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BomBarďácký Pohádkový les u Rosničky
Svitavští Zálesáci i v tomto roce pro vás
připravili v našem městě podvečerní Pohádkový les pro rodiny s dětmi.
Letos vás zveme v sobotu 3. října k rybníku Rosnička, kde od 14 do 16 hodin proběhne start.
Kromě pochodu, při kterém děti plní různé úkoly, vás v cíli jednadvacátého ročníku
čeká v 16:30 hodin na Plechárně dětské hudebně divadelní představení - Příhody kluka
BomBarďáka. Jedná se o vtipné, svěží a rozpustilé představení, při kterém se muzikanti
nenechají ničím omezovat.
Startovné je jednotné (30 Kč), účastníci
v maskách mají vstup volný. Všichni, kteří
se zúčastní pochodu, získají v cíli diplom.
Na trase bude připravena spousta dárečků
a sladkostí, které děti dostanou od pohádkových bytostí. Akce se koná za každého počasí.
Minulý ročník se velmi vydařil a věříme, že jej
v návštěvnosti letos ještě překonáme. Těšíme
se na vás všechny. Akce se koná pod záštitou
náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
David Šimek

Halloweenské slavnosti s MC Krůček ve Fabrice
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy vás zve na halloweenské slavnosti.
Začínáme v pátek 16. října dlabáním dýní
v rámci velké podzimní dílny tvořivosti v MC
Krůček. Obstaráme pro vás také dýně, které
si můžete rezervovat do 9. října na e-mailu:
Psudakova@seznam.cz. Můžete je využít jak
při dlabání 16. října, tak také na samotné halloweenské slavnosti v pátek 23. října.
Na další ročník gurmánské soutěže o nejlepší svitavskou dýňovou polévku 2015 vás
zveme ve čtvrtek 22. října. Odborná porota
bude hodnotit vaše polévky a vybere ty nejlepší. Soutěží se ve dvou kategoriích – laici
a gastronomická zařízení. Do soutěže se můžete přihlásit do neděle 18. října na e-mailu:
bara.havova01@gmail.com. Samotná gurmánská show vypukne v 15 hodin v restauraci ve Fabrice a je veřejná. Výsledky budou
vyhlášeny na halloweenské akci 23. října, kde
budou soutěžící oceněni dárečky. Na realizaci
se podílí ISŠ Moravská Třebová.

na náměstí na závěr rozsvítíme vykrajované
dýně a dětem předáme ocenění a dárečky za
absolvování strašidelné cesty i celé akce (vstupenka platí pro vnitřní i venkovní část).
Vstupenky budou v předprodeji od 5. října
na recepci ve Fabrice, zbylé vstupenky budou
v prodeji i na místě. Cena celé akce je 90 Kč na
členskou rodinu MC Krůček (+ 10% sleva KPZ
VZP) a 120 Kč na rodinu nečlenů. Těšíme se
na společné halloweenské řádění.
Barbora Hávová
Halloweenské slavnosti s MC Krůček vrcholí 23. října od 16 hodin v sále Fabriky akcí
Dýně se valí do Svitav. Bude připraven bohatý
zábavný program pro děti v podobě halloweenského karnevalu, tancování, malování na obličej
aj. pod patronátem dvou velkých tlustých dýní.
V rámci vstupu bude také degustace dýňové
polévky, zájemci si mohou koupit a vydlabat
dýni na místě. Druhá část programu se odehrává na strašidelné, svíčkami osvětlené cestě
plné strašidýlek a odměn pro děti. U fontány
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Mohlo by vás zajímat

Smlouva o spolupráci
s polským Strzelinem

Město Svitavy již několik let spolupracuje v rámci partnerských projektů s polským
Lešnem. V pondělí 14. září byla podepsána
smlouva s dalším polským městem – Střelínem
(Strzelin). Signovala ji starostka města Strzelin
Dorota Pawnuk a starosta Svitav David Šimek.
Společně budou strany připravovat projekty
zaměřené především na sport, mládež, ale
i kulturu. V prvním rozhovoru s polskou delegací se probírala zejména možnost výstavby
nového skateparku v obou městech, spolupráce v oblasti mobilních aplikací apod. Hosté si
prohlédli Langerovu vilu, park J. Palacha, zrekostruovanou školku i školu s krásnou zahradou na Pražské ulici, Fabriku, galerii Venkovka, muzeum, sportovní halu, bazén i Svitavský
stadion.
Zuzana Pustinová
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Informační centrum - co dál?
Zastupitelstvo města v září vyslovilo souhlas se změnou Informačního centra města Svitavy na Městské informační centrum Svitavy,
tedy organizační složku města se stejným právním postavením, ale s odlišnou činností a úkoly. Záměrem tohoto kroku je sloučit činnosti vykonávané třemi subjekty do subjektu jednoho,
s jedním právním předpisem, jasně stanovenou odpovědností a řídící strukturou. Výsledkem by mělo být IC, které bude tvůrcem
strategie cestovního ruchu, jednotné komunikace s veřejností a poskytování informačních
a prodejních služeb, propagace aktivit města
a také místa prvního kontaktu návštěvníků
s městem samotným. Bodem zájmu, chcete-li
použít termín navigace. Informační centrum
jako centrum informací.
Co se ale za tímto zadáním skrývá? Především zůstane dosavadní místo pro podávání
informací tam, kde je. Tedy v domě U Mouřenína. Z pohledu běžného uživatele žádná
změna – na náměstí bude možné získat letáky,
upomínkové předměty, knihy, vstupenky, půjčit kola, discgolf atd. v nezměněném režimu.
Ale minimálně na turistickou sezonu dojde
k rozšíření pracovní doby. To, co je zásadní,
se bude odehrávat ve třech oblastech. Jednou
z nich je oblast komunikace města s veřejností. Není to pouze rozšířený radniční zpravodaj,
který držíte v ruce a který se doposud rodil na

Zprávy z Pardubického kraje

Kulatý stůl
V roce 2016 budeme slavit 760. výročí
od první písemné zmínky o městě Svitavy.
Zveme všechny příznivce, kteří se chtějí
k oslavám vyjádřit. Přijďte ve středu 21. října
v 17 hodin do městského muzea a galerie
a dozvíte se, jak by měly oslavy probíhat,
a hlavně – máte možnost se vyjádřit a sdílet
své zkušenosti, náměty a připomínky. Těšíme
se na vaše návrhy. Alice Štrajtová Štefková

KLUB FILATELISTŮ

Klub filatelistů

Svitavský Klub filatelistů, který letos slaví
70 let existence, pořádá v neděli 11. října od
8 do 12 hodin ve velkém sále Fabriky velkou
sběratelskou burzu všech oborů. Počítá se, že
dorazí několik set sběratelů, někteří budou
prodávat, nabízet veškeré předměty sběratelského zájmu - sběratelské předměty od
známek přes mince, bankovky, odznaky, řády,
vyznamenání, grafické listy atd. až po pohlednice, jiní budou vyměňovat, další budou doplňovat své sbírky, někteří se přijdou jen podívat.
Burza totiž není určena jen pro sběratele, bude
otevřena široké veřejnosti.
Milan Báča

mnoha místech, je to také specifická oblast
prostředí internetu. Web města a městských
organizací, sociální sítě a kalendáře akcí – tam
vnímáme největší rezervy a jsme rozhodnuti to
změnit. Dalším důvodem ke změně je fakt, že
MIC se stane organizátorem městských akcí.
A to ve smyslu bezpečnostně-technického
zajištění, programového obsahu a konečně
propagace těchto akcí. To, co jsem si nechal
nakonec, je oblast místního cestovního ruchu.
Toto portfolio činnosti a cesty jeho rozvoje by
přesáhly možnosti článku. Je to o koncepci
a o strategii jak do města přilákat turisty, co
jim nabídnout a jak je přimět, aby zde zůstávali více dní. Z hlediska turistických atraktivit,
památek atd. mají Svitavy obrovský hendikep.
Náměstí, kostely, sochy, vily... to najdeme ve
většině měst. Sázíme ale na služby, nabídku
akcí a volnočasové aktivity od jakékoliv turistiky, po aktivity v přírodě v bezprostředním
okolí města. Sázíme na výjimečnost Svitavského stadionu a blízkých areálů, sázíme na nový
projekt obnovy plaveckého areálu, tedy v jeho
první etapě rekonstrukce krytého bazénu.
A důležitá je i propagace těchto aktivit.
K podpoře a rozvoji těchto vyjmenovaných
činností bude sloužit nové městské informační
centrum. A protože se blíží oslavy 760. výročí
města, je dost dobrý důvod přistoupit k transformaci právě nyní.
Radek Fikejz

Hledáme pěstouny
Pardubický kraj hledá rodiny i jednotlivce,
kteří by byli ochotni nabídnout zázemí, péči
a podporu dětem, které aktuálně nemohou
z různých důvodů žít ve své vlastní rodině.
„Pěstounů, kteří přijmou dítě do své rodiny na
delší dobu, je stále málo. Potřebujeme je pro
děti malé, větší, zdravé i s hendikepem, různého etnika, sourozence, zkrátka vítáme každého
člověka s vážným zájmem o pěstounství,“ říká
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor. Chcete-li se o pěstounství dozvědět více, zavolejte na bezplatnou
telefonní linku 800.
Pardubický kraj v devíti jazycích
a nové cyklobrožury
V ukrajinštině, holandštině, polštině a dalších sedmi jazycích včetně češtiny se představuje Pardubický kraj v nové propagační brožuře nazvané Vaše východní Čechy. Zároveň se
informačních materiálů dočkali také milovníci

cykloturistiky, a to česky, anglicky, německy
i polsky. Oba materiály vydala Destinační společnost Východní Čechy (DSVČ). „Brožura přináší obecné informace o regionu, ale i o památkách, přírodních zajímavostech, slavných
rodácích či sakrálních a technických unikátech,“
informoval krajský radní pro cestovní ruch René
Živný. „O brožuru mají zájem nejen infocentra
a zahraniční pobočky agentury CzechTourism, ale také například pardubická univerzita
či neziskové organizace, které mají partnery
v zahraničí,“ doplňuje jeho slova ředitelka DSVČ
Alena Horáková. Každá z cyklobrožur je věnována jedné z pěti turistických oblastí kraje. Vybrat si tak můžete z titulů Pardubicko – Na kole,
a paralelně také Chrudimsko-Hlinecko, Králický
Sněžník, Českomoravské pomezí a Orlické hory
a Podorlicko. Kateřina Procházková Skůpová

Naše město levnější
Od září 2015 vychází zpravodaj Naše
město za nižší cenu než doposud.
V červenci 2015 vysoutěžilo město
Svitavy prostřednictvím veřejné zakázky
malého rozsahu na služby o veřejných zakázkách bezkonkurenční cenu za tisk Našeho města u tiskárny H.R.G. spol. s r.o. se
sídlem v Litomyšli. Cena oproti předchozí
se snížila o 10 753 Kč za vydání jednoho
čísla a počet stran se zvýšil ze 16 na 20.
Renata Pavlíková
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Informace z úřadu
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Uložení listin do věže staré radnice

Ze zastupitelstva
Na jednání Zastupitelstva města Svitavy
2. září zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
• poskytnutí dotace 100 tis. Kč ZO ČSOP Zelené Vendolí na zajištění činnosti
• zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím:
−− MŠ Marie Majerové o 2 500 tis. Kč (na rekonstrukci vnitřních prostor)
−− ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov 1 500 tis. Kč (na
opravu havárie střechy)
• poskytnutí dotace 500 tis. Kč občanskému
sdružení TJ Svitavy na náklady oddílů v mistrovských soutěžích
• smlouvu o spolupráci mezi městem Svitavy
a městem Strzelin v Polské republice
• nový jednací řád zastupitelstva podle návrhu
předloženého radou města s účinností od
1. 10. 2015, který zohledňuje fakt, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam
• podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2016 z dotačního
titulu Rady vlády ČR pro záležitosti romské
menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
a spoluúčast města ve výši 120,5 tis. Kč
• prodloužení termínu ukončení rekonstrukce
objektů bývalého hotelu Slavia do 26. října
2015
• rozpočtová opatření, kterými se provádí
změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2015
na celkovou částku 480 245,7 tis. Kč.
Zastupitelstvo ruší organizační složku města Informační centrum města Svitavy ke 31. 12.
2015 a ukládá připravit na následující zasedání zastupitelstva k projednání návrh na zřízení
nové organizační složky města městské informační centrum a návrh její zřizovací listiny tak,
aby mohla nová organizační složka plnit své
úkoly od 1. ledna 2016 (viz článek na str. 2).
Zastupitelstvo bere na vědomí:
• zprávu o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím zřízených organizací za I. pololetí
roku 2015.
Příští zasedání zastupitelstva se koná ve
středu 14. října v 16 hodin. Zuzana Pustinová

Tisková konference, která se konala 27.
srpna 2015, byla neobvyklá tím, že kromě
běžných zpráv z dění ve městě a z činnosti
odborů městského úřadu se zde slavnostně

Zlatá svatba manželů Kellerových

Na svitavské radnici se v letošním roce konaly již tři jubilejní svatby a nás těší, že je o tyto
obřady stále větší zájem. Zlatou svatbu oslavili 15. srpna manželé Václav a Anna Kellerovi, kteří
prožili mnoho let společného života právě ve Svitavách. Svůj manželský slib po padesáti letech
symbolicky obnovili před zastupitelem města Haraldem Čadílkem. Přejeme pevné zdraví, spoustu
životního elánu a vzájemné tolerance.
Marcela Górecká

Kotlíkové dotace hrazeny z EU fondů
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní podmínky pro „kotlíkové dotace“,
které budou nově hradit evropské fondy. Právě
kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně
poskytovat dotace přímo občanům.
Cílem „kotlíkových dotací“ je snížení emisí
z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných
kotlů na pevná paliva v rodinných domech
za nové nízkoemisní zdroje.
Předmětem podpory přidělované fyzickým
osobám bude pořízení či výměna tepelného
čerpadla, kotle na pevná paliva, plynového

podepisovaly listiny, které byly spolu s ostatními současnými i historickými materiály uloženy do tří měděných tubusů. V jednom se
uschovaly německé tisky, ve druhém materiály
z roku 1953 a do třetího byly vloženy současné
reálie. Listinu podepsali starosta města David
Šimek, místostarosta Pavel Čížek a historik
a kronikář města Radoslav Fikejz. Popisovala
město Svitavy v historickém vývoji v období let
2003 - 2015. Do tubusu byla vložena i smlouva
o provedení opravy radnice, podrobný rozpočet, výtisk zpravodaje Naše město, dva výtisky
Svitavského deníku, propagační a informační
materiály Svitav a ukázka současných platidel.
Po zaletování byly schránky vloženy do nově
opravené a pozlacené báně věže staré svitavské radnice na nám. Míru. Tam si pravděpodobně počkají na další generaci těch, kteří se
do oprav pustí.
Zuzana Pustinová

kondenzačního kotle, instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé
vody a tzv. mikroenergetická opatření.
Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání žádostí fyzických osob se
předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku.
Výše podpory se bude pohybovat mezi 70
a 80 procenty podle typu pořizovaného zdroje
a lokality. Do roku 2018 Pardubický kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.
V případě zájmu naleznete informace
o kotlíkových dotacích na webu: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány. Tereza Brusenbauchová

Poradna
pro spotřebitele
Poradna pro spotřebitele a podnikatele, kterou pořádá Česká obchodní inspekce
– Inspektorát Královéhradecký a Pardubický ve spolupráci s Obecním živnostenským
úřadem ve Svitavách, se koná každý první
čtvrtek v měsíci v budově Městského úřadu Svitavy (T. G. Masaryka 25) vždy od
9 do 13:30 hodin. Nejbližší termín je 1. října 2015. Poradenství je bezplatné.
Rudolf Grim
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Dokončení úpravy
vnitrobloku
V roce 2014 proběhla I. etapa regenerace
veřejných ploch na zlepšení stavu území vnitrobloku bytových domů na ulici U Stadionu
a U Kojeneckého ústavu. Vzniklo zde 17 nových parkovacích míst, provedla se rekonstrukce komunikací s odvodněním a doplnil
se odpočinkový mobiliář se zelení. V rámci
výstavby jsme zde také zbudovali nové místo pro kontejnery na odpad. Hodnota díla je
2,7 mil. Kč.
V této době dokončujeme druhou etapu
úpravy území, kde vzniknou další parkovací
místa pro regulované stání osobních automobilů, dojde k rekonstrukci komunikací s doplněním mobiliáře v území. Hodnota této druhé
etapy je ve výši 3,3 mil. Kč. U těchto úprav veřejných prostranství bytových domů neexistuje
žádná dotace, tudíž jsou vždy hrazeny výhradně z rozpočtu města.
V tomto duchu budeme připravovat další úpravy veřejných prostranství obdobných
ploch, což by mělo být sídliště na ulici Antonína Slavíčka a další.
Pavel Čížek
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Cyklostezky – bezpečné
komunikace pro cyklisty

Městská policie informuje

Tísňové volání 156
Nevlastnila řidičské oprávnění

Mimo již dokončenou rekonstrukci cyklostezky Svitavy-Javorník a zahájenou cyklostezku Svitavy – Vendolí pracujeme na přípravě
dalších nových cyklostezek a úprav komunikací pro bezpečnou cyklistickou dopravu. Zbývá
doprojektovat část cyklostezky a chodníku pro
pěší ulicí U Tří mostů, která začíná u přechodu
k obchodnímu centru Albert a následně pokračuje až po vjezd do průmyslového areálu
(betonárka ZAPA). Tato cyklostezka bude pokračovat směrem k obci Koclířov, ovšem její
konečná trasa je nyní vyhodnocována v rámci projekční přípravy obchvatu města Svitavy
(křížení navrhované cyklostezky s komunikací
obchvatu).
Dále se zpracovává dokumentace bezpečných tras pro cyklisty na komunikacích na
území města. Chceme, aby se cyklisté dostali
bezpečně na jiná místa od svého bydliště, bez
projíždění po páteřních dopravně zatížených
komunikacích (např. z prostoru ulice Pražská
do Lánů, z Lačnova do Lánů, či průmyslové
zóny). Cílem je vytvořit technickými opatřeními – cyklopruhy, úpravy komunikací, nové
části komunikací - bezpečný prostor pro stále
oblíbenější cyklodopravu u občanů města, ale
i turistů, či návštěvníků.
Pavel Čížek

Zjednosměrnění silnice
v Lačnově
Od 1. září 2015 dochází k zjedosměrnění
části silnice I/43 procházející městskou částí
Svitavy-Lačnov. Jedná se o omezení vjezdu tranzitní nákladní dopravy ve směru od silnice I/35,
potažmo ze směru od České Třebové.
Tranzitní nákladní doprava bude odkloněna
z tohoto směru na silnici I/34, která směřuje do
Svitav od Moravské Třebové.
Zákaz se bude týkat vozidel nad 3,5 t, výjimku bude mít pouze dopravní obsluha.
Touto cestou bychom rádi informovali
všechny řidiče tranzitní dopravy, kterých se vyhláška týká, neboť její dodržování bude důsledně kontrolováno Policií ČR.
Pavel Čížek

Dne 6. 9. v 5:04 hod. byli strážníci přivoláni k dopravní nehodě na náměstí Míru. V době
jejich příjezdu stálo nabourané vozidlo před
prodejnou Sázava. Podle svědků toto vozidlo
při průjezdu Máchovou alejí poškodilo několik
zaparkovaných aut a odjelo na náměstí. Tam
zastavilo a vyběhla z něho dvoučlenná osádka
– muž a žena, přičemž žena vozidlo řídila. Podezřelý pár spatřili strážníci opodál. Mladá žena
(20) přiznala, že přestože nevlastní řidičské
oprávnění, vozidlo řídila. Navíc byla podezřelá
z požití alkoholických nápojů. Veškeré zjištěné
skutečnosti a poznatky předali strážníci přivolané SDN PČR k dalšímu šetření. Doložen bude
rovněž záznam z kamerového systému. Vzhledem k pouti, která se na náměstí připravovala,
bylo havarované vozidlo z místa odtaženo.

Nechtěl svědčit
Dne 7. 9. v 20:16 hod. přijali strážníci telefonické oznámení řidiče, že byl svědkem, jak
vozidlo Fiat Punto značnou rychlostí projíždělo městem a přejíždělo ostrůvky v protisměru.
Vozidlo sledoval a uvedl, že zaparkovalo před
nákupním střediskem. Řídil ho muž a spolujezdkyní byla žena. Strážníci podezřelé vozidlo
nalezli a muže, který se k němu dostavil (43),
ztotožnili. To, že by vozidlo řídil výše popsaným
způsobem, popřel.
Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Strážníci následně kontaktovali oznamovatele s tím, že na základě jeho svědectví oznámí
událost s podezřením na spáchání dopravního
přestupku příslušnému správnímu orgánu. Muž
však svědčit odmítl. Uvedl, že považuje za dostačující, když strážníci riskujícímu řidiči domluví. Další svědci nebyli zjištěni.

Příběh z hlídkové služby
Dne 8. 9. v 02:35 hod. při pochůzkové kontrole zahrádkářské kolonie spatřili strážníci projíždějící osobní motorové vozidlo bez řádného
předepsaného osvětlení. Po chvíli řidič světla
zapnul a ještě, než mu strážníci stačili dát pokyn
k zastavení, sám zastavil. Po vyzvání k předložení dokladů uvedl, že řidičský průkaz zapomněl
doma. Vyšlo také najevo, že muži (28) byl vysloven zákaz řízení, vozidlo má propadlou technickou prohlídku a jeho registrace zanikla. Případ
převzala přivolaná hlídka PČR.

Nové značení přes Lačnov
Začátkem září došlo ve Svitavách-Lačnově
k úpravě dopravního značení omezující průjezd vozidel převyšujících 3,5 t (viz samostatný
článek). Ze směru od Opatovce je tranzit nákladních vozidel zakázán a strážníci zákaz pravidelně kontrolují. Radnice požádala o zvýšenou
kontrolu i PČR.
Karel Čupr
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Výzva k navržení loga
V roce 2016 budou Svitavy slavit 760. výročí od první písemné zmínky o existenci města.
U této příležitosti vás vyzýváme k vytvoření loga,
které bude provázet oslavy této události pro
město bezesporu velmi významné. Logo bude
součástí veškerých tiskovin a propagačních materiálů. V roce výročí bude pravidelně užíváno
v kabelové televizi, městském zpravodaji, na
webových stránkách apod.
Logo by mělo obsahovat tyto náležitosti:
• 760 let města Svitavy
• 1256 - 2016
• jednoduchý výtvarný nápad (nejlépe se vztahem k historii města)
• doporučení barev města – modrá, bílá, žlutá
(není podmínkou).
Autor vítězného návrhu získá finanční odměnu. Návrhy posílejte elektronicky na e-mail:
jiri.petr@svitavy.cz nebo v tištěné podobě na
Odbor školství a kultury, T. G. Masaryka 25, Svitavy. Termín odevzdání je do konce října 2015.
Jiří Petr

Veřejná anketa na nový
název areálu kina Vesmír

V letošním roce probíhá rozsáhlá a zásadní přeměna tváře areálu kina Vesmír. Celá
budova se zatepluje, mění se vnější otvorové
prvky, staví se prosklená přístavba, mění se
barvy na fasádě. Zároveň se celý areál, který
zahrnuje kino Vesmír, Divadlo Trám, Dramatickou školičku a klub Tyjátr, vnitřně propojuje
společným vstupem a vlastně se tím všechny
jeho části sjednocují. Proto si myslím, že nastal
čas na změnu. Zatím jsme celek nazývali areál
kina Vesmír. Domnívám se, že by bylo vhodné nalézt společný sjednocující název, který
by pojmenoval souhrnně: kino, Divadlo Trám,
Dramatickou školičku a klub Tyjátr.
Název kino Vesmír nese v České republice
celkem osm kin. Vesmír naše kino připomínal
po poslední rekonstrukci na konci osmdesátých let dvacátého století svým vzhledem.
Dnes už tomu tak není – vnější atributy vesmíru zmizely. Proto, dle mého názoru, nastal čas
na změnu. Navrhuji:
1. nový název pro areál kina Vesmír
2. nový název pro kino Vesmír
3. zachovat stávající ověřené a prověřené názvy:
Divadlo Trám, Dramatická školička, klub Tyjátr
Své návrhy a náměty posílejte, prosím, na adresu: petr.mohr@kultura-svitavy.cz, do 15. října
2015. Děkuji a společně se těšme na nový areál
našeho svitavského kina!
Petr Mohr
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Přehlídka středních
škol 2015

Nové svitavské
kalendáře

Úřad práce ČR – Informační a poradenské
středisko ve Svitavách pořádá Přehlídku středních škol. Akce se koná ve středu 21. října od
9 do 17 hodin v prostorách Fabriky, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.
Přehlídka nabídne prezentaci středních
škol okresu Svitavy a dalších regionů, podrobné informace o vzdělávací nabídce, vyučovaných studijních a učebních oborech, ukázky
náplně a činnosti jednotlivých oborů, informační a propagační materiály.
Součástí akce budou také prezentace významných zaměstnavatelů a jejich profesních
požadavků. Seznámí vás se službami Informačního a poradenského střediska pro volbu
a změnu povolání ÚP ČR. Přehlídka středních
škol je určena pro žáky základních škol a jejich
rodiče, výchovné poradce, pedagogickou i širokou veřejnost a zaměstnavatele.
Využijte jedinečné příležitosti získat aktuální přehled o možnostech dalšího vzdělávání
dětí před jejich důležitým životním krokem.
Karolína Machálková

I letos se s přicházejícím podzimem objevily nové kalendáře vydavatele a fotografa
Miroslava Sychry. Velký nástěnný kalendář
obsahuje třináct pohledů na město Svitavy
– náměstí, kostely a jiné pamětihodnosti. V malém stolním kalendáři jsou zachyceny přírodní
krásy Svitav a okolí – od rybníka Rosnička, Vodárenského lesa a řeky Svitavy až po městské
parky. Kalendáře jsou k dostání v infocentru na
náměstí a také v městském muzeu. Jistě se vám
budou líbit!
Miroslav Sychra

PS Dalibor reprezentoval na festivalech
Pěvecký sbor DALIBOR se se ctí zúčastnil
v poslední době dvou mezinárodních festivalů.
V červnu reprezentoval Svitavy a společně se
dvěma dalšími sbory Českou republiku v italských Dolomitech na mezinárodním festivalu
Alta Pusteria. Mezi 73 sbory všech pěti světových kontinentů se zařadil mezi ty velmi dobré.
Vystoupení na šesti koncertech přinesla posluchačům radost, osvěžení a příjemný hudební
zážitek. O tom svědčil jejich upřímný zájem
a potlesk, doplněný slovy poděkování a obdivu. Při setkávání s dalšími sbory Dalibor sbíral
zkušenosti a sklízel uznání. Zážitkem bylo zpívání na vrcholu hory Plan de Corones ve výšce
2275 m a společné zpívání všech 2800 zpěvá-

ků na náměstí v San Candidu při poctě všem
obyvatelům údolí Val Pusteria, organizátorům
festivalu a krásným horám, které patří mezi
světové památky UNESCO. Dalibor obdržel
pozvání i na příští rok.
Druhým festivalem s mezinárodní účastí
byl festival Kampanila v Mikulově, který organizuje pěvecký sbor Uměleckého sdružení
Virtuosi di Mikulov pravidelně začátkem září
již od roku 1999. Také zde zazpíval PS Dalibor
s velkým ohlasem. Kromě svitavského sboru
a dalších českých sborů zde vystoupila pěvecká uskupení z Polska, Rakouska a Gruzie.
Miroslava Ducháčková,
Zuzana Pustinová
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Výběrové řízení
na vedoucího MIC
Starosta města Svitavy vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici „vedoucí
Městského informačního centra“ s možností nástupu od 1. listopadu 2015.
Bližší informace o požadavcích na
uchazeče, dokladech a dokumentech, které je nezbytné doložit k přihlášce do výběrového řízení a o platových podmínkách
najdete na úřední desce Městského úřadu
Svitavy nebo v rubrice „Výběrová řízení
na volná pracovní místa“ na webu města:
http://www.svitavy.cz/cs/m-55-uredni-deska/.
Přihlášky je nezbytné podat do 8. října
2015.
Lubomír Dobeš

Latinskoamerický
večer ve Svitavách
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Večery pod lucernou - Sýrie – peklo na zemi
Markéta Kutilová žije v Poličce, je nezávislá
novinářka, dokumentaristka, fotografka, cestovatelka a humanitární pracovnice. Pracovala
v Lidových novinách, poté působila jako projektová koordinátorka společnosti Člověk
v tísni v Íránu, na Srí Lance, v Demokratické republice Kongo a na Haiti. Její články a reportáže byly publikovány v mnoha českých médiích.
Působí v neziskových organizacích Pontopolis
a Femisphera.
Svitavané si pamatují její úspěšné setkání
s veřejností v rámci projektu Kongotour (také
v rámci Večerů pod lucernou). Během letošního léta pobývala Markéta Kutilová s kolegyní
novinářkou a šéfredaktorkou časopisu Lidé
a země Lenkou Klicperovou několk týdnů ve
válečných oblastech v Sýrii, nejdéle v rozstřílené Kobani. Putovaly proti proudu syrských
uprchlíků - do míst, odkud jich statisíce utekly.
„Projíždíte městem, kde nefunguje voda ani
elektřina, ale z trosek a ruin vylézají lidé, kteří
nejsou zlomení a zoufalí, jak to člověk vidí po
zemětřesení nebo tsunami,“ vysvětluje Markéta a označuje Kobani za peklo, za Stalingrad
Blízkého východu, prostor, kde končí říše krále
Miroslava a začíná Půlnoční království.
O tom, jak vypadá dnešní Sýrie, odkud
prchají statisíce lidí, o dramatických zážitcích,
které v Sýrii prožila, o příčinách a důsled-

cích velkého exodu Syřanů do Evropy bude
Markéta Kutilová vyprávět v úterý 20. října
v 17 hodin v aule Fabriky. Pochopitelně
promítne zajímavé fotografie. Pořad se koná
v rámci cyklu Večery pod lucernou, které připravuje svitavské gymnázium a SKS Svitavy.
Milan Báča

Farmářské trhy
Ve středu 28. října - v den státního
svátku - se nebude konat tradiční farmářský trh na náměstí Míru ve Svitavách.
Poslední trh se uskuteční až ve středu
4. listopadu.
Rudolf Grim

22. kurzy tance pro taneční páry

Charita Svitavy ve spolupráci s Centrem na
podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj
srdečně zve na Latinskoamerický večer.
Akce se uskuteční v pondělí 26. října
v 17:30 hodin v sále Fabriky.
Latinskoamerický večer je dalším v pořadí komponovaných večerů, jejichž úkolem je
představit kulturu zemí mimo Evropskou unii.
Již jsme představili kulturu Mongolska, Indie
a Vietnamu. Je to jedna z možností, jak se seznámit s kulturou menšin, s nimiž můžeme přijít
do styku.
Předběžný programu:
• taneční a hudební vystoupení
• taneční a výtvarný workshop (nejen) pro děti
• akce se zúčastní zástupci Arcidiecézní charity Olomouc a Diecézní charity Plzeň, které
v zemích Latinské Ameriky (konkrétně v Bolívii, na Haiti, v Paraguayi a Peru) působí
• ochutnávka tradičních pokrmů, haitské a kolumbijské kávy s možností jejího zakoupení
• ukázka a prodej typických latinskoamerických předmětů.
Akce se koná pod záštitou Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje.
David Šmída

Středisko kulturních služeb města Svitavy
pořádá kurzy tance:
• pro začátečníky (16:00 - 18:45 h.)
• pro mírně pokročilé (17:00 - 19:45 h.)
Oba kurzy povedou taneční lektoři Irena a František Pokorní z TK Style Svitavy
• pro pokročilé (20:00 - 22:45 h.)
Tento kurz povede taneční lektor Jan Herodek
s partnerkou z TK Orel Telnice.
Termíny: soboty 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14.
11. a 21. 11. 2015. Tančit se bude ve Fabrice.
Přihlásit se mohou jen páry. Cena celého kurzu

(5 lekcí) pro jeden pár je: 1100 Kč. Cena jednotlivých lekcí pro pár je 300 Kč. Podmínkou otevření kurzu je počet nejméně patnáct párů. Noví
kurzisté budou přihlášeni po zaplacení poplatku
a odevzdání přihlášky v recepci Fabriky nebo
dle domluvy (Wolkerova alej 92/18, po - pá od
6 do 17 hodin), stálí kurzisté se přihlásí telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 13. října 2015
a platí na 1. lekci. Další informace - tel.: 461
535 220 nebo mob.: 604 226 348 (8 - 16 h.),
www.kultura-svitavy.cz, nebo e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz

Volné pracovní pozice MILACRON Czech Republic spol. s r.o.
Společnost MILACRON je součástí amerického koncernu
vyrábějící stroje na vyfukování plastů pro zákazníky z celého světa.
Stroje se montují a uvádějí do provozuschopného stavu v našem
závodě v Poličce.
S ohledem na další růst společnosti hledáme nové kolegyně
či kolegy na pracovní pozice:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Elektrikář (Elektrician)
Zámečník (Mechanic)
Nákupčí (Buyer)
Strategický nákupčí (Sourcing Engineer)
Inženýr kvality (Quality Engineer)
Technický inženýr/Designer (Mechanical Engineer/Designer)
Elektrotechnický inženýr/programátor (Electronics/SW Engineer)
Manažer produkce - elektro (Production Manager)

Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta Pavlíková, E: Marketa_Pavlikova@milacron.com,
M: + 420 733 602 675
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Umělci v Napísku Nadace Josefa Plívy slaví čtvrtstoletí

Dubnový benefiční festiválek Umělci Napísku došel svého zúročení. Získané peníze
z akce byly proinvestovány na vybudování
dřevěného objektu v Lesním klubu pro děti
Napísek. Matěj Řízek, absolvent Fakulty výtvarných umění v Brně, Petr Pít a další dobrovolníci v průběhu posledního srpnového týdne realizovali své představy. Vznikla dřevěná
konstrukce sloužící jako lavička, odpočívadlo
a místo pro setkání v kruhu. Použity byly, mimo
jiných, kmeny akátů a dubů z ateliéru mladého
umělce. Za podporu akce děkujeme Městskému muzeu a galerii ve Svitavách, rovněž děkujeme všem aktérům, kteří přiložili ruku k dílu
a pomohli tak zatraktivnit místo pro pobývání
v přírodě. Nutno dodat, že děti jsou při užívání
lavičky velmi vynalézavé, objekt se proto bude
ještě dále upravovat.
Za Lesní klub pro děti Napísek Olga Šánová

Salvia má nového
citroena
Ve čtvrtek 10. září se před Fabrikou sešli
mimo jiné i stálí uživatelé automobilové dopravy Střediska sociálních služeb Salvia, která
zajišťuje odvoz seniorů, nemocných i tělesně
postižených pasažérů po Svitavách i mimo
ně. Salvia si nyní pořídila nové auto - Citroen Berlingo, které je speciálně upravené pro
převoz lidí s omezenou hybností. Nahradí
už dosluhující vozidlo Opel Combo. Křtu byl
přítomný David Šimek - starosta města, které
přispělo na pořízení auta dotací 100 tis. Kč.
S novým vozem byli spokojeni nejen klienti, ale
i vedoucí střediska Ludmila Benešová. Na silnici však vyjede až ve druhé půli září po obdržení technického průkazu. Zuzana Pustinová

28. říjen je významný státní svátek - Den
vzniku samostatné Československé republiky.
Toto datum má také zakládací listina Nadace
Josefa Plívy - 28. říjen 1990. Nadaci s pomocí
města vytvořil a založil František Plíva, který
se krátce před tím vrátil z emigrace. Do názvu
nadace vtělil jméno svého dědečka - Josefa
Plívy, jednoho z mála českých úspěšných svitavských podnikatelů. Dědeček se mimo jiné
spoluzasloužil o vznik první české obecné školy (nyní budova školy strojírenského učiliště).
V „modrém domě“ nadace na náměstí, jak ho
ve Svitavách známe, našla zázemí a podporu
značná část obnovujícího se společenského
a kulturního života dlouho před tím, než podobné příležitosti nabídlo o sedmnáct let později multifunkční centrum Fabrika. A je tomu
tak doposud. Zázemí, prostory a podporu
v nadačním domě našli výtvarníci, fotografové,
dětské kroužky, dům dětí a mládeže a literární činnost. Setkávají se zde děti, vychovatelé
a rodiče hendikepovaných dětí. Prostory nadačního domu se využívají k mezinárodním
akcím a setkáváním. Opakovaně zde děti
s rodiči prožívají mikulášské nebe a peklo.
Nadace organizuje koncerty mladých umělců
ze Svitav, brněnské konzervatoře i zahraničí.
Nadace organizuje desítky zdravotních a odborných přednášek pro veřejnost. Finančně
podporuje přístrojové vybavení pro svitavské
zdravotnictví.
Nadační dům má neopakovatelnou atmosféru, kde zůstává zachována stavební historie
doplněná předměty svitavské minulosti. Tu
domu vtiskl právě František Plíva. Neměl to
zpočátku lehké. Řada lidí nerozuměla a nevěřila tomu, že po dědečkovi v restituci nabytý
majetek může a chce někdo věnovat ve prospěch ostatních a sám žít skromně. Díky i za
toto poznání.
Nadace má ze zákona správní radu a revizora a ti dohlíží na činnost nadace. Správní rada se pravidelně obměňuje a členství
v radě je čestná funkce. Doposud jí prošel Kurt
Schneider, Blanka Čuhelová, Milan Báča, Jaroslav Vondra, František Rohatsch, Milan Břeň,

Půjčovna kompenzačních
pomůcek se stěhuje
Rádi bychom vás informovali o změnách
v provozu půjčovny kompenzačních pomůcek.
S účinností od 1. října se půjčovna přesouvá
na adresu Milady Horákové 373/10 ve Svitavách a její provozní doba bude v pondělí od 13
do 15 hod. a ve středu od 10 do 12 a od 13 do
15 hod. Mob.: 731 646 944.
Na ulici Hřbitovní je sídlo zrušeno. Prosíme všechny, aby důsledně dodržovali provozní dobu, protože mimo úřední hodiny nebude
v půjčovně nikdo přítomen.
Půjčovna kompenzačních pomůcek Charity Svitavy pronajímá elektrická polohovací
lůžka, invalidní vozíky, chodítka, WC křesla
a sedačky do vany.
Zlatuše Pešlová

Zdeněk Vrška, Zdeněk Pokladník, Josef Čáp,
Veronika Křenková, Jiří Petr, Zuzana Burdová,
Robert Snášil a Václav Koukal.
Nadace pravidelně zpracovává výroční zprávu o činnosti. Audit hospodaření pro
Nadaci Josefa Plívy není vzhledem k výši prostředků povinný. Správní rada zpracování
auditu za rok 2014 zadala a výrok auditorů
je, že výsledky hospodaření jsou v souladu
s českými účetními předpisy. To je jistě dobrá
zpráva pro partnery a poskytovatele dotace.
Správní rada není hybatelem a duší činností
nadace. Tou byl s neutuchajícím nasazením
František Plíva. Zdá se, že se začínají objevovat obrysy nového života nadace, a to je dobře
pro nadaci a především pro nás - Svitavany.
Nadační podpora společenského, spolkového
a kulturního života není v menších městech obvyklá a častá. Je dalším obohacením a příspěvkem k větší rozmanitosti našich dnů a života.
A to je smyslem Nadace Josefa Plívy pro nás
i do budoucna. Podporujme se.
Za správní radu Václav Koukal
Program najdete v Kalendáři akcí

LETOVICKÉ
STROJÍRNY, s.r.o.
Pražská 333,
679 61 Letovice

Hledáme pracovníky
těchto profesí:
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• SVÁŘEČ
• OBSLUHA CNC
OHRAŇOVACÍCH LISŮ
• MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Kontakt:

Libuše Brablecová, tel.: 516 487 767
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz
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ZŠ Felberova

Mateřské a rodinné centrum Krůček

Úspěch školní jídelny

Klub dobré alternativy
v novém kabátě

Dobrovolnické
centrum

Radost, smutek, důvěra, lítost, vztek...
Pojďme si o tom povídat, kreslit, muzicírovat
a hrát si s žabákem Ferdou, který tohle všechno
dobře zná a umí si s tím poradit! Páteční klub
pro rodiče a děti všeho věku bude pravidelně
fungovat od 10 hodin pod taktovkou nové aktivizační pracovnice Soni. S Ferdou se na vás
už moc těšíme.
Soňa Nádvorníková

Mateřské a rodinné centrum Krůček realizuje projekt na propagaci a podporu svého
nově vznikajícího dobrovolnického centra pod
záštitou Pardubického kraje. V současné době
hledáme dobrovolníky a dobrovolnice, pro
které zajistíme proškolení v oblasti dobrovolnictví, pojištění, připravíme je na výkon této
činnosti aj.
Dále neziskové organizace, které budou
přijímat „naše dobrovolníky a dobrovolnice“
a spolupracující firmy, které poskytnou finanční sponzorský dar.
Více informací na: www.mckrucek.cz. Koordinátorka projektu: Markéta Březinová, mob.:
604 291 490, brezinovamarket@gmail.com,
koordinátorka a fundraiserka projektu: Petra
Šudáková, mob.: 730 521 648, e-mail: Psudakova@seznam.cz.
Petra Šudáková

Evropské dobrovolnice
a lekce cizího jazyka

Naše školní jídelna se už podruhé za poslední tři roky probojovala do finále soutěže
o nejlepší školní oběd. Zúčastnilo se jí celkem
89 školních jídelen z celé republiky, do finále,
které se uskutečnilo koncem srpna v Praze,
postoupilo deset z nich. Smyslem soutěže je
ukázat, že školní stravování je zásadním a účinným prostředkem v boji proti dětské obezitě
a svým každodenním působením motivuje děti
ke zdravému způsobu stravování. Tématem
letošního, už šestého ročníku soutěže, bylo
králičí maso a mléčný dezert v menu školní jídelny. Účastníci měli za úkol připravit moderní
kompletní polední menu o třech chodech se
zaměřením na zdravé stravování. Naše soutěžní menu se skládalo z polévky z hlívy ústřičné
s brokolicí a sýrem, přírodního filetu z králíka
na bylinkách, šťouchaných brambor s rukolou
a zeleninové oblohy a jako zákusek se podával tvarohový dezert s ovocem. Po zhodnocení pokrmů všech zúčastněných jídelen udělila
hodnotící komise našemu menu krásné čtvrté
místo.
Vlasta Lanžhotská

Přivítání prvňáčků
V úterý 1. září v 8 hodin se všichni budoucí
prvňáčci a jejich rodiče, ale i všichni ostatní,
kteří je v tento významný den doprovázeli, sešli
v prostorách školní jídelny. Hosty přivítala ředitelka školy Jana Pazderová a vedoucí učitelka
pro první stupeň Hana Vaisová. Poté převzala
slovo Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana
Pardubického kraje, která přijela prvňáčky
pozdravit. Také ona jim popřála hodně štěstí
nejen ve školním roce a předala jim a jejich
třídním učitelkám drobné dárečky. Následoval krátký kulturní program, který si pro děti
připravili jejich starší spolužáci z II. A. Poté se
už všichni prvňáčci rozešli se svými novými
učitelkami do tříd, kde je čekaly další dárečky
a kde se navzájem seznámili. Nakonec se podívali také do školní družiny. Všem našim novým
žáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby
je výuka bavila, aby domů nosili samé jedničky
a také aby si mezi spolužáky našli hodně kamarádů, se kterými si budou rozumět.
Vlasta Lanžhotská

V Krůčku máme opět zahraniční dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby
– Sandru ze Španělska a Danu-Marii z Německa. Od října pro zájemce nabízíme lekce
anglického, německého či španělského jazyka.
V případě zájmu se na nás obraťte na e-mail:
bara.havova01@gmail.com.

Akce SVČ
4. / Ne / 15:00 – 17:00 / SVČ

Psychohygiena I – úvodní setkání
Stres, jolistické pojetí zdraví, time management – aneb co mě dobíjí a co vysává? Vedou:
Bc. Zuzana Vojtová a Mgr. Petra Langerová.
Vstupné pro členy: 120 Kč, pro nečleny 150 Kč.
5. / Po / 13:00 / nám. Míru

Mezinárodní den úsměvu
Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho
máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu jinému. Proto jsme pro vás připravili galerii
úsměvů, které můžete podpořit svým hlasem.
11. / Ne / 16:00 – 18:00 / SVČ

Práce s tělem – dýchání, řeč mého těla vůči
mně samému aneb vliv emocí na tělo a těla
na emoce
Vede Mgr. Petra Langerová. Vstupné pro členy:
120 Kč, pro nečleny 150 Kč.
18. / Ne / 15:00 - 17:00 / SVČ

Psychosomatika a komplexní přístup ke
zdraví aneb jak funguje propojení těla a mysli
a co s tím můžeme dělat
Přednáší Bc. Zuzana Vojtová. Vstupné pro členy: 120 Kč, pro nečleny 150 Kč.
25. / Ne / 15:00 – 17:00 / SVČ
Ochutnávka dramaterapie aneb prožitkem
k hlubšímu poznání sebe sama
Vede Mgr. Jan Mazák a Bc. Zuzana Vojtová.
Vstupné pro členy: 120 Kč, pro nečleny 150 Kč.
28. – 30. / St – Pá / TZ Svratouch

Podzimní prázdniny na Svratouchu

Zprávy z Riegrovky
Aikido na Riegrovce
Je tu začátek školního roku a školákům,
ale také aikidistům, začíná nová sezona. Kdo
je aikidista? Člověk, který se zabývá cvičením
japonského bojového umění aikido. Aikido je
bojové umění, ale poněkud jiné. Učíme se, jak
využít útočné síly protivníka k tomu, aby nám
tato síla neublížila.
Aikidista nevyvolává střet nebo agresi,
pouze reaguje na útok nacvičenými pohyby.
Vše ostatní udělá útočník za nás. Proto je
aikido ideální do dnešní doby, kdy za každé
svoje nepřiměřené chování musíme nést následky. Pokud vás tato slova alespoň trochu
zaujala, podívejte se na webové stránky klubu
Tsunami Aikido Svitavy pod Základní školou
Riegrova na adrese: aikidosvitavy.hys.cz, anebo si rovnou přijďte aikido do tělocvičny školy
vyzkoušet. Cvičíme od 22. září každé úterý od
18:00 do 20:00 hod. Těšíme se na vás.
Stanislav Lešinger

Co nás čeká
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Projekt
Šablony ZŠ Svitavy Riegrova - se na začátku
října čtyřicet žáků naší školy zúčastní jazykového pobytu ve Velké Británii. Během pobytu
proběhne devět lekcí výuky angličtiny. Žáci
1. stupně se v rámci stejného programu zúčastní projektu Čtenářská gramotnost.
Sylva Těšínská

Prožijte podzimní prázdniny v krásné přírodě
naplněné spoustou her a zážitků. Cena 500 Kč.
Více info: lwaltova@svitavy.cz

Sobotní drátování na Riegrovce

1. 11. / Ne / 15:00 - 17:00 / SVČ
Relaxace pohybem aneb relaxace za zvuků
bubnu, dynamická meditace, moje tělo v prostoru
Vedou Bc. Zuzana Vojtová a Mgr. Petra Langerová. Vstupné pro členy: 120 Kč, pro nečleny
150 Kč.
Robert Snášil

Na sobotu 17. října od 10 do 12 hodin zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají své ruce
a chtějí si vyzkoušet zajímavou práci s drátem.
Pro bližší informace kontaktujte Lenku Pražanovou, e-mail: prazanova@riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál.
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Kultura
27. 9. Ne / 13:00 – 17:00 /
městské muzeum a galerie
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Vstup do expozic a výstav muzea zdarma,
poslední den k vidění výstava Počátky letectví
v Pardubickém kraji.
14:00 Kámen, dřevo, papír
Vernisáž výstavy Vítězslavy Morávkové, autorky spjaté blízce se svitavským muzeem k jejímu
životního jubileu. Ve volné tvorbě se zabývá
komorní a exteriérovou plastikou z různých
materiálů, vychází z denně prožívaných situací
a životních pocitů.
16:00 Létal jsem v Tmavomodrém světě
Přednáška Pavla Fencla o natáčení známého
filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět. Pavel
Fencl pro tento film vyrobil rozměrný model
letounu Supermarine Spitfire, který byl po celé
léto součástí výstavy ve svitavském muzeu.
18:00 Osobnosti svitavské historie
Komentovaná procházka po starém svitavském hřbitově s místním historikem a kronikářem Radoslavem Fikejzem se z důvodu onemocnění odkládá. O náhradním termínu vás
budeme informovat.

5. Po / 19:00 / Fabrika

 17:00 / dětské oddělení knihovny
Pohádková dílna Tři přání pro celou rodinu

DS Šembera Vysoké Mýto
Předprodej od 15. 9. v recepci Fabrika a IC.
Vstupné: 80 Kč

Kdo nám může splnit nejtajnější přání? Zlatá
rybka, kouzelný prsten, nebo čarovná hůlka?
Možná se to dozvíme při společném čtení, cvičení a tvoření s Alenou Vorlíčkovou.

Noc na Karlštejně

6. Út / 9:30 – 16:00 / Fabrika
Veletrh sociálních služeb
Více ve vložené příloze.

 17:00 / Fabrika, aula
Jiřina Šiklová:
Současná společnost očima sociologa
Přednáška přední české socioložky.
Vstupné dobrovolné

7. St / 10:00 – 12:00 / dětské oddělení knihovny
Zábavné dopoledne pro maminky a děti od 1-3 let.
 16.00 / MC Krůček
Divadlo JoJo v Krůčku:
představení Mášenka a medvědi
Vstupné: 80 Kč na rodinu/členové MC Krůček,
120 Kč na rodinu/nečlenové

 19:00 / Fabrika
Edith Piaf – „MON AMOUR“

Taneční pořad pro školy. Doporučeno pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ. Vstupné: 45 Kč

Koncert v rámci turné k 100. výročí narození.
Účinkuje multiinstrumentálně – pěvecké trio
ESPRIT pod vedením Mgr. Markéty Mazourové, PhD. Záštita pro produkční agenturu ANDANTE nad turné převzala velvyslankyně ČR
ve Francii – J. E. Marie Chatardová a Francouzská aliance v České republice. Koncert Kruhu
přátel hudby.
Předprodej od 23. 9. v recepci Fabrika a IC.
Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

 14:00 / Cihelna
Pumptreck – slavnostní otevření

 19:00 / čajovna
Poetický večer

Říjen
2. Pá / 8:30 a 10:15 / Fabrika

M. Růžičková: Zpíváme a tančíme s Míšou
– Cestujeme za zvířátky

Více na straně 20

3. So / 14:00 / areál rybníka Rosnička
Pohádkový les

16:30 PŘÍHODY KLUKA BOMBARĎÁKA
Více na straně 1

 19:00 / Fabrika
Il Congelatore – Zmrazovač
Benefiční představení
Zmrazovač je autorskou hrou Kočovného divadla Ad Hoc. Scénář a texty písní: Jan Duchek,
scénografie a kostýmy: Anežka Habancová.
Pořádá: Dobré divadlo Litomyšl.

 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

Společné čtení z knih, které máte rádi, nebo
které právě čtete. Podělte se s námi o svůj literární objev! Vstup volný

8. – 11. Čt – Ne / Slovenský ráj
Slovenský ráj

Přírodní klenot, který láká hlubokými kaňony
s vodopády. Ty jsou pěšímu turistovi zpřístupněné žebříky a dalšími jistícími pomůckami. Ubytování v penzionu s polopenzí. Cena 2 950 Kč.
Více info: Pavlína Šmerdová, mob.: 734 287 284,
e-mail: psmerdova@svitavy.cz

 17:00 / městské muzeum a galerie
VYŠÍVANÉ KUCHYŇKY
Vernisáž výstavy ručně vyšívaných „kuchyněk“,
které nechyběly v první polovině minulého století v žádné domácnosti. Jejich autorkou je Petra Totušková ze Svitav.

 18:30 / Fabrika
Kurz tance a společenské výchovy
– prodloužená

9. Pá / 18:00 - 20:00 / čajovna
Zdenka Blechová:
Symboly v našich životech

Zveme vás na přednášku úspěšné terapeutky
a spisovatelky Zdenky Blechové. Tématem přednášky jsou symboly v našich životech a jak nás
symboly ovlivňují. Vstupné v předprodeji je 250
Kč, na místě 290 Kč. Vstupenky můžete zakoupit v čajovně v předprodeji, případně s platbou
na č. účtu: 2300580210/2010 (do poznámky
napsat přednáška 9. 10. 2015 a své jméno),
a to nejpozději do 8. 10. včetně. Rezervovat místo si můžete na mob.: 736 619 384 denně kromě
neděle od 14:00 - 22:00 (čajovna).

10. So / 17:00 / Fabrika

Benefiční koncert
VEČER PRO DOBROU VĚC
Na koncertě, jehož výtěžek bude věnován oddělení LDN nemocnice ve Svitavách, vystoupí
Mirek Kemel & band, Vendolband, Taneční
škola SWING WINGS, mažoretky z Rozstání,
mažoretky ZŠ Lačnov, děti ze svitavských MŠ
a ZŠ, Václav Šmerda a členové a přátelé pořádající Pionýrské skupiny Vysočina Svitavy.
Předprodej v informačním centru.
Vstupné 100 Kč

11. Ne / 8:00 – 12:00 / Fabrika

Sběratelská burza všech oborů
Pořádá KF 05-78 Svitavy
Více na str. 2

8. Čt / 10:30 / MC Krůček

 15:00 / Fabrika
Pohádková neděle

Povídání o montessori i domácí výroba pomůcek.

Kejklířské divadlo: Velká cirkusová pohádka
Vhodné pro děti od 3 let.
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

Beseda na téma: Montessori
ve vzdělávání a ve výchově

str. 10
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12. Po / 8:30 a 10:30 / Fabrika

20. Út / 17:00 / aula Fabriky

Srdcervoucí komedie o tom, kterak ztracený
cirkusový syn nástrahy černého principála
zhatil a tímto tak lásku krásné princezny získal
a cestu zpět ke své cirkusové famílii našel. Loutkové představení pro školy. Doporučeno pro
MŠ a 1. stupeň ZŠ. Loutkové představení.
Vstupné: 40 Kč

Sýrie – peklo na zemi
Novinářka, dokumentaristka, fotografka, cestovatelka a humanitární pracovnice Markéta
Kutilová bude vyprávět o svém letním dramatickém putování po zdevastované Sýrii, odkud
prchají statisíce lidí. Cyklus Večery pod lucernou připravuje svitavské gymnázium a SKS
Svitavy. Více na str. 6

Kejklířské divadlo:
Velká cirkusová pohádka

13. Út / 19:00 / Ottendorferův dům
Nathaniel Filip
- Recitál šansonu a slavných melodií

Večer pod lucernou s…
novinářkou Markétou Kutilovou

21. St / 9:00 – 17:00 / Fabrika

Burza škol

Více na str. 15

14. St / 16:00 / Svitavský stadion
Drakiáda

Pro všechny děti a věčně mladé, SVČ na svitavském stadionu připravili Drakiádu. Malé
soutěže pro děti a drobné odměny. Vstupné
dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Laco Deczi a Celula New York

 17:00 / městské muzeum a galerie
Kulatý stůl pro veřejnost
760. výročí. Více na str. 2

 16:00 / Fabrika
22. Kurzy tance pro taneční páry
Úroveň pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.

 18:00 / kavárna V Parku
Autorské čtení s Petrem Stančíkem

26. Po / 17:30 / Fabrika

Johann Wolfgang Goethe: Faust a Markétka

Hudební večer

(obrazy z 1. dílu tragédie Faust).

Program k 25. výročí založení
NADACE JOSEFA PLÍVY - říjen 2015
Adam Trunečka ( Jamu Brno ) – kytarový recitál
SYxtet - svitavský vokální xtet – úpravy jazzových písní a skladeb z oblasti populární hudby,
umělecké vedení: Veronika Plívová

Hrají: Přemysl Dvořák, Dan Schreiber, Kateři-

Divadlo SemTamFór Slavičín:
Pověsti pro štěstí

Alena Herodek: LIDOVĚ JIHOMORAVSKY
Čižmy, krpce, kacabaja, nevíte, oč běží? Tak se
přijďte podívat, v čem ten folklor vězí.

Předprodej od 5. 10. v recepci Fabrika. Pořádá:
MC Krůček. Vstupné: 90 Kč pro členy/rodina,
120 Kč pro nečleny/rodina

Dýně se valí do Svitav
- Halloweenské slavnosti

17. So / 19:00 / Nadace J. Plívy

19. Po / 9:00 a 11:00 / Fabrika

Vernisáž fotografické výstavy

Setkání s autorem knihy Mlýn na mumie, která
je oceňovaná nejen mezi kritiky, ale především
mezi čtenáři.

 19:00 / Nadace J. Plívy
Divadelní večer

Tradiční taneční vystoupení skupiny SEFA, letos za účasti hostů, jako Garam Masala, Raks
Sultana, Amira Sofia a Zafirah, Maia, Nareen
a šermířských skupin Solutus a Metropollis.
Pořádá: SKS a taneční skupina SEFA.
Vstupné dobrovolné

24. So / 14:30 / foyer Fabriky

23. Pá / 16:00 / Fabrika

Trumpetista, skladatel, kapelník, amatérský
malíř žijící v USA. Předprodej od 14. 9. v recepci Fabrika a IC.
Vstupné: 250 Kč

 19:00 / Fabrika
7. večer orientálního tance a šermu

přihlásit se je možné do pátku 9. 10. 2015. Hrát
mohou starší 15 let, mladší 18 let musí doložit
souhlas rodičů, který bude na požádání přiložen u přihlášky. Doporučujeme si projít základy
šifrování. Těší se Můra-tým SVČ!

DOMA - DOcela MAlé divadlo

na Horská, Anna Fiedlerová, Michal Veretin.
Hudební spolupráce: Veronika Hendrychová.
Režie: Radka Oblouková
Recitál svitavské písničkářky Pavly Boučkové
(Hajské).

 18.00 / čajovna Namasté
František Vomáčka: TERAPIE TMOU
Osobní zkušenosti, zážitky a povídání o pobytu
ve tmě. Terapie tmou je velice stará metoda
sebepoznání, praktikovaná mnichy v Tibetu,
kteří ve tmě zůstávali až sedm týdnů. Je založena na absenci smyslových podnětů z vnějšího
prostředí. Vstupné: 50 Kč

24. - 25. So - Ne / 17:30 – 7:00 / Svitavy

Setkání s praotcem Čechem, vojvodou Krokem
i třemi sestrami (Libuší, Kazi a Tetou), Bivojem a kancem, Horymírem i Šemíkem nebo,
ne zcela hodným, Křesomyslem. Doporučeno
pro 2. stupeň ZŠ
Vstupné: 45 Kč

Noční outdoorová šifrovací hra MŮRA

 19:00 / Fabrika
Fragile

žili. Vyražte se toulat od večera do rána měs-

Slovenská vokální hudební skupina, kterou
tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek
a divadel. Skupina se věnuje interpretaci známých hitů bez hudebního doprovodu (tedy
„a capella“). Předprodej v recepci Fabrika, Informačním centrum Svitavy a v síti TicketPortal.
Vstupné: 300 Kč

Můra prověří nejen váš postřeh, logické myšlení, vědomosti, fyzické a psychické síly. Vyzkoušíte si, jak fungujete v týmu i sami za sebe
vstříc náročné i zábavné situaci.
Tým 3 - 5 lidí / 300 Kč tým, max. počet 15 týmů,
proto prosím s přihlášením pospěšte. Přihlášky
si vyžádejte na e-mailu: ppadyasek@svitavy.cz,

Latinskoamerický večer

Pořádá Charita Svitavy ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj. Více na str. 6.

27. Út / 19:00 / čajovna
Djembe workshop

Zveme vás na pravidelný kurz hry na africký
buben s Andrejem Kolářem. Zváni jsou jak začátečníci, tak i pokročilí. Pokud máte, vezměte
si vlastní nástroj s sebou. Vstupné dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Pam Valentine: MEZI NEBEM A ZEMÍ
Východočeské divadlo Pardubice. Divadelní
abonentní cyklus podzim/zima 2015/2016.
Vstupné: 350 Kč

28. St / 17:00 / Nadace J. Plívy
Program k 25. výročí založení

Jiří Mordaninec – představení projektu věnovaného zakladateli Nadace J. Plívy - Františku
Plívovi.
Big band Svitavy – swingové a jazzové skladby,
které nestárnou.
Výstava mandal Jitky Studénkové - přístupná
v době konání akcí.

29. Čt / 19:30 / Fabrika

Noční outdoorová šifrovací hra. SVČ Tramtáry-

Screamers & Techtle Mechtle

je zve všechny starší 15 let na 4. „Můru“ – noční

Účastníci zájezdu
Předprodej v IC. Vstupné: 260 Kč

outdoorovou šifrovací hru. Pozor, tato hra je
určena spíše Svitavákům.
Vezměte kamarády a zažijte, co jste ještě nezatem a jeho okolím, řešit různé úkoly a šifry.

30. Pá / 16:00 - 19:00 / dětské oddělení knihovny
Turnaj ve stolních hrách

Turnaj ve stolních hrách pro všechny věkové
kategorie (děti, rodiče, prarodiče). Nejlepší
hráči dostanou odměnu, drobné občerstvení
zajištěno.

 17:00 - 21:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
DO Jarda Gang Svitavy
Vstupné: 50 Kč

a výstava
kompenzačních
a rehabiltačních
pomůcek
aneb jak ve Svitavách
pomáháme

6. října 2015 od 9.30 do 16 hodin
Multifunkční centrum Fabrika Svitavy
DOPROVODNÝ PROGRAM AKCE:
Vystoupení žáků – Speciální základní škola Svitavy – 11.00 hodin | Vystoupení klientů – Domov Na Rozcestí ve 13.00 hodin
Vystoupení klientů – Světlanka ve 14.00 hodin | Vystoupení klientů – KLUS Svitavy v 15.00 hodin | Ukázky canisterapie
Po celou dobu konání veletrhu bude zajištěn prodej výrobků klientů: Květné Zahrady – sýry a Domova na rozcestí - svíčky a káva

PPP Ústí nad Orlicí

SVITAVY – PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ POMOCI
Azylové domy
Dům na půl cesty Květná Zahrada

zadlužení

Krizové centrum J. J. Pestalozziho

Finance
dávky

PROBLÉM

Úřad práce
Okresní správa soc. zabezpečení

Partner,
vztahy
v rodině

Krizové centrum J. J. Pestalozziho

Krizové centrum J. J. Pestalozziho
MC Krůček
Poradna pro rodinu
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
MěÚ Svitavy

Intervenční centrum SKP
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
MěÚ Svitavy

SVP Svitavska ALFA

Domácí
násilí,
stalking

pro cizince

Přistěhovali
jsme se
PROBLÉM

MOST pro lidská práva Pardubice

pro rodiče
MC Krůček

Policie ČR

Charita
Salvia

Informační centrum MC Krůček

InHelp

Krizové centrum J. J. Pestalozziho

Nevím
si rady,
mám více
problémů

Zdraví,
handicap
PROBLÉM

Svaz postižených civilizačními
chorobami
Seniorcentrum
Klub - Pohoda Svitavy
Dětské centrum

Odbor soc. věcí a zdravotnictví
MěÚ Svitavy

Rytmus Východní čechy
Středisko rané péče

o.s. LAXUS

Pro seniory/ky

AT poradna

Pro rodiče na mateřské
a rodičovské

Oddělení psychiatrie
a psychoterapie

Klub seniorů

Osamělost

Závislosti

MC Krůček

SOS tlačítko

PROBLÉM

Městská policie
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
MěÚ Svitavy

KLUS
Poradna pro rodinu
Krizové centrum J. J. Pestalozziho
MC Krůček

MC Krůček

Odbor soc. věcí a zdravotnictví
MěÚ Svitavy
Bonanza
SVP Svitavska ALFA
Pedagogicko-psychol. poradna

Výchova
a děti

PROBLÉM

Slaďování
rodiny
a práce

ZDVOP - Dětské centrum

Úřad práce

ZDVOP - Květináč
Květná Zahrada
Děti patří domů

Na druhé straně naleznete kontakty.

AZYLOVÉ DOMY
Oblastní spolek ČČK - Miloslava Burešová, tel.: 739 633 694, www.svitavy.cervenykriz.eu
Náš domov Koclířov, Iva Jedličková, tel.: 461 543 030, www.nasdomovkoclirov.cz
Sociální služby města Svitavy – Azylový dům pro muže, tel.: 723 055 493, www.svitavy.cz
o.s. BONANZA VENDOLÍ
Mgr. Lenka Buchtová, předsedkyně sdružení, tel.: 608 218 847, e-mail: info@osbonanza.cz, www.osbonanza.cz
Nízkoprahový klub Díra, Bc. Michaela Kopová, tel.: 725 246 743, e-mail: tadydira@seznam.cz
Děti patří domů, o. s., Nám. Míru 28, Svitavy 568 02, tel.: +420 607 445 250, e-mail: detipatridomu@gmail.com
DĚTSKÉ CENTRUM Svitavy, ředitelka: Mgr. Drahomíra Votřelová, U kojeneckého ústavu 520/2, 461 535 131, dc@dc-svitavy.cz
CHARITA SVITAVY
Ředitelka: Blanka Homolová, Hřbitovní 1, 568 02 Svitavy, tel.: 461 534 897, mobil: 737 183 357, e-mail: info@svitavy.charita.cz, www.svitavy.caritas.cz
INHELP, O.P.S., pracoviště Svitavy
Ředitel: Ing. Martin Bělovský, e-mail: info@inhelp.cz, tel.: 776 121 803, 776 121 055, www.inhelp.cz
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím - SKP-CENTRUM, o.p.s., pracoviště Svitavy
Kontaktní místo: Svitavy, Fabrika, tel.: 774 755 744, 466 260 528, Mgr. Iva Bandžuchová a Martina Krejčová, Dis., www.skp-centrum.cz
Klub POHODA SVITAVY – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Předsedkyně: Bc. Martina Čížková, DiS., tel.: 604 607 618; e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz, www.pohoda-svitavy.cz
KLUB SENIORŮ SVITAVY, Svitavy, Fabrika, předsedkyně: Bc. Milena Brzoňová, tel.: 724 360 060, e-mail: symil@seznam.cz, www.ks.svitavy.cz
KLUS Svitavy – Kollárova 7, Svitavy, Mgr. Dana Křemenáková, tel.: 605 454 598; e-mail: dana-vitova@seznam.cz, www.klus-svitavy.estranky.cz
KRIZOVÉ CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO SVITAVY
Osoba: Mgr. Irena Valtová; etoped, vedoucí centra, tel.: 461 321 200, e-mail: kcsvi@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz
o.s. LAXUS (SEMIRAMIS)
Detašované pracoviště - Svitavy, Fabrika, zadní trakt; Mgr. Martin Svoboda, tel.: 466 265 729, e-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz;
svoboda@laxus.cz, www.laxus.cz
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK Svitavy, o.s.
Bc. Barbora Hávová: ředitelka; koordinátorka Centra pro rodinu, tel.: 733 518 999, e-mail: bara.havova01@gmail.com
Mgr. Monika Čuhelová: psycholožka, odborná garantka, tel.: 739 085 457; e-mail: cuhelova@svi.cz
Hlídací centrum BabyKrůček; tel.: 604 509 421; e-mail: hlidani.krucek@seznam.cz, www.mckrucek.cz
MOST PRO LIDSKÁ PRÁVA, o. s., Terénní pracovník, tel.: 467 771 170, www.mostlp.eu
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY
Vedoucí odboru: Bc. Šárka Řehořová, tel.: 461 550 220, e-mail: rehorova@svitavy.cz
Oddělení soc. právní ochrany dětí – Vedoucí oddělení: Bc. Světlana Richtrová, tel.: 461 550 213, e-mail: richtrova@svitavy.cz
Oddělení sociální péče – Vedoucí oddělení: Bc. Eva Huschková, tel.: 461 550 223, e-mail:huschkova@svitavy.cz, www.svitavy.cz
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ,
Erbenova 205/1, Svitavy – ředitelka: Ing. Jaroslava Müllerová, tel.: 461 576 100, 461 576 111 – ústředna, e-mail: posta.sy@cssz.cz
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, pracoviště Svitavy
Riegrova 2063, Svitavy, tel.: +420 461 532 486; e-mail: info-svitavy@pppuo.cz, www.pppvo.cz
PORADNA PRO RODINU PARDUBICKÉHO KRAJE, PRACOVIŠTĚ SVITAVY
Mgr. Jiřina Holasová; tel.: 461 532 604; e-mail: svitavy@poradnapardubice.cz, www.poradnapardubice.cz
RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY, o.p.s – Mgr. Lenka Bigmore, tel.: 730 518 511, e-mail: bigmore@rytmuschrudim.cz, www.rytmuschrudim.cz
SENIORCENTRUM MĚSTA SVITAVY, s.r.o. – T. G. Masaryka 7/33A, Svitavy, tel.: 461 533 490; e-mail: seniorcentrum@svitavy.cz
statutární zástupce společnosti; Bc. Lenka Jurenová, jednatelka, mobil: 775 605 007; e-mail: lenka.jurenova@svitavy.cz, www.seniorcentrum.svitavy.cz
STŘEDISKO RANÉ PÉČE
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice, ředitelka: Mgr. Blanka Brandová, tel.: 466 641 031, 736 512 613
e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, brandova@ranapece-pce.cz
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SALVIA, z.ú SVITAVY
Adresa: Wolkerova alej 92/18, 568 02, e-mail: salvia@salvia.cz, vedoucí střediska soc. služeb Salvia,z.ú.: Mgr. Ludmila Benešová, tel.: 461 535 324,
607 167 783, benesova@salvia.cz, objednávky pro individuální dopravu, tel.: 730 844 717, www.salvia.cz
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE SVITAVSKA ALFA, Svitavy, ředitel: Mgr. Petr Dřínovský, Purkyňova 284/1, tel.: 731 712 458,
e-mail: svpsy@seznam.cz, www.svpsy.cz
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, základní organizace Svitavy
Marie Grmelová, mobil: 732 480 826, e-mail: Maruska.Grmelova@seznam.cz
ÚŘAD PRÁCE SVITAVY, Ing. Jan Tesař, tel.: 950 163 400, tel.: 950 163 411, e-mail: sy.podatelna@sy.mpsv.cz, www.portal.mpsv.cz
ZDVOP KVĚTINÁČ a Dům na půl cesty Květná Zahrada , z.ú., Květná 40, 572 01 Polička, ředitel: Mgr. Ferdinand Raditsch, tel.: 723 089 261,
e-mail: kvetnazahrada@seznam.cz, www.kvetnazahrada.cz

SOS
tlačítko
Cílová skupina:
senioři nebo osoby se sníženou
soběstačností z důvodu chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení
s místem trvalého pobytu ve Svitavách

Cíl
zvýšení míry bezpečí, prevence bezpečnostních, sociálních
a zdravotních rizik u cílové skupiny

Technické požadavky:
mobilní telefon s funkcí tlačítka SOS

Cena telefonu:
900 Kč – 1.500 Kč + aktivní SIM karta s kreditem nebo paušálem
(v režii žadatele o službu SOS tlačítka)

Poplatek za službu:
500 Kč za každý rok
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte Městský úřad ve Svitavách
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče Městského
úřadu Svitavy (tel.: 461 550 223 nebo 606 768 243). Technické zabezpečení
– Městská policie Svitavy (tel.: 461 550 341 nebo 156).

naše město / říjen 2015 / www.svitavy.cz
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31. So / 10:00 - 19:00 / Andělská kavárna

od 24.10.

Jitka Studénková (mandaly, šperky)

 19:00 / kavárna V Parku
Sushi raut

Čižmy, krpce, kacabaja, nevíte, oč běží? Tak se
přijďte podívat, v čem ten folklor vězí. Vernisáž
fotografické výstavy je 24. října v 15 hodin ve
foyer Fabriky.

Neomezená konzumace japonských pokrmů
Vstupné 490 Kč – rezervace u obsluhy

2. podlaží

Výstava - Ivana Příhodová (pletená tvorba),

Alena Herodek: LIDOVĚ JIHOMORAVSKY

KAFÉ ROŠAMBO
PETR BŘENEK - MALBA
Vystudoval grafiku na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí a pokračuje ve
studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Většina vystavených obrazů je jeho vlastní technika, inspirovaná dekoracemi fasád domů, tzv.
Al-Greco.

Iwona Chmielewska, Polsko: OČI
Předprodeje - ŘÍJEN
Od 1. 10. 2015
5. 10. / 19:00 / Noc na Karlštejně - 80 Kč
7. 10. / 19:00 / Edith Piaf - 160 Kč
(80 Kč pro členy KPH)
14. 10. / 19:00 / Laco Deczi & Celula New York
- 250 Kč
19. 10. / 19:00 / Fragile - 300 Kč
(prodává se ve Fabrice i na Ticket portalu)
25. 11. / 19:00 / The Backwards Tour
20 let - 330 Kč
17. 12. / 19:00 / Recitál Marty Kubišové - 350 Kč

polská grafička, malířka, knižní ilustrátorka,
autorka knih pro děti je bezesporu jednou
z nejvýraznějších autorů knihy obrazu. Její
publikace, které jsou postaveny na vizuálním
vyprávění, obdržely řadu prestižních ocenění. Kniha Oči v loňském roce získala Cenu
Ragazzi Boloňského, nazvaný „ilustrátorským
Oscarem“. Iwona Chmielewska se narodila
v roce 1960. V roce 1984 absolvovala obor grafiky na Fakultě výtvarných umění Univerzity Mikuláše Koperníka. Žije a pracuje v Toruni, kde
vyučuje na Fakultě výtvarných umění.

Od 9. 10.
9. 11. / 19:00 / RUDY LINKA TRIO - 200 Kč
(stolová úprava)

3. podlaží

Od 13. 10.
27. 10. / 19:00 / DAC Pam Valentine:
MEZI NEBEM A ZEMÍ - 350 Kč

Vybrané fotografie neprofesionálních autorů,
kteří soutěžili v letošním 35. ročníku této celostátní soutěže.

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
ve Svitavách
29. září – 8. listopadu

KÁMEN, DŘEVO, PAPÍR
Výstava rozmanitých plastik z různých, někdy
i neobvyklých materiálů, jejichž autorkou je
Vítězslava Morávková, výtvarnice z Němčic
u Litomyšle.
8. října – 16. listopadu

VYŠÍVANÉ KUCHYŇKY
Výstava ručně vyšívaných „kuchyněk“. Jejich
autorkou je Petra Totušková ze Svitav.
STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
Příběh města a svitavského betléma.

Z HISTORIE PRANÍ
Největší expozice historických praček v ČR.

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY

NSVAF Svitavy 2015: To nejlepší...

3. So / 9:00 / hala Na Střelnici
KP ml. žákyň – turnaj
Volejbal: mladší žákyně – KP

 16:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Semanín
Kopaná: I. B tř. muži

4. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP přípravek (chlapci) – turnaj

 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
KP přípravek (dívky) – turnaj

Blúsy – černobílé fotografie z básnické sbírky
Blúsy a Balóny. Autorka je propojila se svou
poezií.
Soubor Tajemství – barevné fotografie předělů
světla a tmy, stromů, cest a mlžných průhledů.
Mají svá tajemství, stejně jako je máme my, lidé.

Volejbal: žákyně přípravky – KP

 16:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Pardubice B
Kopaná: KP muži

Dagmar Benešová,
Třebíč: PROMĚNY

10. So / 8:00 – 15:00 / hala Na Střelnici

Výtvarné objekty, v nichž autorka nachází pro
zdánlivě už odkvetlou krásu papíru, kovu a dřeva novou identitu.

Florbal

 ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta

JIŘÍ ZDRAŽIL - FOTOGRAFIE
Již 13 let fotím vše, co se mi líbí, od krajiny přes
momentky až po detaily. Nemám vyhraněný
směr, ale nejvíce mě naplňují toulky českou
přírodou, což je bezedný zdroj inspirace, který
nikdy nezklame.
Více na http://www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/ziva-zed/504-1/

Výstava fotografických iPhone momentů Vladislava Steinbauera.
Více na www.cajovnanamaste.cz

Ing. Michal Škavrada (*1975):
Sportovní fotografie

Florbal: 1. liga mužů

Mirka Hedbávná,
Třebíč: BLÚSY, TAJEMSTVÍ

 MUZEUM ESPERANTA
/ Ottendorferův dům

Foyer

FbK Svitavy - Florbal Ústí nad Labem

Volejbal: žáci přípravky – KP

 ČAJOVNA NAMASTÉ
S JABLKEM V KAPSE

 Fabrika

27. 09. Ne / 18:00 / hala Na Střelnici

4. podlaží

Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy.

Aktuální výstava:
S esperantem kolem světa

SPORT

Liga mladších žáků turnaj

 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj přípravek
Kopaná: KP přípravek

11. Ne / 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Moravská Třebová
Kopaná: KP dorostu

17. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – Sokol PP Hr. Králové
Oblastní přebor U 13
		

 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
Regionální přebor U 15

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Kylešovice

 KAVÁRNA V PARKU
KRESBY OBECNÉ

Volejbal: 2. liga - ženy.

Svitavský grafik a ilustrátor Adam Sodomka
vystaví na říjnové výstavě ukázky své práce za
poslední dva roky.

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Junior Brno
Volejbal: 1. liga – juniorky
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 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova.
TJ Svitavy – Junior Brno

 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Slavia Kroměříž

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Hlinsko

Volejbal: 1. liga - kadetky

Liga mladších žáků U 14

Kopaná: KP muži

 10:00 st. a 11:45 ml. / Svitavský stadion
TJ SY – Polička

 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem

Kopaná: KP žáků
		

Basketbal Kooperativa NBL		

 13:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – TJ Sokol BC Darren
Chrudim
Oblastní přebor U 19

 15:30 / UMT v Lánech
TJ SY B - Lanškroun B
Kopaná: I.B tř. muži

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

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ Jiskra Havlíčkův Brod
VČL muži

18. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl B
Oblastní přebor U 11

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B
– BK Žďár nad Sázavou
2. liga muži

25. Ne / 10:00 st. a 11:45 ml. / Svitavský stadion
TJ SY - Česká Třebová

Liga mladších žáků U 14

 13:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Jiskra Humpolec
2. liga muži

27. Út / 20:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Pelhřimov
Florbal: 1. liga mužů

28. St / 10:00 / Svitavský stadion

 19:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice

 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ Sokol Darren Chrudim

Basketbal: Kooperativa NBL

TJ SY A - Letohrad B
Kopaná: KP muži

 17:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Znojmo
Florbal: 1. liga mužů

24. So / 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj přípravek
Kopaná: KP přípravek

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Benátky nad Jizerou
Volejbal: junioři – 1. liga

2. 10 / Klášterní zahrady

Vystoupí: I. Hlas a N. Kovács, projekce starých
fotografií, premiéra filmu.

Volejbal: starší žákyně – KP

 15:30 / Svitavský stadion

Oslava světového dne architektury, komentované prohlídky, besedy, projekce.

 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Orli Prostějov

Kopaná: Pohár starších žáků

Kopaná: VčP dorostu

2. - 5. 10 / různá místa ve městě

Archimyšl 2015

Oslava 15. narozenin
Klášterních zahrad

TJ SY A - Lanškroun

 12:30 / Svitavský stadion
TJ SY A – Litomyšl

Litomyšl

Kopaná: KP žáků

 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
KP starších žákyň - turnaj

VČL muži

Českomoravské
pomezí

31. So / 10:00 / gymnázium

21. 10. / Smetanův dům

Koncert: Jakub Smolík s kapelou
Polička
3. - 31. 10. / Tylův dům

Festival: Zákrejsova Polička
Soubor ochotnických představení.
21. 10. / 19:00 / Tylův dům

Divadlo: Lháři
22. 10. / 19:00 / Tylův dům

Koncert: Katapult – retro tour
Moravská Třebová
3. 10. / 19:00 / kinosál muzea

Byt na inzerát – Marc Camoletti
Uvádí divadelní společnost Olgy Želenské

Basketbal TJ Svitavy – Jiskra Havlíčkův Brod

9. 10. / 18:30 / dvorana muzea

Oblastní přebor U 15

Listování
Manolito Brejloun – Elvira Lindo

 11:30 / Svitavský stadion
TJ SY B – Libchavy

25. 10. / 15:00 / dvorana muzea

Kopaná: KP dorostu
		

Koncert: Josef Zíma

 14:00 / UMT v Lánech
TJ SY B – Verměřovice

Vysoké Mýto
17. 10. / 20:00 / klubová scéna M-klubu

Kopaná: I. B tř. muži

Laco Deczi & Celula New York

 14:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Sokol Vysoké Mýto
VČL muži

Fenomenální trumpetista se vrací po dvou letech do M-klubu.
24. 10. / 13:00 / M-klub

5. bubenický festival Vysoké Mýto
 18:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Česká Lípa

Mezinárodní bubenická přehlídka.

Florbal: 1. liga mužů

26. 10. / 17:00 / nám. Přemysla Otakara II.

1. 11. Ne / 11:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Třebeš
Kopaná: VčP dorostu		

Večer světel
Tradiční lampionový průvod s kulturním programem a ohňostrojem.
Více na www.mklub.cz

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.

naše město / říjen 2015 / www.svitavy.cz

str. 13

Informace z kultury

MPO (43)

Výstava KÁMEN, DŘEVO, PAPÍR Víti Morávkové
nereprodukuje ani tradiční motivy, nevypravuje, netlumočí okamžiky kontinuálních dějů,
ale obecné pocity a zážitky (polaritu života
a smrti).
Jak napovídá název výstavy, uvidíte ve Svitavách tvorbu z jejího oblíbeného materiálu
– kamene a dřeva, ale nově také netradičně
zpracovaného papíru.

Kuchyňky - vyšívání

Vždy, když přijedu za Víťou Morávkovou
do nedalekých Němčic u Litomyšle, projdu si
prostory, kde jsou naskládány její výtvarné práce za několik desítek let a posedím mezi sochami na kopci u její chalupy, v místě, ze kterého
je nádherný výhled do okolní krajiny. Říkám si,
jak by se její tvorba vyjímala ve výstavních prostorách našeho muzea. Víťa má blízký vztah
k našemu městu, její plastiky můžete pravidelně obdivovat na přehlídkách výtvarníků
svitavského okresu a s jejími sochami se potkáte nejen na Svitavském stadioně, ale také ve
Vodárenském lese, u kavárny V Parku a nově
i v parku Patriotů. A protože nedávno oslavila
kulaté životní jubileum, nastal ten pravý okamžik představit vám její tvorbu prostřednictvím autorské výstavy.
Víťa Morávková se narodila v Litomyšli,
výtvarnou výchovu vystudovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Pracovala jako
konzervátorka v Městském muzeu v Litomyšli
a také učila nové adepty výtvarného umění na
tamní umělecké škole. Ve volné tvorbě se zabývá už mnoho let komorní a exteriérovou plastikou. Známý výtvarný teoretik Jan Kapusta st.
o ní napsal, že ...Vychází z denně prožívaných
situací a životních pocitů, které jsou transponovány ve stanoviska obecnější. Plastický
objekt není chápán jako uzavřený a osamělý
celek, ale jako element konkrétního, širšího
hmotného prostředí. Pro tvorbu je typická
elementární symbolická forma, jednoduchý
profil, kompaktní silueta, souhrnnost oblých,
do sebe uzavřených tvarů, obnažujících vnitřní
tektoniku, skloubenost forem, které v kruhových a spirálovitých vztazích nejlépe ztělesňují
řád i jeho změnu v čase. Brání se přímým liniím, ostrým hranám i nadbytečným detailům,

Ještě i v dnešní době můžete v některých
chalupách zažít návrat o 100 let zpět do seknic,
kde se v zimě topilo a vařilo v peci, kolem pece
a na policích byly vyrovnány kameninové hrnce,
na stěnách visely poklice, naběračky, formy na
pečivo, malované talíře, svaté obrázky a také
vyšívané kuchařky. A právě ty uhranuly Petře
Totuškové ze Svitav natolik, že se dnes jejich
tvorbou zabývá se svém volném čase.
Petru vždy přitahoval venkov. Útočištěm
a inspirací se pro ni o prázdninách vždy stával
statek její babičky, která kromě těžké práce na
statku trávila volný čas vyšíváním nástěnek, polštářů i povlečení. Babiččiny výrobky se Petře
vždy líbily, ale nikdy si nemyslela, že i ona tomuto koníčku propadne. V roce 2002 zůstala

sama s dcerou, a tehdy se vyšívání stalo jejím
koníčkem. Zpočátku využívala jako předlohu dětské omalovánky, které nalepila na sklo
a překreslila na plátno, později nakupovala malé
předtisky. Dnes vlastní sbírku 170 nástěnek.
A právě reprezentační výběr z nich tvoří výstavu ve svitavském muzeu. Výstava je charitativní
a můžete na ní přispět na činnost Záchranné
stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí.

Žijí mezi námi...
I v našem městě žije řada lidí, kteří mají zajímavé koníčky. A informace o nich se k nám do
muzea, bohužel, často nedostane. Jste, nebo
víte o někom, kdo je sběratelem zajímavých
věcí, stavitelem maket, kdo má doma sbírku
originálních předmětů? Právě díky těmto lidem se k nám do muzea dostala, např. výstava
pohlednic starých Svitav, vůbec první výstava
Lega v ČR a nyní výšivky – kuchyňky evokující
dobu našich prababiček. Pokud se chcete se
svým koníčkem podělit s ostatními, ozvěte se
nám. Třeba se i s vámi domluvíme na výstavě
v našem muzeu.
Blanka Čuhelová

Opustili jsme životní příběh Johanna
Sturmera roku 1712 v době, kdy se vrátil do
Olomouce, stal se tamním měšťanem, ba co
více – provdal své dvě dcery do významných
sochařských rodin. Jedna z nich se stala ženou
Andrease Zahnera, který je autorem trojičního
sloupu v Olomouci (dnes památka UNESCO).
Svitavy se začátkem 18. století začaly
připravovat na stavbu mariánského sloupu.
Vzpomínal se rok 1680, kdy se v kraji šířila epidemie tyfu a cholery. Tehdy se začalo uvažovat o poděkování ochránkyni města P. Marii,
která takovou spoušť ve Svitavách nepřipustila. Mariánská úcta a zbožnost se prolínala
celými svitavskými dějinami a její nejsilnější
odraz nacházíme právě v barokní době v podobě bratrstev a spolků při kostele P. Marie.
Záměr vystavět mariánský sloup na náměstí
dostal jasné kontury po biskupském svolení
roku 1703. Městská rada hledala zhotovitele
v Olomouci a našla jej ve Wenzelu Renderovi.
Ten vyhotovil návrh sloupu a k realizaci doporučil svého žáka Sturmera. Pro zajímavost se
velmi podobný scénář odehrál i při výstavbě
sloupu v Zábřehu. Rozhodnou roli sehrály
i finance. Stavba sloupu byla zahájena později,
snad v meziletí 1704-05. První větší Sturmerovo dílo ve Svitavách se pravděpodobně setkalo
s velmi kladným přijetím, a proto se Sturmer
rozhodl zřídit ve městě roku 1707 samostatnou dílnu a stát se svitavským měšťanem.
Nedlouhé svitavské období (do roku 1712)
bylo obdobím Sturmerovy horečné aktivity.
Pojďme se na tyto památky podívat historickým drobnohledem. Když si Render procházel
svitavské náměstí, aby zvolil optimální podobu
sloupu jako dominantu nevelkého prostoru,
Sturmer ho doprovázel. Kvádry mladějovského pískovce pak byly opracovávány do sloupu,
jehož čeká příští rok komplexní renovace.
Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Autorské čtení s Petrem Stančíkem
Říjen v knihovně

Ve dnech 5. - 11. října proběhne již 18.
ročník Týdne knihoven, který vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků. Městská knihovna si pro vás připravila následující
program (podrobnější informace v kalendáři
akcí):
• 6. 10. Současná společnost očima sociologa
– přednáška přední české socioložky Jiřiny
Šiklové.
• 6. 10. Budou prezentovány služby knihovny
pro handicapované na Veletrhu sociálních
služeb ve Fabrice.
• 7. 10. Zažijte knihovnu jinak – prezentace
služeb knihovny na Farmářských trzích.
• 7. 10. Program pro maminky s dětmi – tipy
na knihy, zábavné dopoledne.
• 8. 10. Pohádková dílna Tři přání pro celou
rodinu - společné čtení a tvoření s Alenou
Vorlíčkovou.
• 9. 10. Den otevřených dveří – přijďte se seznámit se službami knihovny; pro nové čtenáře registrace na rok zdarma.
• Čtenářům, kteří vrátí všechny dokumenty,
budou celý týden odpouštěny upomínky.
• 24. 10. Autorské čtení Petra Stančíka, jehož
román Mlýn na mumie získal Magnesii Literu 2015 v kategorii próza a mezi čtenáři má
velký úspěch.
• 30. 10. Turnaj ve stolních hrách.
• Po celý týden bude probíhat ve druhém patře burza knih.
• V pasáži Fabriky ve 2. patře probíhá výstava
knižních kreseb Iwony Chmielewsky, přední
polské ilustrátorky, která získala za knihu Oči
cenu na největším festivalu dětské knihy Bologna Ragazzi Award...
Před knihovnou je ke zhlédnutí výstava
„Tyto sem kniežky napsal...“. Putování díla Jana
Husa z 15. do 21. století, kterou připravil Ústav
pro českou literaturu Akademie věd ČR při příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa.

Podzimní prázdniny
v knihovně
V pátek 30. října bude dětské oddělení knihovny otevřeno od 9 hodin. Od 16:00
do 19:00 hodin proběhne turnaj ve stolních
hrách, a to pro všechny věkové kategorie. Vezměte své děti, rodiče či prarodiče a přijďte si
zahrát. Prezence účastníků od 16:00 do 16:30
hodin. Pro nejlepší hráče bude připravena odměna, drobné občerstvení zajištěno.

Stalo se již tradicí, že Městská knihovna
ve Svitavách pořádá setkání se současnými
českými autory. Naší snahou je podporovat
českou literaturu, umožnit čtenáři setkání se
spisovateli a poznat je tak z jiné stránky, než
jakou si o autorovi vytvoříme při tichém čtení doma. Živé čtení je vždy přidanou hodnotou, důležité je charisma autora, jeho vlastní
interpretace textu, informace o vzniku knihy.
Někteří spisovatelé spojili čtení s projekcí filmu (např. Markéta Pilátová promítla film ze
svého pobytu v Brazílii, Kateřina Tučková dokument o „žítkovských bohyních“). Uskutečnili
jsme čtení se známými a oceňovanými autory
– např. Jáchymem Topolem, Petrou Hůlovou, Irenou Douskovou, Terezou Boučkovou,
s nositeli Ceny Evropské unie za literaturu
– Tomášem Zmeškalem, který hovořil o hledání svého otce v Kongu, a s Janem Němcem,
jenž nás prostřednictvím svého románu seznámil s osobností fotografa Františka Drtikola.
V pořádání autorských čtení bychom rádi
pokračovali. Dalším spisovatelem, který přijal
naše pozvání, je Petr Stančík, jenž za knihu
Mlýn na mumie získal Magnesii Literu 2015
v kategorii próza. Prozaik, dramatik, básník
Petr Stančík dříve publikoval pod pseudony-

mem Petr Odillo Stradický, v 90. letech působil
jako televizní režisér, v současné době pracuje
jako reklamní textař. Oceňované jsou i autorovy knihy pro děti.
Kniha Mlýn na mumie je označována jako
retrodetektivka, odehrává se v roce 1866 na
pozadí prusko-rakouské války, komisař Durman pátrá po vrahovi poštovních doručovatelů
a zároveň si plnými doušky užívá života. Román je plný nadsázky, groteskna a historických
postav a událostí. Kniha sklízí velké ohlasy nejen mezi čtenáři, ale i mezi kritiky. Autorské
čtení se uskuteční v sobotu 24. října v kavárně V Parku v 18 hodin. Přijďte strávit sobotní
podvečer s „živou literaturou“.

Současná společnost
očima Jiřiny Šiklové

Nabídka kurzů
v knihovně
PC kurz pro začátečníky (čtvrtky od 10:00
do 11:00 hodin). Zájemci se mohou přihlásit
na ko@booksy.cz, be@booksy.cz
Pomoc při přípravě s českým jazykem na
přijímací zkoušky na SŠ (středy od 15:00 do
16:00 hodin).
Tvůrčí psaní – tvoříme slovem, popř. obrazem a zvukem, vyzkoušíme možnosti našeho jazyka, budeme s ním experimentovat
a ochutnávat jej, poznávat jeho a naše možnosti a hranice (pro žáky od 8. ročníku a studenty
SŠ); středy od 16:30 do 17:30 hod. Zájemci
o oba kurzy se mohou přihlásit na: st@booksy.cz
do 14. 10. 2015.
Marta Bauerová

Obchodní akademie
a vyšší odborná škola
ekonomická,
svitavy, t. g. masaryka 47

Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně
zve na přednášku přední české socioložky Jiřiny Šiklové, která se uskuteční v úterý 6. října
v 17 hodin v aule Fabriky. Jiřina Šiklová
v 60. letech 20. století spoluzakládala Katedru
sociologie na Karlově univerzitě, za svou činnost a za pašování nelegální literatury byla perzekuována a vězněna. Po roce 1989 iniciovala
založení Katedry sociální práce na FF UK Praze
a založila Centrum a knihovnu Gender Studies.
Kromě odborných prací je autorkou několika
knižních bestsellerů, poslední kniha Omlouvám
se za svou nepřítomnost (2015) je souborem
dopisů z Ruzyně z let 1981-1982. Všechny knihy
Jiřiny Šiklové najdete ve fondu knihovny.

Vás zve na dny otevřených dveří:
• ve středu 21. 10. 2015 od 8:00 do 16:00
• v sobotu 24. 10. 2015 od 8:00 do 11:00
• v sobotu 21. 11. 2015 od 8:00 do 11:00
• v sobotu 12. 12. 2015 od 8:00 do 11:00
• v úterý 12. 1. 2016 od 8:00 do 16:00
• v sobotu 16. 1. 2016 od 8:00 do 11:00
Vyberte si vhodný termín, my se Vám
budeme věnovat.
Informace na www.oa.svitavy.cz
Najdete nás také na facebooku
E-mail: akademie@oa.svitavy.cz,
tel.: 461 533 571, 606 371 261
Mgr. Libor Pavlík, ředitel: 733 771 294
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3. / So / 19:00 / Fabrika

Il Congelatore – Zmrazovač
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Alexandera Döme po českých a moravských
městech s recitálem slavných i méně známých
šansonů. V češtině, angličtině, slovenštině
i francouzštině uslyšíte písně Edith Piaf, Franka
Sinatry, Hany Hegerové a dalších.
Vstupné je dobrovolné. www.nathanielfilip.cz

opět na Hradě na osobní pozvání prezidenta
Klause jako host trumpetisty Waltera Bartoše
a saxofonisty Štěpána Markoviče.
Předprodej vstupenek od 14. 9. 2015 v recepci Fabriky. www.lacodeczi.com
Vstupné: 250 Kč
19. / Po / 19:00 / Fabrika

Fragile (SK)

Diváky čeká inscenace plná romance
a akce, živého orchestru, ale třeba i mrtvol.
Přežijí v reálných časech kmotrů a možná přijde i happy end! Zmrazovač je autorskou hrou
Kočovného divadla Ad Hoc. Scénář a texty písní: Jan Duchek
5. / Po / 19.00 / Fabrika

Divadelní spolek ŠEMBERA
(Vysoké Mýto): Noc na Karlštejně

Divadelní spolek ŠEMBERA z Vysokého
Mýta, který se v posledních letech zaměřuje
převážně na muzikály a hudební komedie, vás
zve na představení slavného českého muzikálu
NOC NA KARLŠTEJNĚ. Tento muzikál, který
podle veselohry Jaroslava Vrchlického napsal
Zdeněk Podskalský, je i po čtyřiceti letech od
uvedení na filmové plátno stále populární.
Výborná divadelní komedie je v muzikálovém
provedení umocněna skvělou hudbou a písněmi od Karla Svobody a Jiřího Štaidla.
Divadelní spolek Šembera ve své inscenaci
vycházel z populární filmové verze muzikálu.
Je v ní mnoho komických situací, vtipných dialogů, všechny populární písně, skvělá hudba,
pestré taneční vložky i šermířské souboje. Diváci určitě uvidí muzikál takový, jaký má být!
Více na www.fabrikasvitavy.eu,
Předprodej v recepci Fabriky od 15. 9.
2015. Vstupné: 80 Kč
13. / Út / 19:00 / Ottendorferův dům

Nathaniel Filip
- Recitál šansonu a slavných melodií
Nathaniel Filip je přední český šansoniér, který vystupuje za klavírního doprovodu

14. / St / 19:00 / Fabrika

Laco Deczi & Celula New York
Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938
ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce
1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil
až do své emigrace v roce 1985. Po několika
měsících strávených v Západním Německu
nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech, kde žije dosud.
Zájem o hraní na trumpetu projevil už na
základní škole po vzoru svého strýce – muzikanta. Od roku 1986 žije ve Spojených státech
amerických, kde je frontmanem kapely Celula
New York. Ve Státech vystupoval s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou
Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook, Dave
Weckl a Sonny Costanzo. Pravidelně koncertuje se svojí kapelou Celula New York v oblasti
států New York a Connecticut.
Od roku 1990 Laco pravidelně dvakrát do
roka jezdí tour po České republice a Slovensku. Výjimkou nejsou ani zastávky v Polsku,

Rakousku a především Německu. Laco vydává
v intervalech jednoho až dvou let pravidelně
nové studiové, nebo live desky. V posledních
letech také live DVD z koncertů. Dohromady
má na kontě již přes dvacet alb a video nosičů.
V roce 2005 vychází živé album Jazz na Hradě
pod záštitou prezidenta Václava Klause, který desku také pokřtil a napsal k ní předmluvu.
V letech 2009 a 2010 vystupoval se svojí kapelou na festivalech Rock for People, Colours
of Ostrava a Sázavafest. V roce 2011 vystoupil

Fragile - slovenská vokální hudební skupina, kterou tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek a divadel. Skupina se věnuje
interpretaci známých hitů bez hudebního doprovodu (tedy „a capella“). Tímto je specifická. Patří nejen ke slovenské, ale bez nadsázky
i k evropské špičce.
Již třetí rok vystupuje v projektu Hlasy společně s československou legendou Richardem
Müllerem v desítkách měst Čech a Slovenska.
Nenechte si ujít jedinečné spojení a nezapomenutelný hudební zážitek. Repertoár koncertu skupiny Fragile tvoří písně světových
i domácích interpretů, jako Queen, Sting,
John Lennon, Richard Müller, Karel Gott, Jason Mraz, Lorde, The Flying Pickets, Pharell
Williams, Leonard Cohen, The Real Group
a dalších. Proto zasáhnou široké divácké publikum a na své si přijdou všichni milovníci
kvalitní muziky.
Vokální skupinu vede dirigent a producent Braňo Kostka a tvoří ji známí herci
a moderátoři z TV: Helena Krajčiová, Soňa
Norisová, Kamil Mikulčík, Vilo Csontoš a skvělí
zpěváci Jana Golisová, Svetlana Rymarenková
a Slavo Košecký.
Předprodej vstupenek již nyní v recepci
Fabriky a v síti TicketPortal.
Vstupné: 300 Kč
27. / Út / 19:00 / Fabrika

Východočeské divadlo Pardubice
Pam Valentine: MEZI NEBEM A ZEMÍ
Divadelní abonentní cyklus. Romantická
komedie o soužití dvou světů, po které začnete vnímat vlídné duchy a strážné anděly kolem
sebe. Obsazení: Petr Dohnal, Petra Janečková
a další. Vstupné: 350 Kč
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Letem létem nejen v muzeu, ale i na letišti
fovali a porovnávali s historickými fotografiemi. Největším zážitkem byla ale návštěva letiště
ve Starém Městě a setkání s naším nejlepším
akrobatickým letcem Martinem Šonkou, který trpělivě odpovídal na všechny naše dotazy
a poté jen pro nás „vystřihl“ na obloze leteckou
akrobatickou show. Závěr patřil jako vždy ro-

dičům – vernisáži výrobků dětí a loučením se
se vším tak, jak má být.
Poděkování patří určitě všem, kteří se na
obou táborech podíleli, především pak Jitce
Olšánové, Radku Fikejzovi, Jitce Flíglové a Janě
Čermákové. Tak za rok zase na shledanou.
Blanka Čuhelová

V letošním roce jsme v muzeu pořádali pro
velký zájem dva týdenní turnusy – v červenci
i v srpnu a každého z nich se zúčastnilo 20 dětí
ve věku od 7 do 13 let. Letošní téma tábora
vycházelo z aktuální výstavy – tedy letectví
a program byl vyčerpávající – jak pro děti,
tak pro lektory... V průběhu pěti dnů si každé
z dětí vyrobilo s pomocí leteckého modeláře
Petra Pavla model letadla, manuální zručnost
si všichni vyzkoušeli také při práci s kamenem
s Víťou Morávkovou a při tvorbě originálních
balonků s Leou Sehnalovou. Navštívili jsme
Vodárenský les, vyhlídkovou věž hasičské
zbrojnice, zahráli si minigolf a otestovali herní
prvky na svitavském bazénu. Vyzkoušeli jsme
vědomosti dětí s Morseovou abecedou, šifrovali Enigmou zapsané kódy některých míst ve
Svitavách a tato místa poté hledali, vyfotogra-

Příměstské tábory s Krůčkem plné her a zážitků
Mateřské a rodinné centrum Krůček letos
pořádal celkem čtyři velkolepé příměstské tábory, které byly plné her, zábavy, ale i ponaučení a nevšedních zážitků.
Na prvním z táborů se z dětí stali cestovatelé vesmírem. Vyrobili jsme si vesmírný oděv
a mohli vyrazit za dobrodružstvím. Cestou
jsme navštívili planetu dinosaurů, kde jsme
vykopali kostru pradávného dinosaura. Přes
planetu ping-pong jsme došli až na vesmírnou
Kraví horu, kde jsme se seznámili s naší sluneční soustavou a pozorovali svět hvězdným
dalekohledem.

plnou nesnází a překážek je kromě hobita Bilba doprovázeli také čaroděj Gandalf a magická
Arwen. Výprava skončila úspěšně, i přes setká-

zazávodil ve své sportovní disciplíně. Děkujeme rodičům a hlavně dětem za skvělou spolupráci, atmosféru a super týdny, které byly
přínosem jak pro nás, tak, jak věříme, i pro ně.
Již nyní plánujeme další příměstské tábory
na příští rok a tentokrát chceme před létem
zahájit animátorský program pro školení vedoucích i starších dětí-pomocníků. V případě
zájmu se na nás obraťte na mckrucek@gmail.
com.
Tým MC Krůček

ní se zlobry v jeskyních, s Glumem i pavouky
jsme nakonec draka našli, přemohli a získali
zpět bájný poklad.
Poslední tábor se nesl ve sportovním duchu za doprovodu Asterixe a Obelixe. Vyzkoušeli jsme si sportovní jízdu na koních, rybolov,
sportovní řádění v Pingu-in parku. Vyvrcholením našich snah byla olympiáda, kde si každý

Nabídka pracovní pozice
Druhý, léta osvědčený příměstský tábor,
byl zaměřený opět na ekologickou výchovu,
farmářství a řemesla. Děti se mohly seznámit
s prací na rodinné farmě a nahlédnout do tajů
zemědělství. Každý den si připomenuly svým
tvořením řemesla, která se jim velice líbila.
Třetí hobití tábor přeměnil všechny děti na
hobity, kteří pomáhali trpaslíku Thorinovi přemoct draka Šmaka a osvobodit horu. Cestou

Internátní školní jídelna Svitavy, M. Horákové 14 přijme na zkrácený úvazek šikovnou, spolehlivou pracovnici se zkušeností se
stravováním pro děti (příprava svačinek).
Pracovní doba 4:30 – 7:00 hod., pracovní
poměr na dobu určitou.
Informace: Vlasta Sedláková,
tel.: 461 533 455, e-mail: ij@svitavy.cz
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Příměstské tábory
Nízkoprahového
klubu Díra
O letních prázdninách Nízkoprahový klub
Díra (občanské sdružení Bonanza) uskutečnil pro veřejnost a své klienty dva příměstské tábory. Dohromady se táborů zúčastnilo
33 dětí, které byly moc nadšené. Program táborů byl velmi nabitý. Úvodní den patřil návštěvě
Klubu pejskařů pozitivního tréninku s ukázkou
dovedností a poslušnosti pejsků. Další dny jsme
vyrazili na lesní lanové centrum do Březové nad
Svitavou, kde jsme se také pokochali výhledem
z rozhledny Járy Cimrmana. Středě patřil velký
výlet do Brna do Vida parku, kde jsme si vyzkoušeli všemožné chemické, fyzikální a jiné pokusy.
Ve čtvrtek jsme objevili krásy Litomyšle a pátek
patřil příjemné procházce a pobytu venku v našem městě. Zakončení patřilo návštěvě kavárny
Rošambo, kde jsme se odměnili poháry. Tábor
jsme si všichni moc užili a budeme se těšit na
další akci.
Michaela Kopová

Výstava
Dne 3. a 4. října pořádá ÚS ČZS Svitavy
a ZO ČZS Koclířov v kulturním domě v Koclířově tradiční výstavu ovoce a zeleniny. Okresní
výstava bude otevřena již po osmnácté v uvedené dny od 9 do 17 hodin. V 1. poschodí se
uskuteční výtvarná dílna a výstava výrobků dětí
z keramického kroužku. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé.
Jaroslav Navrátil

ZO kardio Svitavy
ZO kardio Svitavy zve všechny příznivce
kondičních vycházek do podzimní přírody.
Akce pořádané členy ZO Svitavy a Polička:
3. října: Valdek – Památník včelích matek - nově zrekonstruovanou cestou k rybníku
Rosnička. Délka vycházky 6 km. Odjezd: vlak
z Poličky v 7:30 hod., Svitavy autobusové nádraží v 8:00 hod.
17. října: Podzimní vycházka Telecí – Maďěra
– řeka Svratka. Odjezd: Svitavy - vlakem v 8:00
do Poličky, přestup na autobus v 9:30 hod. do
obce Telecí. Malé občerstvení zajištěno. Neseďte
doma, podzimní barevná příroda na nás čeká.
V úterý 3. listopadu zveme všechny členy
naší ZO na výroční členskou schůzi do sálu
Fabriky.
Jan Pokorný

str. 17

Táborová činnost SVČ 2015

V období prázdnin naše SVČ zorganizovalo
čtyři příměstské tábory ve Svitavách a jeden pobytový tábor na naší TZ ve Svratouchu.
Příměstských táborů se zúčastnilo celkem
77 dětí ze Svitav a okolí. Program pro děti byl zaměřen na sportovně relaxační aktivity, estetiku,
hry a byl situován do našeho SVČ, okolí Svitav,
svitavského bazénu, na sportovní stadion, discgolfové hřiště, bowling v restauraci Maják… Děti
(dle jednotlivých turnusů) byly navštívit ZOO
v Olomouci a v Brně, lanový park a rozhlednu
Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou, místní muzeum s expozicí letadel a westernové
městečko v Boskovicích. Letní pobytový tábor probíhal na turistické základně SVČ Svi-

tavy ve Svratouchu, kde děti spaly ve stanech
s dřevěnou podsadou. Celotáborová hra byla
ve stylu superhrdinové. Vymyslel ji kolektiv
vedoucích, kterým patří velký dík. Průvodcem
celé celotáborové hry byl GOODa, který řídil
nás superhrdiny a využíval našich schopností
v boji proti BADovi, který se snažil zničit náš svět.
Atmosféra na táboře byla velice příjemná, dalo
by se říci rodinná. Děti měly velmi pestrý program. Zvládli jsme všechny překážky a vše proběhlo tak, jak má. Děkujeme všem pořadatelům
a těšíme se na další spolupráci! Robert Snášil

Václav Brůna ukončil
svoji trenérskou činnost
Ve Svitavách stál
u nebývalého rozvoje mládežnického
fotbalu, když jeho
svěřenci v žákovském věku hráli celostátní ligu. Dnes
jsou někteří stabilními oporami ligových
týmů dospělých (Slávia Praha, Bohemians Praha, Olomouc, Motorlet Praha, České Budějovice apod.) a mnozí jeho odchovanci hájí
současné barvy TJ Svitavy. Jeho stěžejní práce
však byla u těch nejmenších, když počátkem tisíciletí založil a do letošního června vedl Fotbalovou školičku. Tou každoročně prošly desítky
mladých sportovců a získaly tak všeobecnou
sportovní průpravu. Koncem roku 2006 vydal
knihu, ve které zpracoval metodiku trenérské
práce s nejmenšími dětmi. Za tento rok se stal
Osobností sportu ve Svitavách.
Fotbalový oddíl TJ Svitavy děkuje Václavu
Brůnovi za mnohaletou práci s mládeží a do
dalších let přeje mnoho zdraví a štěstí.
Jiří Petr

Svitavský klub seniorů bude od října užívat
nové logo, které vychází z barev města Svitavy
a je vytištěno v záhlaví článku. Logo bude provázet svitavské seniory při všech aktivitách klubu a bude umístěno i na nově zřízeném webu
klubu seniorů. Autorem obou novinek je Vladimír Sýkora. Děkujeme mu za jeho nápady
a oceňujeme jeho přístup a trpělivost.
Nové webové stránky pro seniory ve Svitavách www.ks.svitavy.cz budou spuštěny od začátku října. Na stránkách budou zveřejňovány
aktuální informace o dění v Klubu seniorů Svitavy. Zároveň zde budou nabídky aktivit i ostatních institucí nejen ze Svitav, které jsou vhodné
pro seniory. K dispozici zde budou i základní
dokumenty klubu a samozřejmě i fotogalerie
z pořádaných akcí. Velmi uvítáme vaše připomínky a náměty.
Milena Brzoňová
Akce v říjnu:
13. 10. / Út / 14:30 / Fabrika – předsálí
Tvoření podzimních dekorací
22. 10. / Čt / 14:30 / Fabrika
– sraz u hlavního vstupu
Návštěva Muzea esperanta Svitavy

Pouť ke Sv. Jiljí

Program k událostem r. 1866

Řezbářský memoriál

Slavnost dechových hudeb

Koncert skupiny No Name

Galerie Venkovka
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Ohlédnutí za TOP týdnem ve fotografii
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Informace ze sportu
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Minitenisté Svitav postupují na MČR družstev

Fotbalová školička jede
Od poloviny září se v tělocvičně gymnázia
schází nejmenší adepti fotbalu. Staronový tým
zkušených trenérů přivítá další zájemce (chlapce i dívky - ročník narození 2010). Pravidelné
tréninky věnované především všeobecné sportovní průpravě se zaměřením na kopanou se
konají v úterý od 16:00 pro mladší (2010)
a od 17:00 pro starší (2009). Ve čtvrtek od
16:00 bude ještě trénink pro starší. Více informací sdělí trenéři Petra Udržalová, Bohuslav
Kocián, Radek Dobiáš a Tomáš Konejl.
Od letošního roku funguje pod hlavičkou
oddílu kopané TJ Svitavy se všemi právy i povinnostmi z toho vyplývající. Rodiče mohou
sledovat fotbalové dění na klubovém webu:
www.tjsvitavy.net nebo na facebooku: www.
facebook.com/tjsvitavyfotbal.
Jiří Petr
Tenisový klub Dvůr Králové začátkem září
organizoval Východočeské oblastní přebory
smíšených družstev v minitenisu, kam se probojovala z kvalifikačních skupin a následné vyřazovací části čtyři nejlepší družstva: TC Dvůr
Králové, TK Pernštýn Pardubice, TK Kvasiny
a naše družstvo TO TJ Svitavy ve složení: Erik
Růžička, Barbora Veselá, Nikola Snášilová,
Samuel Šejnoha a Ema Šejnohová. Naše družstvo TO TJ Svitavy nastoupilo v prvním utkání proti domácím TC Dvůr Králové. Vítězství
7:1 znamenalo výborný vstup do turnaje. Dva
body vybojovali Erik Růžička, Barbora Veselá
a Nikola Snášilová, jeden bod přidal Samuel Šejnoha. Ve druhém zápase jsme porazili
družstvo TK Perštýn Pardubice také 7:1. O dva

Volejbalistky opět ligové a ve staronové sestavě
První říjnový víkend začne 2. liga žen, přípravy na ni finišují, a tak je nejvyšší čas seznámit
vás s naším „All Star týmem“. Po vítězství v krajském přeboru a úspěšně odehrané kvalifikaci
jsme řešily mnoho otázek. Kolik nás bude, kdo
nás povede, zda budeme mít na 2. ligu peníze,
jestli nás doplní juniorky, …? Řešily jsme dlou-

ho, intenzivně i emotivně. Nakonec rozhodnutí
padlo – vyšší soutěž hrát chceme a budeme,
i když to ani náhodou nebude vůbec jednoduché! Jsme rády, že se bude ve Svitavách hrát
opět kvalitnější ženský volejbal, a věříme, že do
haly přilákáme i více příznivců, fandů. Bude to
snad i motivace pro juniorky a kadetky, které
by se měly postupně do našeho týmu zapojovat

a pak po nás převzít volejbalové otěže. Velkým
problémem bylo, kde vzít – najít trenéra, který
by se „upsal babskému týmu“. Do toho se nikomu moc nechce, on to totiž asi není žádný
med. V kraji jsme se poslední rok „dirigovaly“ samy, ale v lize už na takové experimenty
není místo. Nakonec se na nás štěstí usmálo
a naším novým trenérem je Martin Knížek. Společně s ním přišly z České Třebové i tři talentované hráčky. To vyřešilo naše obavy, jestli nás
bude dost a jestli nebudeme muset dokonce
obětovat ligu juniorek. To se naštěstí nestalo,
takže kromě žen budou ligovou soutěž hrát jak
juniorky, tak i kadetky.
Ze „staré gardy“ zůstávají Káťa Kroulíková, Hanka Pachovská, Renča Odvárková, Eva
Šmejcová a Jana Bláhová, z „mladé gardy“ jsou
v týmu nadále opory Vendy Svobodová, Monča
Šařecová, Kája Maděrová a Marťa Fröhdeová.
Novými tvářemi družstva pak jsou Linda Horáčková, Klára Dvořáková, Kristýna Kopečná
a Andy Karafiátová.
Zveme vás všechny na naše zápasy do
sportovní haly. Termíny najdete v Našem městě
i na webových stránkách volejbalového oddílu:
www.volejbal.svitavy.cz.
Jana Bláhová

body se postarali Erik Růžička a Barbora Veselá, jeden bod uhráli Samuel Šejnoha, Nikola
Snášilová a Ema Šejnohová. Posledním soupeřem Svitav bylo družstvo TK Kvasiny. Za stavu
4:4 rozhodoval lepší poměr vyhraných setů
11:8 pro TO TJ Svitavy, což znamenalo naše
vítězství. Dva body uhrála Barbora Veselá, po
bodu Nikola Snášilová a Erik Růžička.
Po třech výhrách jsme tedy vybojovali podruhé za sebou titul Východočeského oblastního přeborníka družstev v minitenisu. Tento
titul však hlavně znamená další postup na
Mistrovství ČR družstev 2015, které se bude
konat na Spartě Praha 26. září a budeme zde
obhajovat 3. místo z roku 2014.
Martin Lipenský

Závody se psy

Pro všechny milovníky sportu a psů jsme
připravili 25. října od 10 hodin další zábavný
závod. Jedná se o cca 10 km značenou trasu,
na níž budete se svými psíky plnit různé úkoly.
Trasu můžete jít třeba s celou rodinou, třídou,
spolupracovníky. Občerstvení zajištěno. Více
informací na: www.zkosvitavy-lacnov.cz.
Těšíme se na vás! Petra Makovská

Distribuci
zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi
v doručování se obracejte na mob.: 608 024
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz).
Příští číslo vyjde 1. listopadu 2015
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Otevření sportoviště
Pumptrack
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Příměstský sportovní tábor
Prázdninový sportovní tábor za pět let existence získal velkou popularitu. Letos poprvé
byla naplněna kapacita ve všech třech turnusech. Hodně dětí se pravidelně vrací, což
dělá organizátorům radost.
Účastníci absolvovali každý den tři tréninkové jednotky, ve kterých si vyzkoušeli atletiku, bojová umění, gymnastiku, florbal, míčové

hry a tenis, ve velkých vedrech se chodili osvěžit na koupaliště. Vše probíhalo pod taktovkou
trenérů svitavských sportovních oddílů s využitím sportovišť na Svitavském stadionu, hřištích
a tělocvičnách ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Riegrova, ZŠ nám. Míru, gymnázia, obchodní akademie a na hřišti za Národním domem.
Petr Sezemský

Silový trojboj - máme ženský tým!
Ve svitavském areálu Cihelny vzniklo netradiční sportoviště pro cyklisty bez rozdílu věku
nebo dovedností.
Zveme vás v pátek 2. října ve 14 hodin
do areálu Cihelna na slavnostní otevření nového sportoviště a první zkušební jízdy na
pumptacku. Přijďte se podívat na ukázky
jízdy a pod dohledem zkušených instruktorů
si vyzkoušet novou dráhu. V 16 hodin bude
areál předán veřejnosti.
Pumptrack je trať pro jízdní kola a je složena
z překážek, které svým tvarem a rozmístěním
umožňují jízdu na trati bez šlapání i přesto, že
nevede z kopce. Součástí pumptracku je také
malý dětský okruh, který mohou využít děti od
útlého věku, které se zde budou prohánět na
odrážedlech. Areály s tratí na pumptrack jsou
hitem poslední doby. Celková cena za novou
stavbu nepřesáhla sto tisíc korun a je stoprocentně kryta dotací.
Ladislav Oliva

Airtrack

Poprvé v historii České republiky se naše
město postaralo o prvenství, kdy se silovému
trojboji TJ Svitavy podařilo sestavit ženské družstvo, které se zúčastnilo 2. mistrovství Moravy
v silovém trojboji družstev v sobotu 12. září ve
Zbýšově. Družstvo, které bylo sestaveno ze čtyř
žen smíšené věkové kategorie, překvapilo svými
skvělými výkony uvedenými níže.

na čtvrté příčce, tvořili Jiří Chvála (dřep – 242,5
kg, benčpres – 190 kg, mrtvý tah – 225 kg), David Lacko (dřep – 235 kg, benčpres – 152,5 kg,
mrtvý tah – 230 kg), Zdeněk Zvonič (dřep – 210
kg, benčpres – 132,5 kg, mrtvý tah – 230 kg)
a Marek Hejtmánek (dřep – 205 kg, benčpres
– 130 kg, mrtvý tah – 220 kg).
Všichni členové, kteří se soutěže zúčastnili, si zaslouží uznání za píli a přípravu. Úžasné
zázemí soutěžícím vytvořili rodinní příslušníci
a ostatní členové oddílu. Staňte se i vy fanouškem silového trojboje a podpořte nás na sociální síti Facebook/TJ Svitavy Powerlifting.
Vladěna Janků

Plochá dráha
Veronika Hrochová (dřep – 95 kg, benčpres
– 50 kg, mrtvý tah – 120 kg), Jolana Moravcová
(dřep – 85 kg, benčpres – 47,5 kg, mrtvý tah
– 127,5 kg), Karolína Adamová (dřep – 75 kg,
benčpres – 40 kg, mrtvý tah – 100kg) a Kristýna
Nováková (dřep – 50 kg, benčpres – 32,5 kg,
mrtvý tah – 90 kg). Soutěže se rovněž zúčastnila
tři družstva mužů silového trojboje TJ Svitavy,
která obsadila 4., 8. a 10. místo z celkových
dvanácti družstev. Družstvo, které se umístilo

Koncem srpna se ve Svitavách konaly mezinárodní závody veteránů a juniorů na ploché
dráze. Zúčastnilo se 27 jezdců ze sedmi evropských zemí. Svitavy reprezentoval Richard Berger. Přestože se potýkal s technickými problémy na motorce, celkově se umístil na 9. místě.
Děkujeme Autoklubu i všem organizátorům
těchto veteránských závodů. Očekávali jsme
větší návštěvnost, doufáme, že příští rok přijde
více diváků podpořit našeho jediného svitavského zástupce v tomto sportu.
Speedway Svitavy

Airtrack - akrobatická nafukovací dráha
bude k dispozici svitavské veřejnosti po celý
říjen v rámci Svitavy - Evropské město sportu. Bližší informace podá Pavla Koudelková,
e-mail: ko@oa.svitavy.cz z oddílu sportovní
gymnastiky TJ Svitavy.
Jana Šrotová
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