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Láska nebeská při zastávce v Čechách. Příběh
tří sester, co se stavějí na vlastní nohy po smrti otce, který zachraňoval lidské ztroskotance.
V šedesáti letech se zabil v autoškole. Tato hra
je autorem psána pro tři jeho hradecké múzy:
v roli Rózy se představí Pavla Tomicová, jako
Helena Isabela Smečková Bencová, Valérii hraje Pavlína Štorková. Milovníkům čokolády pak
sdělujeme, že nabídka pralinek obsahuje příchuti Čechova, Almodóvara i Woodyho Allena,
občas i nějaký ten hollywoodský oříšek. Režie:

David Drábek, dramaturgie: Markéta Bidlasová, hudba: Darek Král, scéna: Martin Chocholoušek, asistent režie: Eva Kratochvílová. www.
klicperovodivadlo.cz. Vstupné: 300 Kč
23. dubna / Čt / 19:00 / Fabrika

Rádobydivadlo Klapý
Šolom Alejchem, Ladislav Valeš:
VŠECHNO NENÍ KOŠER
Bonusové představení. Inscenace Všechno
není košer vznikla na motivy knihy spisovatele Šoloma Alejchema Tovje vdává dcery, která
byla zdramatizována do světoznámého amerického muzikálu Šumař na střeše.
Rádobydivadlo Klapý bylo založeno na podzim roku 1986. Jeho zakladatelé byli Ladislav Valeš, současný umělecký vedoucí a režisér souboru, a Vladislav Kaspar. První premiéra se odehrála 12. ledna 1987 v sále kulturního střediska Lovoš v Lovosicích. Byla strašná zima, něco kolem -18 stupňů a divákům šla
pára od úst. Ale vydrželi do konce, a to bylo

dobré znamení, protože pokud by tenkrát odešli, Rádobydivadlo by se zcela jistě rozpadlo.
Při vzniku byli tři herci a jeden režisér, dnes
soubor čítá přes třicet členů. Všichni přicházeli s touhou hrát divadlo, které by oslovovalo
a částečně i provokovalo. Daří se jim to dodnes. Scénář: Ladislav Valeš, režie: Jiří Kraus,
hudební spolupráce: Tomáš Alferi, scéna: Jiří
Kraus, Jaromír Holfeuer, Miloslav Hrzán.
Vstupné: 300 Kč
19. května / Út / 19:00 / Fabrika

Agentura KS
Jeff Baron: NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění.
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě
generace a co začíná jako komedie kontrastu
kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku
osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují tajemství.
Jeff Baron patří mezi nejvíce inscenované dramatiky na světě v posledním desetiletí s více
než 300 inscenacemi ve 22 jazycích a 38 zemích. Jeho nejznámější hra, Návštěvy u pana
Greena (Visiting Mr. Green), měla premiéru
v New Yorku, v hlavní roli s držitelem Oscara
Eli Wallachem a hrála se 400krát. Byla navržena na Drama League Award (New York), ACE

(Buenos Aires), Molierovu cenu (Paříž) a získala ceny za nejlepší hru v Řecku, Izraeli, Uruguayi, Turecku, Chile a Německu a cenu Kulturpreis Europa. Režie: Vladimír Michálek, překlad: Benjamin Kuras, scéna: Jiří Hlupý, kostýmy: Katarína Hollá, osoby a obsazení: Pan Green - Stanislav Zindulka, Ross Gardiner - Matěj
Hádek. www.adf.cz
Vstupné: 300 Kč
19. června / Pá / 19:00 / Fabrika

Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman / Smoljak / Svěrák:
Hospoda Na mýtince

Opereta s výpravou a kostýmy. U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu“ byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem „Proso“. Díky
své snad jediné záporné vlastnosti - drobnému
škudlilství - nepodal zásilku s partiturou doporučeně, což umožnilo Franzi Lehárovi, Johannu
Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dalším členům
poroty, aby si geniální operetní fresku doslova
rozebrali. Hospoda Na mýtince je nejhranějším
kusem Divadla Járy Cimrmana. Režie: Ladislav
Smoljak, výprava a kostýmy: Jiří Benda, hudba:
Jan Klusák a Pavel Vondruška, osoby a obsazení: Hostinský: Zdeněk Svěrák nebo Jan Hraběta, Hrabě Zeppelin: Miloň Čepelka, vězeň: Petr
Brukner nebo Petr Reidinger, Trachta: Václav
Kotek nebo Robert Bárta. www.cimrman.at.
Vstupné: 300 Kč
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Zveme vás na 35. ročník zimní ligy házedel

Zlatí v silovém trojboji
V Ostravě se uskutečnilo 22. listopadu se
23. mistrovství severní Moravy v silovém trojboji mužů a žen, kde město Svitavy reprezentoval Tomáš Lacko a Patrik Janků z oddílu TJ
Svitavy. Tomáš Lacko v kategorii mužů do 74
kg získal zlatou medaili a obsadil i stříbrnou
příčku za absolutní pořadí v trojboji. V kategorii dorostenců zvítězil Tomáš Lacko a bronzovou medaili získal Patrik Janků. 29. listopadu 2014 se členové oddílu TJ Svitavy rovněž
účastnili 23. mistrovství jižní Moravy v silovém
trojboji mužů a žen ve Zbýšově. Libor Zerzánek v kategorii mužů do 93 kg a Jan Binko v kategorii do 105 kg získali zlaté madaile, Roman
Dvořák v kategorii mužů do 83 kg nedokončil.
Velice děkujeme všem členům oddílu TJ Svitavy, kteří město Svitavy úspěšně reprezentují.
Blahopřejeme.
Děkujeme závodníkům, rodičům, trenérům, sponzorům a všem přátelům SILOVÉHO
TROJBOJE za dobře odvedenou práci v roce
2014. Do nového roku přejeme všem mnoho
úspěchů a těšíme se na další společné úspěchy.
Vladěna Janků a Patrik Janků

Svitavský basketbal
Blíží se konec roku a je čas na malé hodnocení účasti svitavské basketbalové rezervy ve
2. celostátní lize. Svitavský celek zažívá nejlepší vstup do soutěže za poslední roky. Po osmi
odehraných zápasech je s bilancí 4 vítězství
a 4 porážek na pátém až devátém místě tabulky, se ztrátou pouhého bodu na čtvrté místo.
Družstvu, složeném z vlastních odchovanců, se podařilo porazit Ostravu-Hladnov, Uherský Brod, Kroměříž a Valašské Meziříčí. Tedy
celky, se kterými bojujeme o místa v tabulce.
Mrzet může těsná porážka v Humpolci, ale stále nás čeká jarní odveta s tímto soupeřem na domácí palubovce. Další tři porážky se daly čekat.
Na palubovkách Žabovřesků, Podolí a Žďáru
nad Sázavou se zpravidla nevyhrává. Dobrý začátek je tak příjemným překvapením i vzhledem
k oslabení celku oproti loňské sezoně. Družstvu
již nemůžou pomáhat Jan Špaček, Petr Andres
a Marek Sehnal. Letos také nehraje dlouholetá opora Libor Havránek. Dlouhodobě zraněni
jsou také Martin Špaček a Jan Kakiš. Celek posílili jen Oldřich Leischner a Milan Jaroš. Ten je
však skvělou oporou svitavské rezervy.
Dobré výkony ale podávají všichni hráči.
Zbývá popřát všem hráčům do nového roku
hlavně zdraví a sportovní štěstí, které je tolik potřebné k dobrému umístění v této vysoké soutěži. Čeká nás ještě spousta těžkých utkání.
Dušan Sabol

Již více jak tři desítky let se na začátku nového roku schází modelářští nadšenci na louce u restaurace U Jelena nedaleko Schindlerova háje. Zde probíhá pětikolová zimní liga
házedel. Soutěž probíhá tak, že soutěžící má
v jedné soutěži 10 hodů s házedlem, kde se
měří čas letu. Sekundy v prostoru se pak sečtou
a 1 sekunda je 1 bod. Jak házedlo letí, závisí na
šikovnosti soutěžícího a nemalou měrou je také
ovlivněno i klimatickými podmínkami. Soutěž
samozřejmě ctí i věkové kategorie (žáci, junioři
a senoři). Pět soutěží probíhá vždy ve 14ti denních cyklech a po proběhnutí všech soutěží se
v pátem kole – to již bude 7. března – vyhod-

notí tři nejlepší výsledky z jednotlivých soutěží
a počet bodů pak určí pořadí soutěžících. Ti
jsou pak odměněni cenami, které potěší malé
i velké. V loňském ročníku přispělo i svitavské
informační centrum propagačními materiály města. Účastníci ligy se na 34. ročník sjeli
z Litomyšle, Šumperka, Uničova, Jevíčka, Tišnova a nechyběli samozřejmě i borci ze Svitav.
Všichni jsou již v posledních letech tradičními účastníky. Na soutěži tradičně panuje dobrá nálada. Letošní 1. kolo bude zahájeno v sobotu 10. ledna 2015. Prezentace probíhá od
9:30 hodin na louce. Zveme malé i velké.
Za modelklub Zdeněk Uher

Český pohár masters v cyklokrosu
Po premiérovém cyklokrosovém závodě
v našem městě, který se uskutečnil v loňském
roce na druhý svátek vánoční jako jeden ze závodů extraligy masters, dostal pořadatel - firma Mobilservis-autoslužby – Bosch car servis
důvěru a bylo mu svěřeno pořádání finálového závodu této soutěže v letošní sezoně 2014
- 2015. Tento závod se uskuteční s podporou
města Svitavy, AMK a modelářského klubu
v neděli 11. ledna 2015 s prvním startem
v 11:30 hod. Stejně jako v minulém ročníku
se bude závodit v prostorách plochodrážního stadionu. Velmi pěkná, náročná a atraktivní trať má vše, co ke správnému cyklokrosu patří. Nepostrádá prudký výběh, umělé překážky a především se vyznačuje svými technickými pasážemi. Závodu se může zúčastnit každý, kdo má horské kolo, nemusí být cyklokrosové, a chuť si zkusit zazávodit. Kategorie jsou

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 1. února 2015

vypsány od kadetek, kadetů, juniorek, juniorů,
žen, mužů a veteránů. Zázemí pro prezentaci,
občerstvení pro závodníky, doprovod i diváky

a prostor pro celkové vyhlášení celé soutěže
poskytne restaurace Na Cihelně. Zveme diváky, kteří by měli svými hlasivkami podpořit nejen domácí závodníky, ale cyklokrosaře zvučných jmen, kteří se cyklokrosu věnovali aktivně na profesionální úrovni. V případě příznivého počasí je přislíbeno, v rámci cvičného letu,
ukázkové přistání armádního vrtulníku přímo
na stadionu ploché dráhy. Se soutěží a propozicemi se můžete podrobně seznámit na internetových stránkách: www.cyklokros-masters.cz.
Za pořadatele Jiří Prudil
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