
Březen 2015 / www.svitavy.cz

BŘEZEN

MĚSÍC

ČTENÁŘŮ

11
POZVÁNKY

NA VÝSTAVY

DO MUZEA

124
INA

MÍŘÍ

DO SVITAV

O masopustu a zabijačce

8. března / svitavské náměstí
O průvod a masopustní veselí se letos po-

stará brněnská agentura REX, o muziku muzi-
kanti ze svitavských dechovek a o zabijačku svi-
tavský řezník Zdeněk Křivka.

Lidový masopust (fašank, končiny nebo vo-
statky), veselé průvody tradičních maškar, na 
mnoha místech tradičně představovaných ze-
jména muži, opět v současné době prožívá svoji 
renezanci. Původ těchto rejů masek a pitoresk-
ních postav, nezřídka karikujících současné udá-
losti a místní postavy, lze vystopovat v našich 
zemích už ve středověku a má různé podoby  
a poplatnost té které doby. I na Svitavsku se 
tato lidová tradice udržovala, a to ve dvou vl-

Oprava kina

nách spojených s národnostmi obyvatelstva 
těch kterých vesnic a měst. Před válkou to byli 
Němci, po druhé světové válce dosídlené čes-
ké obyvatelstvo a je jisté, že každá národnost-
ní komunita vtiskla těmto zábavám jiný charak-
teristický ráz. I zde se objevují tradiční posta-
vy: kobyla, Židi, voják, kominík, myslivec, Turek  
a další doprovázení harmonikářem, či flašine-
tářem. Masopustní období trvá od Tří králů až 
do Popeleční středy, kdy nastává období půstu. 
V současné době se však již všechny zvyky a cír-
kevní zvyklosti nedodržují v takové míře, jako 
v dobách minulých. Díky zaměstnanosti sou-
časné populace se navíc tradiční konání ma-
sopustního veselí přesouvá na víkendové dny  
a nezřídka i jiné termíny, které již nesouvisí  
s církevními zvyklostmi. Současné postavy ma-
sopustu vycházejí dílem z tradiční předlohy, dí-
lem jsou jejich předlohou i soudobé profese  
a postavy stejně jako v minulosti jsou ovlivně-
ny běžným životem té které epochy. A tak le-
tos budete moci vidět na masopustním průvo-
du ve Svitavách jak tradiční postavy a maškary 
z dávných dob, tak i figury charakteristické pro 
20. století, které však neztrácejí nic ze své buja-
rosti a pestrosti. Nebudou chybět ani bleší trhy.                                            

Blanka Čuhelová (část textu Radim Dufek)

Karneval na ledě

Již tradiční akce SVČ Tramtáryje Karneval 
na ledě se uskuteční v sobotu 7. března na zim-
ním stadionu ve Svitavách.  

Celý program bude zaměřený na soutěže 
pro děti. Akce je plánovaná od 14:00 do 16:00 
hodin. Budou připraveny různé hry jak pro děti 
předškolního věku, tak pro školáky. Užijeme 
plno legrace a celý karneval zakončíme společ-
ným bruslením ve „vláčku“ a rozdáváním drob-
ných dárků každému soutěžícímu. Doporuču-
jeme menším dětem, v rámci bezpečnosti, aby 
si přinesly přilbu na hlavu (cyklistickou, lyžař-
skou). Vstupné: děti v maskách zdarma, děti 
bez masek 20 Kč, bruslaři bez masek a dospělí  
25 Kč. Budeme se těšit na vaši návštěvu. 

Robert Snášil 

Návštěvníci svitavského kina Vesmír se do-
čkají dalších úprav. Po rekonstrukci interié-
ru kina a digitalizaci přichází na řadu exteriér 
budovy, přestavba sociálního zázemí pro kino, 
klub Tyjátr i Divadlo Trám a prosklená přístav-
ba s jednotným vstupem, která propojí zmíně-
né objekty.                          Pokračování na str. 5
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Vítání občánků

Návštěva ze Žiaru

Moderní psychiatrický pavilon je hotov

Jedním ze slavnostních obřadů, které pořá-
dá naše město, je vítání občánků. Tato radost-
ná událost proběhla v letošním roce poprvé  
v sobotu 7. února, kdy se v obřadní síni svitav-
ské radnice sešlo čtrnáct dětí se svými rodiči. 
Mezi nové občany Svitav byli uvedeni Adam 
Pavlíček, Tadeáš Němec, Barbora Hanáková, 
Radim Štosek, Elen Sezemská, Alice Slezáčko-
vá, Magdalena Kuběnová, Miriam Sedláková, 
Tereza Křečková, Tomáš Vitko, Isabella Horá-
ková, Nicol Horváthová, Natálie Dudová a Eliš-
ka Šplíchalová. Zastupitel města MUDr. Ha-
rald Čadílek popřál jak dětem, tak i jejich ro-
dičům šťastný a spokojený život v našem měs-
tě plný lásky, úcty, tolerance a vzájemného po-
chopení. Rodiče pro své děti obdrželi malé 
dárky a upomínkové předměty na tento slav-
nostní den.                        Renata Johanidesová

Po dvouleté zásadní rekonstrukci lůžko-
vého psychiatrického oddělení Svitavské ne-
mocnice je hotovo. Oddělení, které sídlí v bu-
dově přilehlé k historickému kostelu sv. Jose-
fa, bylo slavnostně otevřeno 16. února za účas-
ti zástupců vedení kraje a akciové společnos-
ti Nemocnice Pardubického kraje, starostů  
a dalších hostů. Na Dnech otevřených dveří 19. 
a 20. února se i široká veřejnost měla možnost 
seznámit s novými prostorami. S nimi se oteví-
rají i nové možnosti léčby. Pacienti budou hos-
pitalizováni na dvou odděleních. Otevřené od-
dělení s třiceti lůžky bude zaměřeno na terapii 
režimovou a na psychoterapii. Na uzavřeném 
oddělení s 25 lůžky budou hospitalizováni pa-
cienti s těžšími psychickými poruchami, kteří si 
mohou poškodit své zdraví, mají sebevražedné 
sklony nebo mohou být vlivem psychické poru-
chy nebezpeční okolí. Nově bude otevřen sta-
cionář. Léčba ve stacionáři patří do ambulant-
ní formy léčby, zahrnuje práci v psychoterape-

utické skupině, různé formy relaxací, pracovní 
terapii. Pěkné a příjemné léčebné prostředí na-
pomáhá uzdravování pacientů. Pro odborníky 
v oblasti sociální, psychologické a psychiatrické 

péče a další odbornou veřejnost připravujeme 
na začátek jara odbornou konferenci pod zášti-
tou Výboru odborné psychiatrické společnosti.

Zdenka Hanyšová Celá, Zuzana Pustinová

Blahopřání Jiřímu Brýdlovi k 70. narozeninám

První polistopadový starosta města Jiří 
Brýdl slaví právě v těchto dnech kulaté život-
ní jubileum. Jiří absolvoval Karlovu univerzitu 
v Praze, poté pracoval jako středoškolský uči-
tel a ředitel na Gymnáziu ve Svitavách. Zastu-
pitelem města byl dlouhých 20 let, z toho 14 
let ve funkci starosty. Deset let působil jako se-
nátor za svitavský volební obvod v horní ko-

Ve středu 11. února navštívila Svitavy de-
legace z partnerského města Žiar nad Hro-
nom. Cílem pracovní návštěvy byla výmě-
na informací a poznatků z budování sporto-
višť a tvorby projektů v obou městech. Ve Ži-
aru nad Hronom v letošním roce rekonstruu-
jí sportovní halu a svitavské zkušenosti se na-
šim přátelům velmi hodí. Primátor města (prv-
ní zleva) se svými kolegy stihl navštívit také li-
tomyšlskou sportovní halu, kde rovněž načer-
pali mnohé zkušenosti. Při přijetí delegace na 
radnici představil starosta města slovenským 
přátelům chystané projekty - textilní halu, za-
střešení ledové plochy a další rozvoj Vodáren-
ského lesa. Při jednání byla také konzultová-
na účast žiarských sportovců na celoměstských 
sportovních akcích v rámci Evropského města 
sportu 2015.                                             Jiří Petr

moře parlamentu, od roku 2008 do roku 2012 
byl zastupitelem Pardubického kraje, kde za-
stával funkci radního zodpovědného za oblast 
sociální péče.

Svitavy se za dobu jeho práce ve vedení 
města neuvěřitelně proměnily. Vždy měl své 
vize proměny šedivého města, které zapomně-
lo na své německé předky, stavitele a mecená-
še v místo, které bude navazovat na to dobré 
ze své historie a nabídne příjemný život součas-
ným občanům. Prvním velkým projektem byla 
rekonstrukce náměstí v letech 1993 až 1994. 
Svitavy jako první v ČR za ni dostaly cenu za 
nejúspěšnější regeneraci historického městské-
ho jádra. A následovaly další projekty – opra-
vy panelových domů, výstavba domů na Vějíři, 
průmyslová zóna, sportovní hala, park Jana Pa-
lacha, kulturní centrum Fabrika, luxusní stadi-
on. U zrodu všech těchto projektů a mnohých 
dalších byl právě Jiří Brýdl. Dokázal přesvědčit 
ostatní o jejich důležitosti, dokázal do městské 
pokladny sehnat neuvěřitelné finance z jiných 
zdrojů. Jeho pracovitost, v některých případech 
až zarputilost, byla pověstná.

Když se rozhodl odejít před dvěma lety do 
důchodu, moc jsme mu nevěřili. Ale udělal to. 

Vrátil se zpátky ke svým knihám, svým oblíbe-
ným spisovatelům a básníkům, na které měl  
v posledních letech velmi málo času. Má ko-
nečně víc prostoru pro sport, který byl jeho 
velkým koníčkem po celý život – málokdo ví, 
že právě on ve Svitavách začal s nordic walkin-
gem. A hlavně má víc času na svou rodinu, své 
syny a vnuky.

Jirko, rád bych ti jménem velké většiny „svi-
tavských“ poděkoval za vše, co jsi za ta dlou-
há léta pro Svitavy vykonal. Nerad bych, aby 
to znělo jako klišé, ale nejvýraznější pozitivní 
proměna města v novodobé historii bude vždy 
spojena s tvým jménem. Do dalších let přeji 
zdraví, dobrou mysl a radost ze svých blízkých.

David Šimek, starosta města
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Odbor školství a kultury

Regenerace sídliště

Frekventovaná silnice se již opraví řádně

Ze zastupitelstva

•	 První kolo zápisu dětí do mateřských škol ve 
Svitavách proběhne 15. dubna opět ve velkém 
sále Fabriky od 13:00 do 17:00 hodin. Zde 
rodiče obdrží tiskopis přihlášky a po jeho vy-
plnění ho budou moci odevzdat s originálem 
zdravotního potvrzení od dětské lékařky ředi-
telce pouze té mateřské školy, do které bude 
chtít své dítě zapsat. V případě, že výsledkem 
správního řízení bude nepřijetí dítěte, budou 
mít rodiče možnost zúčastnit se druhého kola 
zápisu. O jeho termínu budeme včas informo-
vat. O dalších podrobnostech zápisu budeme 
informovat v dubnovém čísle.

•	 Zápis dětí do prvních tříd proběhl ve středu 
4. února a bylo zapsáno celkem 246 dětí, 
31 rodičů bude žádat o odklad povin-
né školní docházky. Svitavské základní ško-
ly tak mohou otevřít celkem devět, možná  
i deset prvních tříd. Přesné informace o po-
čtech dětí, které nastoupí 1. září do školy, zve-
řejníme až po ukončení řízení o odkladech po-
vinné školní docházky.                             Jiří Petr

Na zasedání členů Zastupitelstva města 
Svitavy 4. února zastupitelstvo schválilo:

•	 uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnu-
tí neinvestiční dotace ve výši 3 375 tis. Kč 
Seniorcentru města Svitavy, kterým se pro-
dlužuje vyúčtování dotace do 16. 2. 2015, 
protože nelze z hlediska účetnictví původ-
ní termín dodržet

•	 zprávu o uplatňování Územního plánu Svi-
tavy

•	 investiční projekt „VI. etapa regenerace pa-
nelového sídliště Svitavy – Lány“ k podání 
žádosti o dotaci z programu regenerace pa-
nelových sídlišť pro rok 2015

•	 v rámci majetkoprávních úkonů drobné 
prodeje pozemků.

Starosta města David Šimek společně  
s jednatelem společnosti SPORTES Svitavy Ja-
roslavem Kytýrem odpověděli členu zastupi-
telstva Antonínu Pavelkovi na otevřený dopis 
týkající se provozu areálu Čenkovice.

Příští zasedání zastupitelstva se koná  
18. března v 16 hodin.         Zuzana Pustinová

V září minulého roku jsme veřejnosti po-
dali informaci o projektové přípravě a mož-
ném průběhu realizace první etapy regene-
race veřejných ploch sídliště u nádraží. Jde  
o úpravu části ulice 5. května od vstupu do haly 
vlakového nádraží po ulici Tovární navazující 
na sídliště. Zde v rámci přípravy vznikla nová 
možnost technického řešení úprav ulice. Pokud 
by se zbouraly stavby na soukromém pozem-
ku, mohla by se rozšířit plocha parkovacích míst  
u nádraží a zvýšit bezpečnost. Situaci nyní pro-
jednáváme s majitelem budov, ale řešení se tím 
určitě protáhne. Zatím tedy budeme v návaznos-
ti na studii celého území připravovat k realizaci 
úpravu dopravního systému na komunikacích  
v sídlišti. Zde chceme navrhnout nejoptimálněj-
ší úpravu směru dopravy v území s bezpečnost-
ními prvky v křižovatkách. Navrhovaná řešení 
projdou diskuzí s veřejností s následným dopra-
cováním projektové dokumentace pro realizaci 
díla. Úpravy bychom realizovali v letošním roce 
výhradně z rozpočtu města. Mělo by se jednat  
o první krok rozsáhlého záměru přeměny ve-
řejného prostranství sídliště u nádraží.   

Pavel Čížek

Po každé zimě řidiči vždy s hrůzou zjistí, 
v jak nevyhovujícím technickém stavu je zase 
silnice I/34 od kruhové křižovatky směrem 
na Moravskou Třebovou (viz foto). Díra za 
dírou, pro motoristy taková malá automobi-
lová rallye.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Par-
dubice o technickém problému ví a jako správ-
ce této komunikace počítala se zahájením re-
konstrukce již na podzim. Úsek rekonstrukce 
by měl začínat u kruhové křižovatky a končit na 
křižovatce se silnicí I/35 Litomyšl - Moravská 
Třebová. Časový harmonogram zahájení reali-
zace byl však posunut z hlediska prodloužení 
výběrového řízení a vlastní přípravy investice. 
Akce by tedy měla být zahájena na počátku 
jarních měsíců - v březnu dojde k předání sta-
veniště a v dubnu budou zahájeny vlastní prá-
ce. Ukončení stavby se předpokládá zhruba  
v září tohoto roku. Rekonstrukce bude zahrno-
vat odstranění živičných vrstev krytu komuni-
kace, vyspravení lokálních poruch konstrukcí  
a zpětnou pokládku živice. Součástí bude úpra-
va krajnic, přilehlých ploch, zásahy do zeleně 
podél komunikace, úprava odvodnění atd. Ná-
klady na akci jsou po výběrovém řízení ve výši 

necelých 40 mil. Kč. Akce bude realizována za 
částečné uzavírky s rozdělením dopravy na ob-
jízdné trasy. Zde se budeme muset opevnit 
opětovně trpělivostí se zhuštěnou dopravou na 
místních komunikacích ve městě. Výsledkem by 
však mělo být to, po čem všichni motoristé vola-
jí, jezdit po opravených a dopravně vyhovujících 
komunikacích.                                     Pavel Čížek

Je zde opět čas anket a přehledů. Rada 
města vyhlásí počátkem března výsledky anke-
ty Sportovec roku 2014. Pracovní skupina pro 
sport rady města měla tentokrát velmi těžkou 
roli vyhodnotit a doporučit radě města ty nej-
lepší. Vždyť řada svitavských sportovců dosa-
huje vynikajících úspěchů v mezinárodních zá-
vodech a soutěžích, máme ve Svitavách mno-
hé mistry republiky, tedy skutečné mistry své-
ho sportu. Jejich ocenění městem je jistě příjem-
ným povzbuzením v jejich sportovním úsilí a je 
určitě dobře, že „se o nich ví“. 

Slavnostní večer věnovaný našim sportov-
cům proběhne ve Fabrice ve čtvrtek 12. břez-
na v 17 hodin.                                            Jiří Petr

Oslava Dne učitelů proběhne ve čtvrtek 
26. března ve Fabrice. Zveme všechny pracov-
níky svitavských škol ke společné oslavě, na které 
zahrají učitelé Základní umělecké školy Svitavy  
a zazpívá pěvecký sbor Červánek. 

Začátek je v 18 hodin a pořadatelé avizují 
ještě překvapení na konec.                             Jiří Petr

Prostřednictvím všech komunikačních kaná-
lů města jsme 30. ledna varovali občany Svitav 
před exekuční výzvou, kterou nalézali ve schrán-
kách. Z textu dopisu vyplývalo, že jde o poslední 
exekuční výzvu před provedením fyzické exeku-
ce. Přesněji - byly vymáhány mnohatisícové část-
ky za poplatky za komunální odpad za rok 2010 
a následné úroky, včetně exekučních nákladů. 
Na Městský úřad ve Svitavách se obraceli lidé  
s dotazem, jak postupovat. Doporučili jsme 
všem, aby se nejprve na městském úřadu pře-
svědčili o tom, že své poplatky za odpad mají 
řádně zaplaceny (Jana Alexová, tel.: 461 550 
253 a Pavla Boucníková, tel.: 461 550 254) 
a jsou-li si jisti, že mají zaplaceny též poplatky 
za stavby sloužící k individuální rekreaci a byty 
a domy bez trvalého pobytu mimo území Svi-
tav, aby v žádném případě nezaplatili. Také jsme 
upozornili občany s trvalým pobytem ve Svita-
vách, že nedoplatky za komunální odpad jsou 
vymáhány pouze prostřednictvím svitavského 
soudního exekutora. 

Myslím, že okamžitá reakce pracovníků 
městského úřadu ve spolupráci s Policií ČR za-
bránila podvodníkům inkasovat peníze na fa-
lešný účet, a že mnoha občanům ušetřila ne-
jen peníze.                                  Zuzana Pustinová

Exekuční dopisy

Sportovec roku 2014

Den učitelů
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INA míří do Svitav 
– smlouva o smlouvě budoucí

Na zasedání Zastupitelstva města Svitavy  
v září roku 2014 se poprvé představila zastupi-
telům firma INA Lanškroun ze skupiny Schaef-
fler Group, která projevila zájem o koupi po-

zemků ve svitavské průmyslové zóně. Skupina 

Schaeffler Group zahrnuje pod sebe znač-
ky INA, LuK a FAG, je v celosvětovém měřítku 
předním dodavatelem valivých ložisek a také 
renomovaným dodavatelem dílů pro automo-
bilový průmysl. Svoji činnost provozuje ve více 
než 49 zemích na 170 místech po celém světě  
a s více než 79 tisíci zaměstnanci je jedním z nej-
větších evropských průmyslových podniků v ro-
dinném vlastnictví. Nyní má zájem vybudovat 
závod ve Svitavách. 

Na jednání při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí se setkali starosta města David Šimek  
a místostarosta Pavel Čížek s vedením lanškroun-
ského závodu – ředitelem Janem Goláněm a pro-
jektovým vedoucím Zdeňkem Gregorou. 

Záměrem nového závodu INA Svitavy je 
vyrábět plastové díly ložisek a komponenty do 
automobilového průmyslu, zejména nejnověj-
ší produkt WMM Modul (WärmeManagement-
Modul) - ventil pro optimální rozvod média  
v chladícím systému vozidla, který snižuje emi-
se, spotřebu paliva o 1 – 3 % a také opotřebe-
ní motoru. Zájem o výrobek projevily renomo-
vané automobilky koncernů. Sériová výroba již 
probíhá v závodě INA Lanškroun, z kapacitních 
důvodů je však nezbytné bezodkladně postavit 
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zcela nový závod, který bude splňovat veškeré 
podmínky pro výrobu WMM Modulu, ale i dal-
ší vývoj. Závod INA Svitavy by tak měl vedoucí 
úlohu ve vývoji a výrobě WMM Modulu v celo-
světovém měřítku. 

Svitavská průmyslová zóna Paprsek spl-
ňuje předpoklady pro novou výrobní halu vy-
hovující infrastrukturou, dobrou dopravní do-
stupností a dostatečným potenciálem volných 
pracovních sil. Proto se vedení závodu dohod-
lo s německými vlastníky i s vedením města Svi-
tavy a ve středu 4. února podepsalo smlouvu 
o smlouvě budoucí týkající se budoucího pro-
deje pozemků o celkové výměře 75 219 m2. Ku-
pující má zájem vystavět zde výrobní halu (vstři-
kovnu plastů) a administrativní budovy. Smlou-
va o smlouvě budoucí je vázána na novelu práv-
ní úpravy vztahující se na poplatek za vynětí ne-
movitosti ze zemědělského půdního fondu, kte-
rá byla schválena Parlamentem ČR a očekává 
se i její vyhlášení ve sbírce zákonů.

   V případě podpisu následné kupní smlou-
vy by podle plánovaného harmonogramu zapo-
čaly stavební práce v květnu 2015 a v červenci 
následujícího roku by se zmíněná výroba pře-
stěhovala do Svitav. Zahájení kompletní výro-
by je zamýšleno od listopadu 2016. Přineslo by 
celkem 960 pracovních míst, 300 bude nutné 
obsadit ihned po dostavbě haly a zbytek bude 
přibírán postupně až do roku 2020. 

Zuzana Pustinová

Tísňové volání 156

Je na sladké, nebo chtěl být zavřen
Dne 27. 1. ve 14:14 hod. byli strážníci při-

voláni ke krádeži zboží v hypermarketu Albert. 
Muž (44) z Hradce Králové si do batohu uložil 
cukrovinky, které při průchodu prostorem po-
kladen nezaplatil. Vzhledem k tomu, že hod-
nota odcizeného zboží dosahovala téměř 7 tis. 
Kč, přivolali strážníci pro důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu na místo PČR.

Nepřišla na čaj, ale krást
Dne 30. 1. ve 20:26 hod. strážníci vyje-

li na základě žádosti OOPČR do čajovny, kde 
přistihli ženu, která měla údajně něco odcizit. 
Na místo byla vyslána hlídka a k uvedené ča-
jovně zaměřena kamera MKS. Strážníci na mís-
tě zjistili, že zde došlo ke krádeži tržby a mobil-
ního telefonu. Na místo byla z důvodu pode-
zření ze spáchání trestného činu přivolána PČR. 
Podezřelá - strážníkům dobře známá žena - se 
v době příjezdu hlídky na místě nenacházela. 
Ještě před příjezdem hlídky byla zaznamenána 
pomocí MKS v prostoru u čajovny. Na základě 
všech poznatků, které byly předány PČR, se pa-
chatelka nakonec policistům přiznala.

Pomáhající oznamovatel
Dne 31. 1. v 16:23 hod. ověřovala hlídka 

oznámení o pohybu staršího dezorientované-
ho muže v zahrádkářské kolonii U Langerova 
lesa. Senior (83) z Rohozné strážníkům tvrdil, 
že nemá žádné zdravotní problémy a jen se po-
třebuje dostat domů. S ohledem na tvrdé kli-
matické podmínky převezli strážníci muže do 
zařízení pro osoby bez přístřeší a v součinnosti  
s PČR zajistili jeho následný odvoz do místa 
bydliště. Později vyšlo najevo, že seniora téhož 
dne odvezla RLP do nemocnice ve Svitavách. 
Tam podepsal „reverz“ a odešel. 

Málem prospal zranění
Dne 2. 2. v 17:24 hod. požádal dispečink 

lékařské záchranné služby o ověření oznáme-
ní, že v místní restauraci je problém. Na dotaz  
k upřesnění častoval volající dispečerku vulgár-
ním výrazem a zavěsil. Strážníci na místě zjisti-
li, že na židli sedí host, který měl před hodinou 
upadnout na WC. Po té, co ho přítomní posa-
dili na židli, usnul a nyní ho nemohou vzbudit. 
Strážníci přivolali na místo RLP, která si staršího 
muže (71) převzala do péče. 

Neváží si bydlení?!
Dne 6. 2. v podvečer přivolala strážníky 

obyvatelka jednoho ze sociálních bytů na ul. Mi-
lady Horákové. Uvedla, že problémová soused-
ka vyhrožovala jejich dětem. Na místě jim sdě-
lila, že událost bude řešit prostřednictvím soci-
ální pracovnice. Strážníci kontaktovali agresor-
ku v jejím bytě. Opilou ženu důrazně upozorni-
li na nevhodné chování a případné důsledky je-
jího jednání. Co by jiní za takové bydlení dali.

Karel Čupr

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)



Programové prohlášení rady 
na období 2014-2018

Počátkem února byl zveřejněn tento koalič-
ní dokument. Byť je čtyřstránkový, přesto mám 
dojem, že náplní je poměrně dost mělký. Ne-
jen poměrně diskutabilní obsah, ale i poněkud 
opožděné zveřejnění od data signace jednot-
livými zastupiteli má své „ALE“. V materiálu je 
často shrnuto to, co se již realizuje, nebo bylo 
v nedávno minulém čase připravováno, tedy  
v podstatě nic moc nového. Abych byl ale 
upřímný, při čtení jsem nalezl i pozitivní věci,  
u kterých jsem si nemohl nevzpomenout na vo-
lební program NS. Za zmínku stojí např. opě-
tovné posouzení městské dopravy, ukončení 
ztrát v Čenkovicích, či vyřešení dopravní situ-
ace v Lačnově. Určitě podporuji posílení po-
chůzkové služby městské policie i vyřešení rov-
ných podmínek pro poskytovatele sociálních 
služeb. Občané ocení také předložený záměr 
zastřešení ledové plochy, rekonstrukci krytého 
bazénu nebo snížení počtu výherních automa-
tů. Záměr vybudování relaxační zóny u domo-
va s peč.službou nejen tamní obyvatelé rovněž 
uvítají. Zveřejnění smluv u realizovaných veřej-
ných zakázek je ale pouze malým krokem k vyš-
ší transparentnosti, kterou se navenek vedení 
města pyšní. Zde bych očekával daleko více. 
Přestože se o poradních orgánech rady, prac.
skupinách a komisích hovoří v prohlášení jen 
okrajově, jsem přesvědčen o tom, že by měl 
být dán daleko větší prostor pro pluralitu názo-
rů. Jen samotný způsob určení vedoucích těch-
to skupin za průhledností lehce pokulhává.

Miroslav Sedlák, www.nasesvitavy.cz

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.  
a slouží ke svobodnému vyjádření ná-
zorů zastupitelů jednotlivých politických 
subjektů v aktuálním složení Zastupitel-
stva města Svitavy. Texty příspěvků ne-
procházejí obsahovou ani jazykovou ko-
rekturou.

Ze zastupitelských lavic
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Co přinese oprava kina Vesmír?

Pokračování ze str. 1
Projekt, který zpracoval architekt Roman 

Svojanovský, se jmenuje Snížení energetické 
náročnosti budovy kina Vesmír a stavbu pro-
vádí firma RÝMSTAV CZ z Rýmařova, která 
ve výběrovém řízení nabídla celkovou cenu 
11,32 mil. Kč. Firma provede také výměnu ot-
vorových prvků – oken a dveří, zateplení a od-
hlučnění budovy, vybuduje klimatizaci a opra-
ví střechu. Ve druhé etapě, na kterou se při-
pravuje další projekt, získá budova kina úpra-
vami novou pokladnu, ev. malý bar a bezbari-
érovou toaletu. V zázemí Divadla Trám vznik-
ne za jevištěm šatna s kuchyňkou pro účinkují-

cí. V Tyjátru se vnitřním schodištěm dostanete 
na balkón se třemi až čtyřmi stolky a nalezne-
te zde i nové toalety. Pro klub je navrženo také 
venkovní posezení.

Návštěvníci přestavbu příliš nepocítí. Vnitř-
ní práce začnou až v období prázdnin, kdy se 
přesouvá promítání do parku Jana Palacha – do 
letního kina – a v Tyjátru mají provozní odpo-
činek. Největší změna tohoto období se bude 
týkat přístupu do kina. Vstupovat se bude že-
leznými vraty (naproti Dialýze) do dvora, pro-
jdete kolem budovy a zadními dveřmi vstoupíte 
do prostoru vedle šaten. Termín změny vstupu 
bude aktuálně uveden.            Zuzana Pustinová

Podpora při řešení  
rodinných neshod

Pokud jste z Pardubického kraje a řešíte ro-
dinný konflikt, můžete být zapojeni do bezplat-
né služby, kterou v Chrudimi a České Třebové 
poskytuje Amalthea. Jak? Neváhejte a obraťte 
se na Gabrielu Pavlíkovou, mob.: 774 452 077, 
e-mail: gabina@amalthea.cz. 

Služba je určená pro rodiny s nízkými pří-
jmy a je plně hrazená z projektu Děti doma 
– s rodiči nebo pěstouny, který je podpořen 
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska  
v rámci EHP fondů.                 Gabriela Pavlíková

Děje se ve městě

Klub seniorů s novým vedením
Víte, že tradice Klubu seniorů ve Svitavách 

trvá již 35 let? Toto komunitní centrum má 
své zázemí ve Fabrice a na základě dobrovol-
ného členství sdružuje asi 120 seniorů. Poslá-
ním klubu je smysluplné využití volného času  
v podobě kulturních, společenských, zájmo-
vých a vzdělávacích aktivit. V posledních de-
seti letech činnost klubu směřovala proaktiv-
ně, bohatý program zajišťovala samospráva 
ve složení Markéta Dolníčková, Jana Žateč-
ková, Libuše Švachová, Miluše Ehrenbergero-
vá a předsedkyně - Božena Hrušková. Přede-
vším pak zásluhou Boženky byl provoz klubu 
zajišťován v nadstandartním časovém horizon-
tu. Díky ní byla v klubu navozena přívětivá at-
mosféra a klub se stal místem pro setkávání, 
výměnu zkušeností, upevňování a navazování 
sociálních kontaktů.  Svojí trpělivou a oběta-
vou péčí poskytovala návštěvníkům klubu po-
třebné informace v podobě základního pora-
denství, zajišťovala aktivizaci, edukační činnost  
a další podpůrné aktivity.     

V lednu se konala výroční členská schů-
ze  klubu seniorů, na které samospráva klubu  
odstoupila a byla zvolena nová s předsedky-
ní Milenou Brzoňovou. Poděkování za mnoh-
dy nelehkou, ale obětavou práci nejen dlouho-

leté předsedkyni klubu Boženě Hruškové, ale 
celé samosprávě vyjádřil místostarosta města 
Pavel Čížek a nově zvolené samosprávě ve slo-
žení Milena Brzoňová, Marie Sádlíková, Jana 
Křivková, Vlasta Stündlová, Marie Brandejso-
vá, Dana Maňasová, Milada Vacková a Danie-
la Hrnčířová popřál mnoho úspěchů a dobrých 
nápadů pro rozvoj dalších aktivit.                                    

Šárka Řehořová

Klub seniorů
Ve čtvrtek 26. března od 14:30 hodin 

se uskuteční v posluchárně Fabriky před-
náška na téma Požární bezpečnost v do-
mácnosti.                             Milena Brzoňová
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MC Krůček Akce Střediska volného času

Projekt Albert: 
Učíme se spolu a jinak

Jarní a letní bazárek

Interaktivní čtení – Tátové čtou dětem

Mateřské a rodinné centrum Krůček  
a městská knihovna společně pořádají interak-
tivní čtení – Tátové čtou dětem, a to ve čtvr-
tek 5. března – dopoledne (10:00 - 12:00 
h. v prostorách MC KRŮČEK, odpoledne  
v knihovně (15:00 - 17:00 h.). Inspirací k této 
akci je celorepubliková kampaň SKIP a přede-
vším pak podpora role tatínků v rodinách a čte-
nářství jako důležité součásti výchovy a vzdě-
lávání. Celý program bude doplněn o tvoření, 
vymalovávání a jiné, aktivity budou rozděleny 
podle věku dětí.

Vyzýváme tedy vás, tatínky, abyste si  
našli chvilku a 5. března přišli do Krůčku či do 
knihovny a ukázali nám, že i tátové čtou dětem. 
Pokud ještě nejste čtenáři knihovny a zapojí-
te se do společného čtení, dostanete vy a vaše 
děti registraci na rok zdarma. Těšíme se na ce-
lou rodinu.                               Tým MC Krůček

Celý rok pracujeme na projektu Učíme se 
spolu a jinak podpořeného z Nadačního fon-
du Albert, učíme děti vzdělávat se prostřednic-
tvím tabletů a jiných alternativních forem. Náš 
projekt jde do finále. Závěrečný workshop se 
uskuteční v Krůčku ve čtvrtek 12. března do-
poledne i odpoledne,  zveme i rodiče s větší-
mi dětmi, ukážeme vám, jak se s dětmi učit za 
pomoci tabletů.

4. 3. / St / 16:00 / SVČ Tramtáryje
Stojánek na náušnice. Máš spoustu náušnic 
a nevíš, kam s nimi. Přijď si vytvořit stojánek na 
náušnice, který bude krásnou dekorací do tvé-
ho pokoje. Cena 99 Kč. Předem je nutné se na-
hlásit nejpozději do 2. března na e-mail: lwalto-
va@svitavy.cz, nebo mob.: 734 287 286

5. 3. / Čt / 17:00 / SVČ
Street Dance - otevřená hodina. Přijďte se 
podívat i aktivně zatancovat v našem krouž-
ku pod vedením trenérky Moniky Vinklerové. 
Vstup volný.

7. 3. / So / 9:30 / louka naproti restauraci 
U Jelena
Soutěž leteckých modelářů
Zimní liga házedel -  V. kolo 

7. 3. / So / 14:00 / zimní stadión
Karneval na ledě
Startovné: děti v maskách zdarma, bez masek 
20 Kč, dospělí 25 Kč

7. – 8. 3. / So, Ne / 10:00 / SVČ Tramtáryje
21. – 22. 3. / So, Ne / 10:00 / SVČ Tramtáryje
Bronzový odlitek. Zajímá vás umělecké ře-
meslo a chtěli byste si to zkusit? Připravili jsme 
pro vás kurz s uměleckým slévačem Martinem 
Horkým. Vytvoříte si vlastní bronzový odlitek  
a projdete celým procesem tvorby. Cena celého 
4denního kurzu je 2000 Kč. Předem je nutné se 
nahlásit nejpozději do úterý 2. března na e-mail: 
lwaltova@svitavy.cz, nebo mob.: 734 287 286

8. 3. / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Jarní cena - 37. ročník
- vzduchová puška, mládež do 12, 14 a 16 let

18. 3. / St / 16:00 / SVČ Tramtáryje
Jarní věnec. Přivítejme jaro krásným věncem na 
dveřích, který si vyrobíme z papírových roliček. 
Cena 49 Kč. Předem je nutné se nahlásit nej-
později do pondělí 16. března na e-mail: lwalto-
va@svitavy.cz, nebo mob.: 734 287 286

21. 3.  / So / 14:00 – 18:00 / krytý plavecký bazén
Aquashow. Na bazéně bude umístěno 7 vel-
kých nafukovacích atrakcí. Vstupné díky omeze-
né kapacitě bazénu bude rozděleno na 2 časy,  
a to od 14:00 do 16:00 a od 16:00 do 18:00. 
Předprodej 120 Kč / 2 hodiny, na místě 150 Kč 
/ 2 hodiny. Vstupné pro doprovod a veřejnost 
50 Kč / 2 hodiny. 
Kontaktní osoba: Pavlína Šmerdová, e-mail:  
psmerdova@svitavy.cz, mob.: 734 287 284. 
Více informací na str. 15
 
22. 3. / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: 
Cena SVČ - 1. ročník. 
- vzduchová pistole 60, 40
Startovné: pro nečleny 50 Kč

25. 3. / St / 17:00 / klub Tyjátr
Piškotéka. Discotéka pro všechny holky a klu-

ky od 8 let, kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her  
a muziky na přání. Vstupné 30 Kč

3. 4. / Pá / Hradec Králové  
Návštěva zábavného parku TONGO
Pojeďte s námi do zábavného parku Tongo  
v Hradci Králové. Akce pro děti od 6 let. Cena 
350 Kč/osoba (v ceně doprava autobusem, 
vstupné do Tonga a pojištění účastníků), od-
jezd v 8:00 hod. a příjezd v 16:00 hod. u restau-
race Astra.
S sebou: jídlo a pití na celý den, kapesné na 
drobné upomínkové předměty či laskominy, 
vhodné oblečení. Nutné přihlásit a uhradit vý-
let do 27. března.
Více informací: Pavlína Šmerdová, mob.: 734 
287 284, psmerdova@svitavy.cz, www.svc.svi-
tavy.cz

7. - 10. 5. / Šumava
Výlet na Stezku korunami stromů, turistika 
okolo Lipna, vodní turistika na raftech do Čes-
kého Krumlova.
Ubytování v kempu u Vikinga v chatkách, stra-
vování formou plné penze. Cena je 1950 Kč na 
osobu (v ceně je zahrnuta doprava autobusem, 
ubytování, plná penze, zapůjčení raftů a pojiš-
tění).
Více informací:
Pavlína Šmerdová, mob.: 734 287 284, e-mail: 
psmerdova@svitavy.cz, www.svc.svitavy.cz

Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Ve dnech 24. a 25. března se jako již té-
měř tradičně uskuteční jarní a letní bazárek 
pod patronátem KRŮČKU. Přijďte si do velké-
ho sálu Fabriky vybrat to nejlepší pro své rato-
lesti. Pokud chcete nějaké oblečení či hračky 
nejen nakupovat, ale také prodávat, ozvěte se 
nám na mailovou adresu mckrucekbazarek@
gmail.com, nebo zavolejte na mob.: 733 518 
999. Vaše zboží pak budeme přebírat v pon-
dělí 23. března po celý den, a to přímo ve vel-
kém sále Fabriky. Těšíme se na vás.

Pořádáme také bazárek s Modrým koníkem 
pod záštitou ředitele SKS Petra Mohra v sobo-
tu 28. března od 9:00 do 12:00 hod. - Bazárek 
dětského oblečení nejen pro dvojčata - v sále 
Fabriky. Chcete-li na bazárku prodávat, napište 
na bazarek.dvojcata@centrum.cz, nebo zavo-
lejte na mob.: 604 638 656.        Tým MC Krůček



 � 19:00 / čajovna Namasté
Petr Hájek: 
Přednáška na téma Posvátná geometrie
Přednáška architekta a terapeuta Ing. arch. Pe-
tra Hájka o posvátné geometrii a její roli v pří-
rodním stavitelství. Vstupné dobrovolné

 � 20:00 / klub Tyjátr  
Blue Effect
Česká rocková klasika s vynikajícím kytaristou 
Radimem Hladíkem, který se obklopuje mladý-
mi muzikanty. Vstupné: 180 Kč 

7. So / 14:00 / zimní stadion
Karneval na ledě
Více na str. 1

 � 18:00/ klub Tyjátr  
Filmový festival Expediční kamera
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, di-
voké přírodě, poznávání nového, o extrémních 
zážitcích i sportech. Obvykle čtyřhodinové pás-
mo filmů z celého světa. Vstupné: 80 Kč, studen-
ti a důchodci sleva 50%, děti do 15 let zdarma

 � 19:00 / Fabrika 
Ples Qanto

8. Ne / náměstí Míru
O masopustu a zabijačce
13:00 Zabijačkové hody (U Morového sloupu)
14:00 Maškarní průvod 
(od hostince U Rumpála), více na str. 1

10. Út / 19:00 / Fabrika 
David Seidler: Králova řeč
Východočeské divadlo Pardubice
Divadelní abonentní cyklus jaro/léto 2015
Vstupné: 300 Kč

11. St / 16:00 - 17:00 / MC Krůček
Divadlo JoJo – Pohádka ze ZOO – cyklus Po-
hádkohrátky Jo-Jo

12. Čt / 17:00 / dětské oddělení knihovny 
Workshop s Martinem Sodomkou
Čtení a výtvarná dílna s autorem Edice technic-
kých pohádek.

 � 17:00 / městské muzeum a galerie
František Plíva a Nadace Josefa Plívy
Vernisáž výstavy věnované vzpomínce na Fran-
tiška Plívu a Nadaci Josefa Plívy slavící letos  
25. výročí od jejího založení.

1. Ne / 17:00 - 18:00 / čajovna Namasté
Meditace pro pohodu těla, ducha a mysli
Setkání probíhají pravidelně každou neděli od 
17:00 do 18:00 hod. Vstupné dobrovolné. Ča-
jovna bude pro zájemce o meditaci otevřena 
od 16:30 do 18:30 hodin.

 � 19:00 / Fabrika 
Divadlo Jaroslava Duška: Čtyři dohody 
– kniha moudrosti starých Toltéků
Vstupné 350 Kč (vyprodáno)

3. Út / 19:00 / čajovna Namasté
Poetická čajovna 
Příjemné setkání nad literaturou a poezií, ten-
tokrát na téma Záhady a tajemství.
Vstupné dobrovolné

4. St / 19:00 / čajovna Namasté
Djembe workshop
Kurz hry na africký buben vedený muzikotera-
peutem Andrejem Kolářem. Vlastní nástroj si 
vezměte pokud možno s sebou.
Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / Fabrika 
Pražský komorní balet: 3 české kvartety
Předprodej od 18. března.
Vstupné: 200 Kč (členové KPH: 100 Kč)

5. Čt / 10:00 - 12:00 / MC Krůček 
15:00 - 17:00 / dětské oddělení knihovny
Tátové čtou dětem 
Interaktivní společné čtení tátů, dětí i celých ro-
din doplněné tvořením.

 � 18:00 / Ottendorferův dům
Koncert nejlepších žáků ZUŠ

 � 19:00 / Fabrika 
Divadlo La Fabrika (Praha): Lordi
Skandální salonní komedie o třech rozpustilých 
slovenských Lordech, kteří si v Londýně roz-
dělují dámy a za sexuální zážitky s nimi si na-
dělují červené a černé body. Na motivy kore-
spondence Oscara Wildea a Robbieho Rosse. 
Upozornění: Mládeži do 18-ti let nepřístupno. 
Vstupné: 250 Kč

6. Pá / 17:00 / Fabrika 
Michal Nesvadba - Michalovi Mazlíčci
Vstupné: 155 Kč (sál), 140 Kč (balkon), 
vyprodáno

KULTUra
 � 17:00 / Fabrika 

Sportovec roku 2014
Více na str. 3 

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer

 � 18:30 / Ottendorferův dům  
– muzeum esperanta

153. cestovatelský večer asociace 
Brontosaura - ruská sůl nad zlato
Místo koncentrace největších solných dolů  
v Ruské federaci, zbrojního průmyslu, ale i pří-
rodního bohatství na řece Kama (Předuralí, 
Kungur a rezervace Bezegi). Přednáší Libor 
Lněnička.

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Lukáš Klánský: Klavírní recitál
Předprodej od 26. února.
Vstupné: 160 Kč (pro členy KPH: 80Kč)

13. - 20. Pá - Pá / 9:00 - 18:00 / 
kavárna Rarášek
Dětský jarní bazárek
Přijďte nakoupit či prodat dětské jarní obleče-
ní ve velikostech 80 - 152. Informace: mob.: 
604 676 039, e-mail: raraseksvitavy@seznam.
cz, kavárna Rarášek

13. Pá / 10:00 - 11:30 pro děti a rodiče, 
14:00 - 16:00 pro dospělé 
OM HEaLING - relaxace a uvolnění zpěvem, in-
formace: mckrucek@gmail.com 

 � 19:00 / Fabrika 
Irská taneční show - Love In Flames
Taneční soubor Merlin (SK)
Velkolepý projekt plný irského tance, stepu, 
podmanivé hudby, světelných efektů a kostý-
mových převleků pro všechny věkové katego-
rie diváků. Vstupné: 330 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Drum N Bass

14. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Kovářský workshop pro dospělé
Zájemci nad 15 let se mohou hlásit v muzeu 
na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 500 Kč /osobu.  
V ceně je mzda odborného lektora, materiál, 
zapůjčení všech pracovních a ochranných po-
můcek, oběd, pitný režim a publikace Řemes-
la našich předků. 
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 � 18:00 / čajovna Namasté
Zpěv manter
Přijďte s námi utvořit zpívající kruh! Budeme 
zpívat mantry nejrůznějších kultur i české du-
chovní písně. Zpívání vede David Breiter.
Vstupné dobrovolné

 � 19:30 / Fabrika 
16. ples dechových hudeb
Tradiční ples letos trochu jinak! K dobré nála-
dě a tanci vám zahrají Svitavská dvanáctka pod 
vedením  Romana Kalvody a Big Band Svitavy 
pod vedením Otty Vaise. 
Předprodej od 2. března. Vstupné: 100 Kč 

 � 20:00 / klub Tyjátr
Irský večírek s kapelou Dick O´Brass
Skupina Dick O´Brass je předním protagonis-
tou keltského rocku na domácí hudební scéně.
Předprodej od 16. února. Vstupné: 100 Kč 

15. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Tichý jelen: Šípková růženka
Pojďme se zapojit do interaktivní pohádky! 
Hrají: Jitka Tichá a Zuzka Vítková.
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

17. Út / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 
Malé divadélko Praha: 
Branka zamčená na knoflík
Na motivy známé knížky Jiřího Trnky ZAHRA-
DA, dva kluci vlezou do tajuplné zahrady, kde 
prožívají svá dobrodružství s trpaslíkem, zlo-
myslným kocourem, hodnými slony, modrou 
velrybou a protivnou psí dámou. Doporuče-
no pro předškoláky z MŠ a 1. – 3. ročníky ZŠ. 
Vstupné: 40 Kč 

17. - 19. / Út - Čt / 9:00 / Fabrika 
Jeden svět 2015 pro školy
Mezinárodní festival dokumentárních filmů  
o lidských právech. Objednávejte na jspolic-
ka@seznam.cz. Vstupné: 50 (40) Kč

18. St / 14:00 - 18:00 / MC Krůček
Den otevřených dveří

 � 19:00 / Fabrika 
Věra Martinová & Kapela 
Jubileum 55 tour
Věra Martinová v roce 2015 oslavuje své 55. 
narozeniny! Vstupné: 250 Kč

19. Čt / 18:00 / klub Tyjátr
autorské čtení s Markétou Hejkalovou
Setkání se spisovatelkou, nakladatelkou, pře-
kladatelkou a zakladatelkou Podzimního kniž-
ního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Vstupné dobrovolné

20. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Větrný večer
Zahraje kapela Do větru a host večera Radimec 
& Old Horses z Brna. Vstupné: 50 Kč

21. So / 9:00 - 12:00 / čajovna Namasté
Škola čaje
Čajový workshop, kurz neformální přípra-
vy čaje. Naučíte se profesionálním způsobem 

připravit základní druhy čaje. Cena kurzu: 650 
Kč včetně čajů. Na kurz je třeba se objednat  
v čajovně, nebo si rezervovat místo do  
18. března na mob.: 736 619 384. Maximální 
počet účastníků je 6.

 � 17:00 - 20:30 / Fabrika 
Taneční večer pro páry
Pro začátečníky a mírně pokročilé, lektoři man-
želé Pokorní z TK Style. Vstupné: 180 Kč za pár

 � 17:00 / městské muzeum a galerie 
Dva světy
Vernisáž výstavy, která bude zajímavým spo-
jením dvou svitavských výtvarníků - fotografa 
Pavla Juříka a keramika Honzy Vostřela. Na vý-
stavě se spolu setkají dvě generace, díla ploš-
ná a plastická, svět akademický i svět underg-
roundu.

22. Ne / 15:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Pašijová hra

23. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 
Bílkovo kratochvilné divadlo H. Králové: 
Sůl nad zlato aneb Chleba s máslem zlatem ne-
osolíš. Klasická pohádka, v níž chytrá Maruška 
svému královskému otci dokáže, že někdy je 
obyčejná sůl opravdu cennější než zlato a dra-
hé kamení... Doporučeno pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ. Vstupné: 40 Kč 

 � 18:00 / klub Tyjátr
Ukrajino, jaká jsi?
Cestami po „ukrajinské Atlantidě“ – Jasina, Ha-
verla, Verchovina, Kosič, Jaremča, Kolomija.
Tradicí a současností „Bohyně Matky“ v kultuře 
Ukrajiny vás provede PhDr. Ján Masaryk.
Vstupné dobrovolné

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

26. Čt / 18:00 / Fabrika 
Den učitelů
Více na str. 3

 � 19:00 / čajovna Namasté
Koncert Jany Vébrové
Písničkářka se silným hlasem, harmonikou  
a kořeny pevně vrostlými do země. Na harmo-
niku začala sama hrát až ve svých 17ti letech. 
Právě ta jí „otevřela“ hlas. Vstupné: 80 Kč

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert učitelů ZUŠ

27. Pá / 15:00 - 20:00 / Mc Krůček
Velikonoční dílna tvořivosti

 � 15:30 / kavárna Rarášek
Dětský diskoples v maskách
Pro děti všech věkových kategorií. Rezervace 
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stolů je nutná, mob.: 606 474 063, e-mail: rara-
seksvitavy@seznam.cz, kavárna Rarášek

 � 18:30 / klub Tyjátr 
rachot beden aneb veřejná zkouška
Kapely: Klobás, Kilt, Sin Joy + after party
Vstupné: „je to na tobě“

 � 19:00 / Fabrika 
DS E. Vojana Brněnec: 
Dobře rozehraná partie 
Předprodej od 13. března. Vstupné: 80 Kč 

28. So / 8:00 - 16:00 / muzejní dílny
Dětský kovářský workshop
Zájemci od 8 do 15 let se mohou hlásit v mu-
zeu na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu.  
V ceně je mzda odborného lektora, materiál, 
zapůjčení všech pracovních a ochranných po-
můcek, oběd, pitný režim. 

 � 11:00 / klub Tyjátr 
Porta 2015 - oblastní kolo
Oblastní kolo v tradičním portovním městě, 
které nabízí účast v soutěži pro muzikanty ne-
jen z česko-moravského pomezí. Facebooko-
vé stránky Oblastního kola Porty ve Svitavách:
www.facebook.com/PortaOblastniKoloSvitavy
Uzávěrka přihlášek je 15. března.

 �  19:30 / Fabrika 
11. aprílový ples
Hraje kapela COMBO 2. Předprodej místenek 
na mob.: 607 677 633 nebo e-mailu z.petrze-
la@gmail.com. Vstupenka a místenka: 210 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
Wabi Daněk a Miloš Dvořáček
Hosté Oblastního kola Porty
Předprodej od 13. března. Vstupné: 150 Kč

29. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo KraB Praha: Žabák Žak a rak Jak
Cirkusová pohádka o tom, jak nerozluční ka-
marádi žabák Žak a rak Jak s pomocí mistra 
Krokodiliniho zvítězili nad nudou. Pro děti od 
3 let. Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

30. Po / 8:30 a 10:30 / Fabrika 
Zpívat nás baví (8:30 h - MŠ, 1. st. ZŠ )
Osvobozené divadlo a Semafor 
(10:30 h – 2. st. ZŠ, SŠ)
Koncerty s odborným výkladem pro školy  
- skupina MARBO Dobrochov. Vstupné: 40 Kč

31. Út / 18:00 / Ottendorferův dům
Löw-Beerovy vily
Přednáška Vladimíra Velešíka sen. i jun. o vi-
lách a historii židovské rodiny Löw-Beerů  
s projekcí dokumentárního filmu. Oba dva his-
torikové jsou autory stejnojmenné publikace 
a libreta výstavy. Mezi památkově chráněné 
Löw-Beerovy vily patří např. také vily v nedale-
ké Svitávce nebo brněnská vila Tugenthat.



Madden a další. Režie: Kenneth Branagh
Vstupné: do 15 let 105 Kč / od 15 let 130 Kč  
/ dabováno / 105 minut

27. - 28. / Pá, So / 19:30 
Lovci a oběti ČR 2015 
Akční thriller. Příběh Jakuba (Martin Kraus), 
který se rozhoduje, co udělá se svým životem.  
Jeho start do života je složitý a dostává se do fi-
nančních problémů. Režie: Marcus Benois Tran
Vstupné: 120 Kč / 104 minut

31. / Út / 19:30 
Cesta naděje USA 2015 
Russell Crowe se vydává ve výpravném filmu 
na dobrodužnou pouť napříč Tureckem po prv-
ní světové válce. Pátrá po osudu svých tří synů, 
kteří se nevrátili z bitevního pole… Režie a hlav-
ní role: Russell Crowe
Vstupné: 110 Kč / titulky / 111 minut

Výstavy

Městské muzeum a galerie
1. 2. – 15. 3.
PŘEHLÍDKa 2015
Výstava amatérských výtvarníků z regionu svi-
tavského okresu. Obrazy, kresby, grafiku, ke-
ramiku, dřevořezby, šperky vystavuje 45 vý-
tvarníků. 

13. – 30. 3.
FraNTIŠEK PLÍVa 
a NaDaCE JOSEFa PLÍVY
Výstava pořádaná u příležitosti  25. výročí zalo-
žení Nadace Josefa Plívy je věnovaná také vzpo-
mínce na jejího zakladatele, Františka Plívu. 

22. 3. – 9. 5. 
DVa  SVĚTY
Výstava dvou svitavských výtvarníků - fotografa 
Pavla Juříka a keramika Honzy Vostřela

1. 2. – 30. 5. 
HUDBa VE SPIrÁLE
Výstava ze sbírek Národního technického mu-
zea přibližuje návštěvníkovi vývoj gramofono-
vé techniky v českých zemích v letech 1890 až 
2014. Představí  nahrávací a reprodukční stro-
je – fonografy, gramofony, hudební skříně, růz-
né gramofonové desky a příslušenství. 

STÁLÉ EXPOZICE

LaBYrINT SVITaVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITaVSKÉHO BETLÉMa

Z HISTOrIE PraNÍ 

HLEDÁNÍ HVĚZDY DaVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

MUZEUM ESPEraNTa / Ottendorferův dům
Aktuální výstava: Esperanto a sběratelství
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Kino Vesmír

3. / Út / 19:30
Žena v černém 2: anděl smrti USA 2014
Skupina osmi školáků, evakuovaných za  
2. světové války z Londýna, přijíždí za doprovo-
du učitelů do opuštěné vísky… Ve snaze ukrýt 
se před hrůzami války probudí k životu zlé síly. 
Horor. Režie: Tom Harper
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 98 minu

5. / Čt / 19:30
Teorie všeho GB 2015 
Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změni-
la ten jeho. Životopisné drama. Výjimečný  
a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkin-
ga. Režie: James Marsh
Vstupné: 110 Kč / titulky / 123 minut

6. - 7. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
asterix: Sídliště Bohů Francie 2015 
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v ob-
ležení Římanů… Celá?!? Ale kdeže! Animovaný 
komiksový dobrodružný film pro celou rodinu.
Režie: Louis Clichy
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 85 minut

6. - 7. / 19:30 
Ghoul ČR 2015
Temný thriller inspirovaný skutečnými událost-
mi. Trojice filmařů se vydá na Ukrajinu s cílem 
natočit unikátní dokument o kanibalismu z let 
1932 -1933. Scénář, kamera, režie: Petr Jákl
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky / 86 minut

11. / St / 19:30
The Big Eyes USA, Kanada 2014
Skutečný a šokující příběh jednoho z nejkolosál-
nějších uměleckých podvodů v historii. Životo-
pisné drama. V hlavní roli: Christoph Waltz. Re-
žie: Tim Burton
Vstupné: 110 Kč / titulky / 106 minut

12. / Čt / 19:30 
Divočina USA 2014
Ve chvíli, kdy se cítíte na dně, vyrazte do divo-
činy… Drama. V hlavní roli: Reese Witherspo-
on. Režie: Jean-Marc Vallée
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 115 minut

13. / Pá / 19:30 
Speciální projekce: Barbera ČR 2015 
V blízké budoucnosti je běžné nastavit charakte-
rové vlastnosti nenarozeného dítěte. Díky tomu 
je Anežka dokonalá. Její sestra Klára dokonalá 
není. Scénář, režie, kamera: Daniel Zezula
Vstupné: 60 Kč / 62 minut

14. / So / 15:00 a 17:00 
SpongeBob ve filmu: 
Houba na suchu USA 2015 
Budou dělat vlny v našem světě. Mořská hou-
ba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá 

úžasné krabí hrbáče. Režie: Paul Tibbit, Mike 
Mitchell
Vstupné: 90 Kč do 15 let / 110 Kč od 15 let / 
dabováno  

14. / So / 19:30
americký sniper USA 2014
Odstřelovač jednotek SEAL amerického ná-
mořnictva je vyslán do Iráku s jediným úko-
lem: chránit své bratry ve zbrani. Drama. Re-
žie: Clint Eastwood
Vstupné: 100 Kč / titulky / 133 minut

17. / Út / 19:30 
Focus USA 2014
Will Smith jako podvodník, který se zamiluje do 
začínající podfukářky a když se sní rozejde, po-
tkají se znova při dalším podvodu… Komedie.
Scénář a režie: Glenn Ficcara, John Requa
Vstupné: 100 Kč / titulky / 105 minut

18. / St / 19:30 
Whiplash USA 2014
Mladý jazzový bubeník sní o slávě. Potká skvě-
lého dirigenta, proslaveného učitelským talen-
tem. Drama. Scénář a režie: Damien Chazelle
Vstupné: 80 Kč / titulky / 106 minut

19. - 21. / Čt, Pá, So / 19:30
Vybíjená ČR 2015 
Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Mi-
chala Viewegha. Groteska o přátelství, osudo-
vých láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hle-
dání lidského štěstí. Ondřej Sokol, Michal Su-
chánek, Richard Genzer, Simona Krainová, Lu-
káš Vaculík a další.
Vstupné: 130 Kč / 94 minut

24. / Út / 19:30 
rezistence USA 2015 
Druhý díl knižní a filmové série Divergence. Po-
kračuje boj s nelítostným systémem i s vlastní-
mi démony. Idylická společnost je na pokra-
ji války… Akční dobrodružné sci-fi. Režie: Ro-
bert Schwentke
Vstupné: 110 Kč / titulky / 120 minut

25. / St / 19:30 
Projekt 100: Perný den GB 1964
John, Paul, George a Ringo v době největší slá-
vy, v době, kdy beatlmanie doslova hýbala svě-
tem a naplno zasáhla životy miliónů fanoušků.. 
Skvělý mix dokumentu a hraného filmu. Je plný 
úžasné hudební energie! Režie:  Richard Lester
Vstupné: 70 Kč / titulky / 87 minut

26. / Čt / 19:30 
Gunman: Muž na odstřel USA 2015 
Akční špionážní thriller. Sean Penn jako býva-
lý žoldák se musí postavit organizaci, pro kte-
rou původně pracoval. Nejlepší obrana je útok.
Režie: Pierre Morel
Vstupné: 110 Kč / titulky / 105 minut

27. - 28. / Pá, So / 17:00
Popelka USA 2015
Známý pohádkový příběh v novém výprav-
ném pojetí. Cate Blanchett, LLa James, Richard 



Litomyšl
5., 12. a 26. 3. / zámecký pivovar
Neformální tančírna
Zaujme všechny náruživé tanečníky a taneč-
nice.

28. 3. / Regionální muzeum v Litomyšli
Výstava: Veselé jarní tvoření
Součástí dílen je krátké povídání k velikonoč-
ním zvykům a jaru, čtení velikonočních koled, 
řemeslné a výtvarné tvoření.

26. - 29. 3. / státní zámek Litomyšl
Slavnostní otevření zámku 
– památky UNESCO – květinovou výstavou.

Polička
14. 3. / 15:00 / Tylův dům
Pohádkový karneval

19. 3. / 19:00 / Tylův dům
Divadlo: Koule
Příběh vrhačky koule.

26. 3. / 19:00 / Tylův dům
Koncert:  Petra Janů

Moravská Třebová
8. 3. / 18:00 / dvorana muzea
Koncert k MDŽ: 
Martino Hammerle Bortolotti 

19. 3. / 19:00 / kinosál muzea
Divadlo Zase za „sborovna“
V hlavní roli Pavel Trávníček

31. 3. / 18:00 / kinosál muzea
Cestopisná přednáška J. Hrmy: aljaška 

Vysoké Mýto
6. 3. / 20:00 / Šemberovo divadlo
Koncert: Madrage

7. 3. / 20:00 / klubová scéna M-klubu
Koncert: Voxel
Skvělý písničkář poprvé na prknech klubové 
scény.

28. 3. / 9:00 / náměstí Přemysla Otakara II.
Jarní Kujebácký jarmak
Tradiční jarní Kujebácký jarmark s kulturním 
programem.

31. 3. / 19:30 / Šemberovo divadlo
Koncert: Václav Neckář & Bacily
Více na www.mklub.cz

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 

Fabrika 
foyer
11. / 16:00 
Charita Svitavy: Proměny IV
Název „Proměny“ vyjadřuje proměny pocitů  
a nálad. Autory prací jsou klienti Světlanky  
– centra denních služeb, kteří vystavují své ob-
razy vytvářené různými technikami. Výstava se 
koná pod záštitou krajského radního Ing. Pav-
la Šotoly a potrvá do 19. dubna. Slavnostní ote-
vření proběhne ve středu 11. března v 16 hodin.

3. podlaží
5. / 15:00
Občanské sdružení K.L.U.S. Svitavy: 
Cesta k sobě 
10. ročník výstavy fotografií, obrazů, grafiky, 
veršů a jiné tvorby lidí, kteří překonali svou zá-
vislost a kteří berou uměleckou tvorbu jako 
prostředek k uzdravení.  

4. podlaží
FK OKO Ústí n. Orlicí: Cherchez la femme 
– fotografie ženskýma očima
Stále větší počet žen proniká do mužských pro-
fesí, ale i do jejich zálib a koníčků. Navíc s cit-
livým pohledem ženy je odhalena poezie oka-
mžiku na pohled všedního dne.

Trám
radovan Selinger: Čekání na jaro
Na podzim pod vlivem ubývajícího slunečního 
svitu jsem vytvořil většinu nových obrazů. Část 
z nich jste mohli vidět ve Venkovní galerii u Al-
berta na Živé zdi.

ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta
POZNÁVÁME SVITaVY DÍrKOU
Fotografie Štěpána Macka  – rodné město po-
řízené rukodělnou dírkovou komorou.
Více na www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/zi-
va-zed/504-1/

ČaJOVNa NaMaSTÉ
MaNDaLY
Automatická kresba a mandaly malované na 
hedvábí, vystavuje Jitka Macenauerová.
Více na www.cajovnanamaste.cz

KaVÁrNa V ParKU
FOTOGraFIE KraJIN 
Fotografie Stanislava Odvářky, člena svitavské-
ho Fotoklubu.

KaFÉ rOŠaMBO
NK DÍra SE PŘEDSTaVUJE
Výstava obrázků klientů Nízkoprahového klubu 
Díra (Občanské sdružení Bonanza). Návštěv-
níci kavárny budou moci hlasovat o nejhezčí 
obrázek a budou se tak podílet na rozhodo-
vání o vítězi, který posléze dostane zajímavou 
cenu. Mimo jiné zde bude i informační koláž o 
zařízení a organizaci. 

1. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Jiskra Humpolec
Basketbal: 2. liga muži

 � 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Zlín
Volejbal: 1. liga – juniorky

 � 11:00 / hala Na Střelnici
KP st. žákyně – turnaj
Volejbal: žákyně

4. St /  17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK Děčín 
Basketbal: Kooperativa NBL

7. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: ženy - KP I. tř. 

14. So / 10:00, 11:00, 13:00 / hala Na Střelnici
Pa - přebor elévů 
Florbal

15. Ne / 9:00, 12:30 / hala Na Střelnici
Pa – liga starších žáků 
Florbal

 � 9:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – SKB Česká Třebová 
Basketbal: oblastní přebor U 17

21. So / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Geosan Kolín
Basketbal: Kooperativa NBL 

28. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – SK Beskydy
Volejbal: junioři – 1. liga

 � 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – USK Praha
Basketbal: Kooperativa NBL 

29. Ne / 8:00/ hala na Střelnici
Fotbalová přípravka - U9
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SPOrT

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. 

Českomoravské
pomezí
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Pozvánka na dvě stávající výstavy a dvě nové Poslední zastávka

Projekt Löw-Beerovy vily ve Svitavách

Už jen do 15. března naleznete ve výstav-
ních síních muzea výtvarná díla 45 výtvarníků 
z celého svitavského okresu, zatímco unikátní 
výstavu historických gramofonů v přízemí bu-
dovy můžete obdivovat až do měsíce května. 
Menší výstavu, věnovanou Nadaci Josefa Plí-
vy a jejímu zakladateli Františku Plívovi, může-
te zhlédnout pouhých 14 dní - od 13. do 30. 
března.  

Výstava Dva světy, která se otevře v sobo-
tu 21. března, bude zajímavým spojením dvou 
svitavských výtvarníků - fotografa Pavla Juříka  
a keramika Jana Vostřela. Na výstavě se spo-
lu setkají dvě generace, díla plošná a plastická, 
svět akademický i svět undergroundu. 

Jan Vostřel - Sovy

Velká vila ve Svitávce

Vila v Chrastavci - Půlpecnu

Výsledkem projektu s názvem Löw-Beero-
vy vily, jehož realizátory byly místní akční sku-
piny Boskovicko PLUS a Svitava, vznikla pu-
tovní výstava, film a publikace o těchto ar-
chitektonických skvostech. Židovská rodina 
Löw-Beerů pocházela z Boskovic, ale její ko-
řeny jsou stěží dohledatelné, neboť roku 1788 
musela přijmout německé jméno. Od průmys-
lové revoluce patřila k nejvýznamnějším podni-
katelským rodinám v mnoha oborech průmys-
lu, zvláště pak v textilnictví. Své továrny pak 
měla na mnoha místech Moravy a vedle nich 
vznikaly rezidenční vily, dodnes perly secesní-
ho stavitelství. Víte, co mají společného vily ve 
Svitávce třeba s Mahenovým divadlem či br-
něnským vlakovým nádražím? A co s brněn-
skou vilou Tugendhat? Na tyto a další otázky 

odpovídá putovní výstava Löw-Beerovy vily, 
kterou do muzea převezeme přímo z vily Tu-
gendhat, a bude ke zhlédnutí po celý duben.

Výstava bude zahájena přednáškou Vladi-
mírů Velešíkových o vilách a historii této rodi-
ny s projekcí dokumentárního filmu. Oba dva 
historikové jsou autory publikace o vilách a au-
tory libreta výstavy. Přednáška se bude konat 
ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Svita-
vách při příležitosti zahájení 7. ročníku pro-
jektu Hledání hvězdy Davidovy a uskuteční se  
v úterý 31. března v 18 hodin v Ottendorfero-
vě domě.                                          Radoslav Fikejz

Pavel Juřík je absolventem Ateliéru reklam-
ní fotografie na UTB ve Zlíně, kde v součas-
nosti dokončuje své magisterské studium. Bě-
hem studia mimo jiné absolvoval studijní stáž 
na Nottingham Trent University v oboru vý-
tvarné fotografie a zaznamenal dva úspěchy 
v prestižní soutěži Czech Press Photo v letech 
2011 a 2013. Prošel si postupně žánry doku-
mentu, krajiny a konceptuální fotografie. Na 
výstavě představí stěžejní díla i projekty zce-
la nové.

Jan Vostřel je umělecký keramik, který tvoří 
tak, jak vidí věci ve své mysli, jednoduše a ně-
kolika tahy sochařské špachtle. Tvoří tak, že je 
z jeho práce cítit kus autora, jeho uvolněnost  
a radost z tvorby. Jeho dílo spojuje výtvarný 
talent a umění vyjádřit podstatu věci společně 
s náročností a zdlouhavostí výrobního proce-
su pro něj tolik typických keramických reliéfů. 
Jan má v galeriích po celé ČR vystaveno přes 
padesát obrazů, má za sebou několik společ-
ných i samostatných výstav. Pro výstavu Dva 
světy chystá nové a dosud nevystavené práce.

Vernisáž proběhne v sobotu 21. března  
v 17:00 hodin. 

Blanka Čuhelová 
(s použitím textu autorů výstavy Dva světy)

Poslední zastávku na našem putování po 
nejsmutnějších místech města ukončíme na 
Olomoucké ulici. Tabulka na ulici 5. května, 
hned vedle hřbitovní brány, informuje o od-
bočce k židovskému hřbitovu. Jakou historii 
má toto místo při cestě ke Spáleništi? Začnu 
od konce, což také není veselý příběh. 

Stalo se to loni, kdy se z pomníku Jiřího 
Věnečka ztratily dvě ze tří bronzových pamět-
ních desek. Zůstala pouze ta s českým textem. 
Teď si nejsem zcela jist, zda jsem udělal dobře, 
že jsem tento fakt připomněl v době honby za 
barevnými kovy. Pamětní desky byly vztyčeny  
v roce 2003, což bylo výsledkem spojeného 
úsilí židovských obcí, města a dobrovolníků. 
Celé to začalo roku 2000, kdy padlo rozhodnu-
tí místo pietně upravit. Zjišťovaly se majetkové 
vztahy prostoru, který jako hřbitov nevypadal. 
Zarostlý mumraj křovisek a náletových stromů 
kombinovaný s hřištěm pro sousední bytové 
domy. Poslední zbytky náhrobků, jedna jedi-
ná Davidova hvězda, torza nápisů. Pak k po-
mníkům přibyly další kameny, o nichž jsme do-
stali zprávu a které jsme vydolovali ze základů 
včelína. Ale nic cenného. Snad pouze historic-
ky - ( ještě jsme zaznamenali kameny za obcho-
dem BILLA)... To již jsme měli k dispozici nale-
zený půdorys hřbitova se jmény pohřbených. 

Dochovaný archivní materiál je poměrně 
chudý. Je ale svědectvím o ničení hřbitova, kte-
ré bylo odstartováno nacistickým pogromem 
s názvem Křišťálová noc 10. listopadu 1938  
a pokračovalo i v době poúnorové totality. Ješ-
tě víme, že těsně před nacistickým obsaze-
ním Svitav 10. října 1938 se mnohé cennos-
ti svitavské židovské náboženské obce odvezly 
do méně ohrožených náboženských obcí. Tak 
historie této památky na existenci Izraelitů ve 
městě končí. Vznikla v roce 1892. 

Radoslav Fikejz
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Březen – měsíc nejen malých čtenářů

SYxtet vás zve Zvítězí Ottendorferova knihovna?

Čtení s Markétou Hejkalovou

V letošním roce jsou aktivity směřovány ke 
čtenářům – tatínkům - v duchu motta Tátové 
čtou dětem. Pro tatínky, jejich děti a rodiny bu-
dou v knihovně připraveny vhodné knihy, které 
by je mohly zaujmout. Na březen jsme si pro 
vás připravili následující akce (podrobnější in-
formace najdete v kulturním kalendáři): 

•	 5. 3. Tátové čtou dětem – interaktivní spo-
lečné čtení (s Mateřským centrem Krůček), 
viz str. 6

Městská knihovna ve Svitavách srdečně zve 
na autorské čtení se spisovatelkou, překladatel-
kou a zakladatelkou Podzimního knižního vele-
trhu v Havlíčkově Brodě Markétou Hejkalovou. 
Markéta Hejkalová vystudovala ruštinu a finšti-
nu na Karlově univerzitě, v 90. letech působi-
la jako kulturní atašé na českém velvyslanectví  
v Helsinkách. Od roku 2009 je členkou meziná-
rodního výboru světového PEN klubu. Na Ma-
sarykově univerzitě v Brně vede překladatelský 
seminář finské literatury, pracuje v rodinném na-
kladatelství Hejkal. Je autorkou sedmi románu, 
poslední Rudé paprsky severního slunce vyšel  
v roce 2014. Autorské čtení a beseda s Markétou 
Hejkalovou se uskuteční ve čtvrtek 19. března 
v 18:00 v klubu Tyjátr.                  Marta Bauerová

Svitavské vokální seskupení SYxtet fungu-
jící pod uměleckým vedením Veroniky Plívo-
vé zve všechny příznivce kvalitní hudby a ne-
otřelých hudebních interpretací v pátek 27. 
března v 19:30 hodin do krásného prostře-
dí barokního kostela v Radiměři na společ-
ný koncert dvou zajímavých vokálních usku-
pení – svitavského SYxtetu a brněnského an-
sámblu OctOpus Vocalis, který tvoří osm vý-
borných zpěváků. Pomyslným pojítkem mezi 
oběma soubory je Martin Franze, umělecký ve-
doucí OctOpus Vocalis, který pochází ze Svi-
tav. Pod jeho vedením zazní skladby českých  
i světových autorů několika hudebních epoch  
a stylů (H. Purcell, W. Byrd, A. Tučapský,  
V. Miškinis a další). Celý koncert bude pojat 
jako klidné velikonoční rozjímaní, avšak příz-
nivci vokální hudby se rozhodně nudit nebu-
dou. SYxtet, v jehož řadách zahlédnete zná-
mé tváře z pěveckého sboru Iuventus Svita-
vy, představí například výběr z tvorby Zdeň-
ka Lukáše. Vstupné na koncert bude dobrovol-
né. Všichni účinkující se těší na vaši návštěvu. 
Podrobné informace: www.octopusvocalis.cz

Lenka Kořínek Bolcková

•	 12. 3. Worskshop s Martinem Sodomkou 
– čtení a výtvarná dílna s autorem knih Edi-
ce technických pohádek

•	 19. 3. Autorské čtení se spisovatelkou, na-
kladatelkou a překladatelkou Markétou Hej-
kalovou

•	 26. 3. Ukrajino, jaká jsi?  – historie a sou-
časnost Ukrajiny očima PhDr. Jána Masaryka

•	 31. 3. Löw Beerovy vily (společně s Městským 
muzeem a galerií ve Svitavách) viz str. 11

•	 V týdnu od 23. do 27. března mohou děti 
v knihovně nakreslit obrázek podle své oblí-
bené knihy, popř. ho přinést do knihovny na-
kreslený z domu. Tímto způsobem mohou 
děti doporučit pěknou knihu ostatním čtená-
řům, proto ať nezapomenou na obrázek na-
psat název knihy a jméno spisovatele.

Upozorňujeme čtenáře na netradiční služ-
by knihovny – půjčování elektronické čtečky 
knih, půjčování deskových her, wi-fi připojení, 
smartkatalog – vyhledávání knih pomocí apli-
kace pro mobilní zařízení; možnost přihlásit se 
na www.booksy.cz k odběru novinek. 

Těšíme se na vaši návštěvu nejen v měsíci 
březnu!                                       Marta Bauerová

V loňském roce byly dokončeny nejdůle-
žitější restaurátorské práce v budově Otten-
dorferovy knihovny. Od roku 2008 byly pro-
vedeny práce zaměřené na obnovu a ucho-
vání původního obložení vnitřních interiérů, 
byla zrestaurována všechna okna a obnoveny 
všechny dveře. V roce 2013 byla zrekonstru-
ována otopná soustava a nainstalována regu-
lace tepla. 

Celkem bylo do oprav a restaurování Otten-
dorferovy knihovny investováno 6 233 tis. Kč, 
 z toho 1 455 tis. Kč získalo město převážně  
z národních programů Ministerstva kultury ČR 
a dílem i z grantového programu Pardubické-
ho kraje. Sdružení historických sídel Čech, Mo-

ravy a Slezska každoročně vyhlašuje soutěž  
o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy 
nemovité kulturní památky, budovy nebo sou-
boru staveb - Památka roku. Město Svitavy 
po ukončení obnovy Ottendorferovy knihov-
ny tuto přihlásilo a zatím v rámci Pardubické-
ho kraje je na prvním místě a počátkem břez-
na bude bojovat v celostátním finále. 

Cena se uděluje za nejlepší projekt a reali-
zaci obnovy nemovité kulturní památky, budo-
vy nebo souboru staveb, které mají významné 
památkové, architektonické nebo urbanistické 
hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru 
prostředí.                                                    Jiří Petr

Pozvánka na setkání
Pomoc pro vás,  kteří pečujete o blízké po-

stižené demencí. 
Seniorcentrum města Svitavy pořádá a zve 

vás na pravidelná setkávání pro rodinné pří-
slušníky, kteří pečují o blízkou osobu trpící ně-
jakou formou demence, zejména Alzheimero-
vou chorobou. Cílem setkávání je získání po-
třebných informací, pomoci a podpory. Zdro-
jem takové intervence je právě svépomocná 
skupina. Pracuje na principu vzájemného sdí-
lení a spolupráce, nabízí náhled na zkušenosti 
s péčí o nemocného i o sebe sama, představu-
je poskytování výše uvedené podpory více kli-
entům najednou. 

Naše další setkání se uskuteční ve čtvrtek
19. března a 14. května v 15 hodin ve spo-
lečenské místnosti společnosti Seniorcentrum 
města Svitavy, T. G. Masaryka 7/33A, Svitavy.                                          

Lenka Jurenová
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Dny otevřených dveří v mateřských školách

Výstava obrazů

Středisko mediační služby

Pozvánka 
na Kulatý stůl

Drátování na Riegrovce

Mateřská škola Svitavy, 
Československé armády 9

Ve středu 18. března v době od 14:30 do 
16:30 hodin budou dveře Mateřské školy Svi-
tavy, Československé armády 9 otevřeny pro 
všechny děti i dospělé.

Přijďte si prohlédnout mateřskou školu, 
seznámit se se Školním  vzdělávacím  progra-
mem Pojďte si s námi hrát…, poznat didaktic-
ké pomůcky včetně těch, které využívají děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami, a setkat 
se s pedagogy školy. Budete srdečně vítáni!

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11
Srdečně zveme děti a rodiče v sobotu 21. 

března od 9:00 do 11:00 hodin do šesti tříd 
Mateřské školy Svitavy, Větrná 11 i na odlou-
čenou třídu na ulici U Stadionu 15.

Společně si budete moci prohlédnout tří-
dy, pohrát si a nakreslit obrázek. Paní učitel-
ky vás seznámí se školním vzdělávacím pro-
gramem Se stonožkou poznáváme svět, s re-
žimem dne, adaptací a připraveností dítěte na 
vstup do školky. Činnosti a aktivity dětí vám 
ukážeme ve fotodokumentacích a na www.
stránkách materinky.svitavy.cz, které si může-
te prohlédnout již nyní. Informovat se můžete 
v pavilonu A o dlouhodobém projektu Ozdrav-
ným programem pro děti s často se opakující-
mi respiračními chorobami, který probíhá ve 
dvou třídách. Rádi poskytneme informace ro-
dičům, kteří mateřskou školu pro své dítě vybí-
rají a půjdou k zápisu ve středu 15. dubna do 
Fabriky.                           Dana Brusenbauchová

Ve čtvrtek 19. března od 9 do 16 hodin se 
uskuteční Den otevřených dveří. Budete mít 
požnost prohlédnout si prostory střediska, se-
tkat se s jeho pracovníky a získat informace  
o různých oblastech činnosti Probační a me-
diační služby. 

V případě větší organizované skupiny (nad 
15 lidí) doporučujeme kontaktovat vedoucí 
střediska (mob.: 733 788 973) pro smluvení 
konkrétního času či případně jiného termínu. 
Těšíme se na vás na adrese: Milady Horáko-
vé 10, Svitavy (1. patro budovy pozemkového 
úřadu).                             Jaroslava Šabrňáková

Kulatý stůl proběhne ve Fabrice v úterý 
24. března na téma pracovní uplatnění osob 
se zdravotním postižením na Svitavsku. Akci 
pořádá obecně prospěšná společnost Rytmus 
Chrudim, pracoviště Svitavy. 

Cílem je otevřít a vést diskuzi ohledně za-
městnávání lidí se zdravotním postižením  
v našem regionu. Své zkušenosti budou sdí-
let nejen zaměstnavatelé, ale také sami lidé se 
zdravotním postižením, veřejný opatrovník, 
zástupci organizací, kteří s výše uvedenou cí-
lovou skupinou pracují. 

O svém, téměř dvouletém, působení na 
Svitavsku a výstupech z realizovaného projek-
tu bude referovat pořádající organizace Ryt-
mus Chrudim. Na programu jsou rovněž ak-
tuality, které se týkají finančních příspěvků  
a výhod pro zaměstnavatele. Kulatý stůl potr-
vá od 9 do 11 hodin, místem konání je aula  
ve Fabrice (3. patro). 

Pro účastníky Kulatého stolu bude připra-
veno drobné občerstvení. Je třeba se nahlásit 
předem, a to do úterý 17. března zástupkyni 
svitavského pracoviště Rytmusu Chrudim Pe-
tře Langerové – kontakt: e-mail: langerova@
rytmuschrudim.cz, mob.: 730 518 510. Těší-
me se na setkání s vámi.        Petra Langerová

Mateřská škola Svitavy, 
Marie Majerové 13
Den otevřených dveří: úterý 17. března
od 8:00 do 11:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod.

Charita Svitavy vás zve na výstavu obra-
zů klientů Světlanky – centra denních služeb 
- Proměny IV. Slavnostní zahájení výstavy pro-
běhne ve středu 11. března od 16 hod. ve 
foyer Fabriky. Nad výstavou převzal záštitu 
Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje. 
Výstava potrvá do neděle 19. dubna.     

David Šmída

Na sobotu 14. března od 10 do 12 hodin 
zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají své ruce.
Vzhledem k velkému zájmu a omezenému po-
čtu míst je nutné, aby zájemci svou účast nahlá-
sili předem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz. 
Poplatek: 50 Kč na materiál.

hledá do textilní výroby pro klienta 
TECHNOLEN kandidáty na pozici 

VEDOUCÍ/ MISTR VÝROBY 
Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení, 

možnost profesního růstu, sociální  
jistoty i zaměstnanecké benefity a zázemí 

mezinárodní firmy. 

Požadujeme zkušenosti v textilní výrobě  
a s řízením menšího týmu pracovníků. 

Životopisy zasílejte na mail: 
ipavlickova@hill-praha.cz 

Informace na tel. 222 252 999.

H I L L  INTERNATIONAL

Svitavská osobnost
Již šestnáct svitavských osobností bylo klu-

bem Laurus uvedeno do pomyslné svitavské 
síně slávy. Jak nám sdělil prezident klubu Josef 
Čáp, klub také letos na začátku března na své 
výroční valné hromadě zvolí již sedmnáctou 
osobnost, která se zasloužila o slávu a věhlas 
města, o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svi-
tav. Ta převezme výroční cenu, pro kterou se 
vžilo označení Svitavský vůl. „Do svitavské síně 
slávy jsme v minulosti uvedli historičku Draho-
míru Šustrovou, divadelníka Karla Šefrnu, chi-
rurga Karla Kiliána, fotografa Zdeňka Holomé-
ho, muzikanta Františka Černého, ředitele na-
dace Františka Plívu, předsedu okresního vý-
boru zdravotně postižených Otmara Cvrkala, 
sbormistryni Věru Burešovou, fotografa Jose-
fa Čermáka, biologa a pedagoga Josefa Ota-
vu, sportovce Vlastibora Zvingera, sbormistry-
ni Miroslavu Ducháčkovou, historika Radosla-
va Fikejze, pracovníka s mládeží Mario Kuče-
ru, zakladatele svitavské turistiky Viléma Sticha 
a vloni mistra kuchaře Václava Šmerdu,“ do-
dal Josef Čáp. 

Klub Laurus se opět obrací na spoluob-
čany s nabídkou spolupráce při nominování 
osobností, přivítá návrhy veřejnosti na uděle-
ní výroční ceny klubu. Návrhy, ze kterých klub 
vždy vycházel, lze poslat na adresu: Svitavský 
klub Laurus, Nádražní 7, Svitavy, elektronic-
ky na adresu: bc@gy.svitavy.cz, telefonicky 
(nebo SMS) na číslo 603 511 743. Návrh lze 
předat nejpozději v prvním březnovém týdnu 
také osobně prezidentovi klubu Josefu Čápo-
vi. Klub vždy přihlížel k návrhům veřejnosti, 
všichni dosavadní laureáti byli vždy mezi na-
vrženými.                                           Milan Báča  www.zahradaales.cz
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Tel : +420 732 90  2 1

* Údržby zahrad 
* Sekání a mulèování travních ploch
* Vertikutace trávníkù
* Øez ovocných a okrasných døevin 
* Rizikové kácení stromù 
* Údržby prùmyslových ploch  

da e
Zahra  a L s …

.  

… ………… .vše pro zeleò 

MŠ a ZŠ Sokolovská Svitavy bude přijí-
mat od 1. září učitelku 1. stupně. Zájemci, 
hlaste se u ředitelky Aleny Vašákové, kon-
takt: e-mail: vasakova@zs5.svitavy.cz.
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Pražský komorní 
balet Praha - večer KPH

Irská taneční show  
- Love In Flames

Zábavné hry v kavárně

Lukáš Klánský 
- koncert KPH

4. / St / 19:00 / Fabrika 
Komponovaný večer představí 3 choreo-

grafy různých generací tvořící na hudbu vý-
značných českých skladatelů a je uveden při 
příležitosti uplynutí 50 let od založení soubo-
ru Balet Praha, předchůdce Pražského komor-
ního baletu. Představení je součástí oslav Roku 
české hudby 2014.

Slovanský kvartet
Hudba: Antonín Dvořák (Smyčcový kvartet 
„Slovanský“), choreografie: Mário Radačovský

Černé zrcadlo
Hudba: Vladimír Sommer (Smyčcový kvartet 
d-moll), choreografie: Hana Polanská Tureč-
ková

Z mého života
Hudba: Bedřich Smetana (Smyčcový kvartet  
Z mého života), choreografie: Pavel Šmok.
Pražský komorní balet je největší český nezá-
vislý profesionální taneční soubor. Počátky sa-
hají do roku 1964, kdy Luboš Ogoun, Pavel 
Šmok a Vladimír Vašut zakládají původní Stu-
dio Balet Praha. Na ideu Baletu Praha navazu-
je choreograf Pavel Šmok v roce 1975 a zaklá-
dá Pražský komorní balet. Vznik tohoto sou-
boru znamenal velký zlom ve vývoji tehdy ješ-
tě československého baletu. Za téměř půl sto-
letí úspěšné činnosti a umělecké tvorby sou-
bor prošel cílevědomým a úspěšným vývojem, 
stal se významným reprezentantem tanečního 
umění České republiky a hlavního města Pra-
hy v zahraničí.

12. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům
Klavírista Lukáš Klánský se narodil 22. 3. 

1989 v Praze. Od pěti let byl žákem prof. Rů-
ženy Učňové v Hudební škole hlavního města 
Prahy. Lukáš je laureátem mnoha národních  
i mezinárodních soutěží (EPTA 2002, Agropolli 
2003, Karl Drechsel fordepreise 2007, Beetho-
venův Hradec 2007, Inernational Rotary Pia-
no Competition 2012, Darmstadt Chopin In-
ternational Wettbewerb 2013). V patnácti le-
tech debutoval ve Dvořákově síni pražského 
Rudolfina Mozartovým Klavírním koncertem 
F-dur s Pražským komorním orchestrem. V le-
tech 2004 - 2010 studoval na Pražské konzer-
vatoři ve třídě prof. Evy Boguniové, absolvo-

val Klavírním koncertem f - moll F. Chopina  
a recitálem z děl J. S. Bacha, L. van Beethovena,  
F. Chopina a Triem g-moll B. Smetany. V sou-
časnosti studuje na pražské HAMU ve třídě 
svého otce, prof. Ivana Klánského. Vystupuje  
s předními českými orchestry (Komorní filhar-
monie Pardubice, Filharmonie Hradec Králo-
vé, Filharmonie Bohuslava Martinů, Český ná-
rodní symfonický orchestr, Barocco sempre gi-
ovane) a s dirigenty, jako je Libor Pešek, An-
drea Sebastian Weiser nebo Istvan Denes. 

Je meloun ovoce, nebo zelenina? Kolikrát 
vyšší než Petřínská rozhledna je Eiffelova věž?

Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších 
zajímavostí ze života, vesmíru a vůbec, se do-
zvíte na zábavném vědomostním Qvízu v kavár-
ně V Parku. Sestavte s přáteli tým 1 - 7 hráčů  
a přijďte si zahrát a pobavit se. 

Otázky jsou obrázkové, hudební, tipova-
cí, z aktuálních zpráv i různých nevšedních té-
mat. Během večera písemně odpovídáte za celý 
tým na otázky zadávané moderátorem. Vítěz-
ný, i nejlépe tipující tým vyhrává sladkou odmě-
nu kavárny V parku. Qvíz pro vás každý čtvrtek 
pořádá kavárna V Parku. Hraje se od 19:00 
do 21:30 hodin. Zápisné 40 Kč na hráče. Místa 
je možné rezervovat na facebookovém profilu 
události kavárna V Parku – Informační centrum 
Oskara Schindlera. Těšíme se na vás.                  

Klára Hubičková

DS E. Vojana (Brněnec)  
- Dobře rozehraná partie

27. / Pá / 19:00 / Fabrika
Fred je válečný veterán a nesnesitelný bru-

čoun. Vychází pouze se svým dlouholetým pří-
telem Waltem, se kterým hraje každé úterý ša-
chy. Jednoho dne Freda navštíví jeho syn Leo-
nard a přivede mu novou hospodyni. Dokáže 
si Rosalinda prosadit svou, nebo se stane jen 
další obětí nerudného staříka?

13. / Pá / 19:00 / Fabrika 
Taneční soubor Merlin (SK)
Velkolepý projekt plný irského tance, 

stepu, podmanivé hudby, světelných efektů  
a kostýmových převleků pro všechny věkové 
kategorie diváků. 

Dynamická taneční show nadchne milov-
níky tance bez rozdílu věku, ale nejenom je... 
Současný příběh, ve kterém něžná láska čelí 
nástrahám moderního světa se odehrává v ku-
lisách podmanivě krásné původní irské hudby. 
Jak to už v pohádkách bývá, láska a dobro zví-
tězí a zlo je po právu potrestáno. pneuservispneuservis

autobaterie

Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4

568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135

baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz

Pašije podruhé
Jsou příběhy, které jsou věčné. Přestože se 

staly jiným lidem a v jiné době, může se v nich 
znovu a znovu najít každý z nás. Takový je i pří-
běh pašijový. Příběh o utrpení, o moci a bez-
moci, strachu a odvaze, ale především – o na-
ději.  Před dvěma roky se skupina nadšenců ze 
svitavské farnosti pustila do jeho interpretace 
v podobě pašijové hry - trocha slova, trocha 
hudby, trocha herectví. K tomuto počinu jsme 
se odhodlali i podruhé, proto vás srdečně zve-
me v neděli 29. března v 15 hodin do kostela 
Navštívení Panny Marie ve Svitavách.

Soňa Nádvorníková

Tylex Letovice, a.s.
Výrobce záclon, závěsů, ubrusů, tylů, krajek, hladkých elastických úpletů, 
technických textilií a 3D úpletů zve své zákazníky na již tradiční 
jarní sobotní nákupy.
 kompletní výrobní sortiment                    konfekční dílna (šití záclon na míru)
 internetový obchod – www.tylex.cz   ceny, které uspokojí každého 

Otevřeno: 28. března, 11. a 25. dubna a 16 května 2015, vždy od 8 do 14 hodin. 
Podniková prodejna se nachází v areálu společnosti Tylex Letovice, a.s., v Brněnské ulici č. 4. 
Běžná pracovní doba: Po – Pá 8 – 16 hodin.
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Informace ze sportu
Ocenění pro basketbal

Ocenění pro volejbal

Vyhlášení sportovců Svitavska
Aquashow  
- atrakce v bazénu

Město Polička je již tradičně organizáto-
rem slavnostního vyhlašování nejlepších spor-
tovců roku okresu Svitavy. Letos si organizátoři 
přispíšili, slavnostní večer se konal již v lednu.  
A je to tak správně, výsledky minulého roku 
jsou ještě živé, aktuální.

Máme obrovskou radost, že byl mezi nej-
lepšími sportovci roku 2014 vidět i svitavský 
volejbal, přesněji družstvo starších žákyň 
a družstvo kadetek. Ocenění si oba týmy be-
zesporu zasloužily.

Starší žákyně zvítězily v krajském přeboru 
doslova o parník. S daleko tvrdší konkurencí 
si musely poradit v Českém poháru. Prodraly 
se až do elitní skupiny této nejvyšší nemistrov-
ské soutěže a nakonec slavily výborné 10. mís-
to. Ani v kvalifikačních bojích o postup na Mis-
trovství ČR  se nenechaly „zastrašit“ zvučnými 
jmény českých velkoklubů, vydřely postup až 
do finále, ve kterém se umístily na 11. místě. 
S týmem ve složení M. Šrůtková, V. Vondro-
vá, V. Hendrichová, K. Kociánová, P. Poláško-
vá, K. Václavková, T. Motálková, A. Fiedlero-
vá, M. Bolcárová, E. Šimková, A. Loukotová,  
K. Kratochvílová prožili úspěšnou sezonu i je-
jich trenéři P. a J. Švihelovi.

Neméně úspěšné byly v roce 2014 i kadet-
ky. Vyhrály krajský přebor, v kvalifikaci o po-
stup do 1. ligy neprohrály ani set a nenecha-
ly tak nikoho na pochybách, že kadetská liga 
právem do Svitav patří. Navíc většina členek 
týmu tvořila základ prvoligového družstva ju-
niorek, ačkoliv věkem patřily ještě do kade-

tek. V nadstavbě juniorské ligy skončily na 
pěkném 6. místě. 

Je jejich zásluhou, že má svitavský volej-
bal v současné sezoně dvě dívčí mládežnická 
ligová družstva. Základ týmu tvořily B. Šim-
ková, S. Benková, T. Kissová, V. Andrlíková,  
N. Haraštová, L. Dědková, M. Frantová. Tre-
nérkami byly I. Špačková a M. Sezemská.

Marcela Sezemská

V Tylově domě v Poličce proběhlo v pátek 
16. ledna tradiční vyhlášení nejlepších sportov-
ců roku 2014 oblasti Svitavsko. Svitavský bas-
ketbal zde byl oceněn hned dvakrát. Nejpr-
ve na pódium vystoupili hráči kategorie star-
ších žáků U 15, kteří si ocenění mezi kolekti-
vy žáků vybojovali vítězstvím v loňském ročníku 
oblastního přeboru. Dosáhli tak stejného úspě-

SVČ Tramtáryje ve spolupráci s firmou 
SPORTES připravila akci AQUASHOW! Přijď-
te oslavit první jarní den netradičními radován-
ky v bazénu.

Na krytém plaveckém bazénu bude umístě-
no 7 velkých nafukovacích atrakcí pro malé i vel-
ké (vodní trampolíny, vodní houpačka - kokos  
a banán, aquazorbing, aquaspace, vodní válec 
a kostka, pro nejmenší budou do malého bazé-
nu umístěny lodičky). Během celého odpoled-
ne zůstanou dvě dráhy volné pro plavání. Vířiv-
ka a tobogán budou po celou dobu v provozu. 
Akce bude organizována v sobotu 21. března 
od 14:00 do 18:00 hod. Vstupné, díky omezené 
kapacitě bazénu, bude rozděleno na dva časy,  
a to od 14:00 do 16:00 hod. a od 16:00 do 
18:00 hod. Pozor, vstup bude omezen kapaci-
tou bazénu! Na akci je nutné si zakoupit vstu-
penky.

Vstupné:
•	  pro účastníky na atrakcích  

- v předprodeji 120 Kč / 2h / osoba 
- na místě 150 Kč / 2 h / osoba 

•	 vstupné pro doprovod a veřejnost 
- 50 Kč / 2 h / osoba 

Předprodej: Krytý plavecký bazén Svitavy, 
SVČ Tramtáryje a IC Svitavy

Během akce není možno využívat předplacené 
čipy nebo pernamentky.

Kontakt: Pavlína Šmerdová, mob.: 734 287 284, 
e-mail: psmerdova@svitavy.cz. 

Těšíme se na vaši účast. Tým SVČ Tramtáryje a fir-
ma SPORTES.                           Pavlína Šmerdová

chu jako další dva oceněné týmy, volejbalistky TJ 
Svitavy a basketbalistky TJ Jiskra Litomyšl. Dru-
hým oceněným kolektivem bylo družstvo Tuři 
Svitavy, kteří si ocenění vybojovali svojí něko-
likaletou účastí v nejvyšší basketbalové soutě-
ži a stále se lepšícími výkony. I díky jejich účas-
ti v nejvyšší soutěži je naše město vidět po celé 
republice. Všem oceněným sportovcům gratu-
lujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů. 

Za všechny basketbalisty David Kresl

Klub pejskařů pozitivního tréninku si vás 
dovoluje pozvat na seminář založený na po-
zitivní motivaci s Katkou Lerlovou. 

Chcete se dozvědět, jak na vašeho psa? 
Máte zájem o zlepšení vztahu s vaším psem? 
Nedaří se ho přivolat? Přijďte se podívat a po-
slechnout si, jak vychovat poslušného a klid-
ného psa díky pozitivním metodám výcviku. 
Přijďte v sobotu 28. března do klubovny Sva-
zu chovatelů Opatov. Začínáme v 8 hodin. 

Počet cvičících týmů je omezen na 12, ale 
diváků se vejde dost. Občerstvení zajištěno. 
Více informací na mob.: 773 552 419 nebo na 
e-mailu: kppt@email.cz.    Michaela Sýkorová

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi 
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 29. března 2015

Distribuci

Jak na 
vašeho psa? 
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Tři zlaté olympijské medaile Silový trojboj 

Radovánky basketbalistů na ledě

Akce ZO kardio

Začátek roku 2015 byl úspěšný pro spor-
tovce svitavského gymnázia. Ze XIII. olympiá-
dy dětí a mládeže Pardubického kraje přivez-
ly hned tři týmy zlaté medaile – v lednu florba-
listé a  florbalistky a na začátku února i volej-
balistky. Všechna tři družstva zároveň postou-
pila do kvalifikací o účast v celostátních kolech 
soutěže – florbalisté do brněnského klání, vo-
lejbalistky se budou o účast ve vrcholné sou-
těži ucházet ve Žďáru nad Sázavou. Sportovci  
z gymnázia tak navazují na úspěchy z roku 
2014, kdy v celé olympiádě mezi středními ško-
lami zvítězili a získali Pohár hejtmana Pardu-
bického kraje.                                          Milan Báča

ZLATO je doma! Pokořen dosavadní ná-
rodní rekord. Na mistrovství ČR v klasickém 
(RAW) silovém trojboji, kterého se ve Frýdlan-
tu účastnilo celkem 50 závodníků, získal Tomáš 
Lacko v kategorii mužů do 74 kg z oddílu TJ 
Svitavy zlatou medaili. V disciplíně dřep záro-
veň pokořil národní rekord hmotností 215 kg.
Dřep  215 kg Národní rekord     
Benčpres  140 kg
Mrtvý tah 240 kg
Trojboj    595 kg Národní rekord

Ve Frýdlantu se rovněž konalo 1. mistrov-
ství ČR v klasickém (RAW) benčpresu, které-
ho se účastnili další členové oddílu.V kategorii 
mužů do 105 kg získal zlatou medaili Jan Bin-
ko (BP 200 kg), v kategorii mužů do 93 kg zís-
kal stříbrnou medaili Libor Zerzánek (BP 165 
kg). Vzhledem k výše uvedeným výsledkům na-
šich členů se oddíl TJ Svitavy umístil z 21 týmů 
na třetí příčce.

Ve sloučené kategorii mužů do 83 kg na 23. 
mistrovství ČR v silovém trojboji masters vybo-
joval bronzovou medaili Marek Hejtmánek.

Jménem členů oddílu chceme velice po-
děkovat za finanční podporu společnosti DO-
LESTAV SY s.r.o., jmenovitě jednateli Jarosla-
vu Dolečkovi. Další živý přenos mistrovství ČR  
v (EQ) benčpresu můžete sledovat 7. března 
na www.powerlifter.cz.                 Vladěna Janků

V březnu připravujeme pro členy a přízniv-
ce kondičních vycházek: 

3. března: Zimní vycházka z Poličky do Ka-
mence do areálu hasičského sboru Pod Lípou 
(nenáročná vycházka 6 km). Odjezd vlakem je 
v 10 hodin. Účastníci z Poličky mají sraz před 
nádražím v 10:30 hodin. Vedoucí vycházky: Pa-
vel Brokl.

28. března: Za jarními bledulemi do Králo-
vy zahrady a Psí kuchyně. Nenáročnou 3 a 5 km 
dlouhou vycházku zakončíme na utajeném mís-
tě chutným obědem. Odjezd: autobusem z Po-
ličky v 9:30 hod., ze svitavského autobusového 
nádraží v 10:00 hodin. Vedoucí vycházky: Mar-
cela Pokorná. Přihlášky na autobus: Jana Hika-
deová (mob.: 737 636 184).               Jan Pokorný  

Členové oddílu basketbalu uspořádali 
v sobotu 24. ledna odpolední radovánky na 
ledě pro všechny věkové kategorie hráčů a ro-
diče. Na ledové ploše, kterou měli baskeťáci 
pronajatu jen pro sebe, probíhala souběžně 
dvě hokejová utkání, utkání trenérů a rodičů 
a utkání mladých basketbalistů. Na poslední 
třetině kluziště řádili ti, kteří se nechtěli ohá-

nět hokejkou. I přesto, že nám je bližší palu-
bovka v tělocvičnách, ani na bruslích jsme se 
neztratili a menší umění s hokejkou a na brus-
lích jsme nahrazovali o to větším nadšením  
a bojovností. 

Věřím, že se společné chvíle líbily všem 
bruslícím i přihlížejícím a že příště bude účast 
ještě větší.                                           David Kresl


