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Tříkrálový průvod po sedmadvacáté

Světový karneval s Krůčkem ve Fabrice 

Karneval na ledě

Zálesácký ples

Ale přijedou k nám opět mudrcové z dáv-
ných časů? 

Věřím, že po tom z celého srdce touží.
Proč? Vyšla přece jasná hvězda a oni ji uvi-

děli. A uvěřili jí.
Tam, odkud přicházejí, stále tryská pra-

men síly zbavit se všeho, co mi brání, putovat                                                                                                         
za svou hvězdou. Ale dojdou až k nám?

Nezastaví je snad zábrany všeho druhu, 
jako třeba plamenné projevy nebo ostnaté 

dráty? Věřím na jejich sílu, na  hvězdu a  neu-
hasitelný jas vidění z lásky.

V neděli 10. ledna v 16:30 připutují po 
sedmadvacáté na svitavské náměstí ke stro-
mečku. Můžeme je pak provázet tradičně k ži-
vému betlému do červeného kostela. Připutují 
Z daleka, tak se jmenuje náš letošní program.

Těší se na vás pořadatelé - Muzejní histo-
rický klub Záviš a Římsko katolická farnost 
Svitavy.   

Na konci ledna v sobotu 30. se uskuteční 
již tradiční akce Střediska volného času Tram-
táryje Karneval na ledě na našem zimním sta-
dionu.  

Celý program bude zaměřený na soutěže 
pro děti. Akce je plánována od 14:00 do 16:00 
hodin. Budou připraveny různé hry jak pro 
děti předškolního věku, tak pro školáky. Užije-
me si plno legrace a celý karneval zakončíme 
společným bruslením ve „vláčku“ a rozdává-
ním drobných dárků každému soutěžícímu. 
Doporučujeme menším dětem, v rámci bez-
pečnosti, aby si přinesly přilbu na hlavu (cykli-
stickou, lyžařskou).

Vstupné: děti v maskách zdarma, děti bez 
masek v doprovodu dospělých 20 Kč, bruslaři 
bez masek a dospělí 25 Kč. Budeme se těšit na 
vaši návštěvu.                                Robert Snášil 

TOM Zálesáci pořádá v sobotu 16. ledna 
v 19:30 hodin ve svitavské Fabrice VIII. zále-
sácký ples. V letošním roce bude ples ve stylu 
sportovců a cvičenců. Nápaditosti kostýmů se 
meze nekladou. K hudbě a poslechu zahraje 
skupina Frontman, osobitým způsobem bude 
moderovat Ondřej Komůrka. Zájemci o vstu-
penky pište na: david.simek@svitavy.cz, mob.: 
732 504 588. Vstupné 200 Kč. 

Všichni jsou srdečně zváni.       David Šimek

Zveme vás opět po roce do Fabriky v ne-
děli 24. ledna od 16:00 hodin na karnevalový 
rej pořádaný Krůčkem! Tentokrát se zaměříme 
na téma Všechny tváře světa. Černoši, indiá-
ni, různé národnosti z různých koutů světa  
a všichni na jednom místě. 

Takový bude letošní karneval plný zábav-
ného programu, her a stanovišť stylizovaných 
do různých typických činností z různých koutů 
světa. Zábavnou formou a karnevalovým řá-
děním tak s dětmi poznáváme svět a ještě si 
u toho užijeme prima odpoledne. Zváni jsou 
větší, menší i ti nejmenší z nás, fantazii se 
meze nekladou. Hrát nám k tomu bude živá 

hudba. Malí cestovatelé se rozhodně nudit 
nebudou, kromě pódiové show bude nachys-
táno mnoho pestrobarevných stanovišť s kul-
turně specifickými úkoly. Neváhejte a zakupte 
si vstupenky včas! Předprodej jízdenek na 
cestu kolem barevného světa bude zahájen 
v pondělí 11. ledna na recepci ve Fabrice  
a v hlídacím centru BabyKrůček. Cena se vzta-
huje vždy na rodinu, pro členy Krůčku to bude 
90 Kč (+ 10% sleva pro členy Klubu pevného 
zdraví VZP – tedy pouze 81 Kč) a pro ostatní 
120 Kč na rodinu. Více informací poskytne-
me na e-mail: mckrucek@gmail.com či přímo  
v Krůčku (Fabrika).        Pokračování na str. 2
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Vítězné logo 760. výročí města, Svitavy slaví narozeniny

Veřejná anketa  
na nový název pro areál 
našeho kina

Slavnostní obřady

V letošním roce probíhá rozsáhlá a zásadní 
přeměna tváře areálu kina Vesmír. Proto jsme 
vyhlásili anketu na nový název areálu kina 
a koncem října jsme začali sčítat hlasy. Mezi 
návrhy byly např.: Vesmír, Oskar, Světlov, Fé-
nix, Akvárium, Kapka nebo třeba TYDÝTÝ, 
TYDRATRA. Nejvíce jste hlasovali o již zave-
dený název areálu Vesmír. Vše ostatní zůstalo, 
tedy: kino Vesmír, Divadlo Trám, Dramatická 
školička, alternativní klub Tyjátr. Děkujeme za 
vaše návrhy.                     Alice Štrajtová Štefková

Koncem listopadu se sešla odborná komi-
se, aby vybrala vítězné logo 760. výročí vzniku 
města Svitavy. Ze všech zaslaných 120 návrhů 
bylo vybráno logo Pavla Šmerdy ze Svitav. 
Všechny práce byly zajímavé a komise měla 

velký problém vybrat nejlepší. Prvních 12 
návrhů bude zveřejněno v lednu na Živé zdi  
u Alberta. Vítězné logo bude zdobit všechny 
tiskové materiály a určitě se s ním setkáme  
i v ulicích města. 

První vlaštovkou bude narozeninová 
sada, kterou si budete moci zakoupit na sil-
vestrovském ohňostroji. Vedle stánku, ve kte-
rém bude starosta rozdávat tradiční čočkovou 
polévku  s malým sladkým překvapením, bude  
i stánek, v němž budeme nabízet za 30 Kč na-
rozeninovou sadu, která obsahuje zapínací 
button (odznak), propisovací tužku a malý 
kalendářík pro rok 2016. Protože Svitavy  
slaví narozeniny, vytvořme si společně dá-
rek pro nás - Svitavany. Můžeme začít právě 
koupí této narozeninové sady. Výtěžek sbírek 
bude putovat do Nadačního fondu Valentina 
Oswalda Ottendorfera. Získané finanční pro-
středky budou směřovat do Svitavské nemoc-
nice na lůžkové vybavení jednoho oddělení  

a k pořízení 760 míčů k podpoře rozvoje spor-
tování dětí a mládeže ve školách a sportov-
ních klubech.             Alice Štrajtová Štefková

V průběhu prosince byla svitavská ve-
řejnost seznámena s projektovým záměrem 
rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. 
Celý záměr zhlédlo na sociálních sítích přes 
7600 návštěvníků, další pak využili prezen-
tace záměru na veřejných prostranstvích či 
účastí na Kulatém stolu. Děkujeme všem 
za zájem o tento projekt. Velice si vážíme 
toho, že se občané města chtějí k nově vzni-
kajícím projektům vyjadřovat. Vaše názory 
nám nejsou lhostejné a v průběhu dvou 
měsíců je zakomponujeme do navržené 
studie, se kterou vás v březnovém čísle se-
známíme.                                    David Šimek

Odpoledne se již neslo v duchu zlaté svatby. Manželé Věra a Josef Staří zde, před starostou 
města Davidem Šimkem a svými nejbližšími, symbolicky obnovili svůj manželský slib, který si dali 
před padesáti lety. Oddávající jim do dalšího společného života popřál dostatek vzájemného 
porozumění, důvěry a lásky.                                                                                   Renata Johanidesová

Svitavskou radnici ovládly v sobotu 5. pro-
since 2015 slavnostní obřady. 

V dopoledních hodinách přivítal starosta 
David Šimek v rámci pravidelného vítání ob-
čánků 10 dětí, včetně jejich rodičů, které byly 
zapsány do pamětní knihy města. Novými ob-
čany se stali:

Roman Janco, Roman Sivák, Matěj Vomáč-
ka, Marek Dolanský, Terezie Jarešová, Tadeáš 
Čuhel, Otakar Fadrný, Adam Bačovský, Denisa 
Hořovská, Tomáš Dvořák.

Součástí obřadu byl krátký hudební pro-
gram. Starosta popřál všem přítomným pevné 
zdraví, štěstí a jménem vedení města předal  
i drobné dárky.

Pokračování ze str. 1
V lednu pro vás chystáme také zimní hrátky, 

jsme však závislí na sněhové nadílce, pro více in-
formací o konání akce sledujte v průběhu měsí-
ce naše facebookové či webové stránky nebo se 
nám ozvěte na e-mail: mckrucek@gmail.com.

Bára Hávová

Světový karneval  
s Krůčkem ve Fabrice 

Foto: Jiří Marek

Společně pro lepší město 
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Informace z odboru školství a kultury 

Projekty nadace

Poplatek za komunální 
odpad

Vodné a stočné 
na rok 2016 

Fond regenerace památek 
města Svitavy

Město Svitavy zřídilo před třemi lety Fond 
regenerace památek města Svitavy. Vlastníci 
domů na náměstí mohou žádat o podporu  
v průběhu celého roku. Podpora města může 
dosáhnout až 50% vynaložených nákladů na 
obnovu fasády a podloubí. Všechny podkla-
dy a dokumenty jsou k dispozici žadatelům 
na webových stránkách města a v kanceláři 
vedoucího odboru školství a kultury. Věříme, 
že se v roce oslav 760. výročí o první písemné 
zmínce o městě Svitavy podaří zlepšit vzhled 
našeho náměstí.

Křížek u kaple sv. Anny ve Svitavách
Křížek u kaple ve Svitavách - Lánech je 

od počátku prosince opět na svém místě. Po 
celkové opravě, kterou provedl svitavský re-
staurátor Daniel Bartoš, tak byla dokončena 
dvouletá obnova celého komplexu.

Hasičský poplach ve škole 
Základní škola T. G. Masaryka zorgani-

zovala pravé hasičské cvičení se vším všudy. 
Uklidňující bylo to, že ze střechy nestoupal 
dým. K vidění byl profesionální zásah HZS  
i svitavských dobrovolných hasičů.      Jiří Petr

Zápis dětí do prvních tříd
Zápis dětí do prvních tříd základních škol 

se bude konat ve středu 3. února 2016 od 14 
do 18 hodin ve všech základních školách ve 
Svitavách. Zapisovány budou děti narozené  
1. 9. 2009 až 31. 8. 2010. Rodiče si s sebou 

přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dí-
těte. Rodiče mají svobodnou volbu školy, do 
které přivedou své dítě k zápisu. V případě, že 
dítě nebude na zvolenou školu z kapacitních 
důvodů přijato, musí ho přijmout škola, do je-
jíhož spádového obvodu dítě svým bydlištěm 
patří. Jednotlivé spádové obvody definuje vy-
hláška města Svitavy č. 5/2013 a je přístupná 
na webu města. Bližší informace podají ředitel-
ství základních škol.                                       Na základě rozhodnutí správní rady Nadač-

ního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera je 
vyhlášena pro sponzory výzva, která je zaměře-
na do těchto oblastí:

a) oblast zdravotní a sociální – sponzor 
může přispět na nemocniční lůžka v titulu: Po-
stele pro jedno oddělení nemocnice ve Svita-
vách

b) oblast sportovní a vzdělávací  - projekt  
s názvem 760 míčů pro pohyb, který podpo-
ří rozvoj sportování dětí a mládeže ve školách  
a sportovních klubech ve městě.

Pokud se rozhodnete projekty podpořit, mů-
žete peníze vložit na účet (3591098369/0800), 
v každém případě však prosím kontaktujte ve-
doucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou, se kterou vyřídí-
te všechny potřebné náležitosti (mob.: 724 325 
322, e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz).  

Šárka Řehořová

Zastupitelstvo města na svém jednání  
9. prosince 2015 schválilo vyhlášku o poplatku 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 
2016. Pro nadcházející rok dojde k navýšení 
poplatku za komunální odpad o 30 Kč, cel-
kem tedy bude poplatek činit 600 Kč na osobu 
za kalendářní rok. Důvodem je navýšení sku-
tečných nákladů za nakládání s odpady, které 
město Svitavy hradí společnosti LIKO SVITA-
VY. Rozdíl mezi skutečnými náklady a poplat-
kem za komunální odpad celkem činí 412,3 
tis. Kč. Tato částka bude kryta z příjmů měs-
ta, které získává od společnosti EKO-KOM za 
vytříděné složky komunálního odpadu (papír, 
plasty, sklo, nápojový karton), které občané  
v průběhu roku odložili do kontejnerů na se-
parovaný sběr. 

Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na 
celý rok v období od 4. ledna do 30. června 
2016. Informace k úhradě poplatku lze získat 
u pracovnic odboru životního prostředí Jany 
Alexové nebo Pavly Boucníkové na tel.: 461 
550 253 nebo 461 550 254.     Michal Nedoma

Rada města Svitavy na svém zasedání 15. 
prosince 2015 schválila výši ceny vody dodané 
(vodné) a vody odvedené k čištění (stočné) na 
rok 2016 ve výši 75, 62 Kč/m3, včetně 15% 
DPH. Cena za vodné dosáhne výše 34,04 Kč/
m3, stočné 41,58 Kč/m3. Oproti ceně vodného 
a stočného v roce 2015 (72,65 Kč/m3) zaplatí 
odběratelé o 2,97 Kč/m3 více, což při průměr-
né roční spotřebě na jednoho odběratele (32 
m3/rok) představuje částku o 95 Kč za rok 
více než v roce 2015. Důvodem pro zvýšení 
ceny je povinnost města zajistit předepsaný 
růst ceny stočného v návaznosti na podmínky 
Operačního programu životní prostředí v rám-
ci realizace projektů Intenzifikace ČOV Svitavy  
a Kanalizace města Svitavy - III. etapa. Zvýšení 
ceny ovlivní především nárůst nájemného, které 
slouží vlastníkům infrastruktury pro financování 
obnovy kanalizací a vodovodů v jejich majetku, 
rovněž také zvyšující se náklady a počet oprav 
a havárií na řadech a přípojkách na veřejném 
prostranství.                                   Jaromír Hurych

Cena vodného a stočného je platná 
od 1. ledna 2016

Cena za 1 m3  bez DPH včetně 15% DPH
vodné 29,60 Kč 34,04 Kč
stočné 36,16 Kč 41,58 Kč
vodné + stočné  65,76 Kč 75,62 Kč
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Kam s vánočními 
stromky?

Sportes investuje  
do komunální techniky

Máte platný cestovní pas?

Odstrojené vánoční stromky prosím uklá-
dejte vedle kontejnerů na komunální odpad 
(nádoby o objemu 1100 litrů, nikoliv vedle 
popelnic) tak, aby byl možný jejich samostat-
ný odvoz společností SPORTES. Ve vybraných 
lokalitách, zejména na sídlištích a více obyd-
lených městských částech, bude odzkoušena 
možnost likvidace odstrojených vánočních 
stromků prostřednictvím velkoobjemových 
kontejnerů (zelené kontejnery s označením 
BIO odpad). Děkujeme všem občanům za do-
držení pořádku kolem kontejnerů.

Michal Nedoma

Tísňové volání 156

Chyceni na místě
Dne 25. 11. v 21:32 hod. přijali strážníci 

oznámení o podezřelém pohybu osob u no-
vinového stánku na ul. Milady Horákové. Po 
příjezdu na místo zjistili poškozenou zadní 
stěnu prodejního stánku. Žádné osoby se zde 
již nenacházely. Bezprostředně poté přijali 
další oznámení, že právě dochází ke vloupání 
do stánku u vlakového nádraží. Díky rychlé-
mu zákroku zadrželi strážníci pachatele přímo 
při činu. Jak následně vyšlo najevo, dva mladí 
muži (20 a 22 let) měli na svědomí i předešlý 
neúspěšný pokus vloupání. Pachatele si pře-
vzala PČR a případ dále řeší.

Kazí soucit s ostatními
Dne 29. 11. v 22:05 hod. byli strážníci 

přivoláni do zařízení pro osoby bez přístřeší. 
Dozorující pracovník se dostal do konfliktu  
s klientem, poté co jeho kamaráda R. F. opa-
kovaně upozornil na dodržování zákazu kou-
ření ve vnitřních prostorách zařízení, a klient 
ho napadl. Strážníci M. S. z důvodu porušení 
provozního řádu z domku vykázali. Martin S.  
a Roman F. si způsobem svého počínání po-
moc nezaslouží a kazí atmosféru kolem soci-
álních služeb pro bezdomovce! To však ne-
znamená, že neotevřeme srdce pro ty, kteří 
pomoc potřebují a zaslouží si ji.

 (Ne)vánoční příběh 
– frustrace z přítelkyně

Dne 5. 12. v 14:30 hod. byli strážníci při-
volání ke rvačce dvou osob před bytovým do-
mem. Na místě se nacházeli dva mladí muži 
a jejich přítelkyně. Přítomní uvedli, že mezi 
sebou řešili vzájemnou partnerskou nevěru. 
Po úkonech strážníků se tři účastníci rozešli 
včetně muže, který měl opuchlý a zkrvavený 
dolní ret. Mladou ženu odvezli k lékařskému 
ošetření a informovali ji jak dále postupovat. 
Současně vyrozuměli PČR. 

V 18:40 hod. zabezpečovali strážníci pří-
pravu prostoru pro vánoční trhy. Jejich pozor-
nosti neunikl zjevně opilý, hlučící muž, který 
vulgárními výrazy častoval kolemjdoucí. Muž, 
s nímž se setkali již odpoledne při řešení ne-
věry, narušoval občanské soužití, veřejný po-
řádek. Nekontroloval své chování a ohrožoval 
i majetek občanů. Dokonce měl fyzicky na-
padnout dva přítomné občany. Po provedení 
dalších nezbytných úkonů, včetně šetření na 
PČR, putoval muž s 2,34 promile alkoholu do 
protialkoholní záchytné stanice. Téhož večera 
se strážníci museli postarat i o jeho psa, který 
volně pobíhal po náměstí, a o řešení dalších 
úkolů. 

Do nového roku přejeme všem partne-
rům, občanům i oznamovatelům hodně zdra-
ví, spokojenosti a pozitivního myšlení. Těšíme 
se na další spolupráci.                      Karel Čupr

Hlavní turistická sezona je sice ještě daleko, 
přesto si zkontrolujte platnost svého cestovního 
pasu!

Od nového roku platí novela zákona  
o cestovních dokladech, která ruší vydávání 
dokladů bez biometrických údajů, což zname-
ná vydávání pasů „na počkání“.

Všechny vydávané cestovní pasy budou 
od nového roku obsahovat biometrické údaje 
a strojově čitelnou zónu. Hlavní rozdíl bude ve 
lhůtě, ve které budou pasy vydávány. Správní 
poplatek za pasy vydané ve lhůtě do 30 dnů 
činí 600 Kč pro občana staršího 15 let, 100 
Kč pro děti do 15 let věku. Správní poplatek 
u pasů vydávaných v kratší lhůtě, tj. do 6 pra-
covních dnů, poplatek nově činí 4000 Kč pro 
občany starší 15 let a 2000 Kč pro děti do 15 let 
věku. Platnost těchto dokladů je 10 let u občanů 
starších 15 let a 5 let u dětí mladších 15 let. 

O nový cestovní pas lze požádat na kterém-
koliv úřadu s rozšířenou působností bez ohledu 
na místo trvalého pobytu. Platnost pasu nelze 
prodloužit. Platnost pasu skončí i pokud dojde 
ke změně jména nebo příjmení (po svatbě při 
změně příjmení do 3 měsíců). Změnou trvalého 
pobytu se nemění platnost cestovního pasu, ne-
boť adresa trvalého pobytu zde není uvedena.

Mnoho občanů se na úřad obrací s dotazy, 
které se týkají vízových povinností, či podmínek 
ke vstupu na území cizích států. Bohužel nám 
nejsou známy aktuální informace k těmto dota-
zům, a proto doporučujeme obrátit se přímo na 
Ministerstvo zahraničních věcí, nebo informace 
vyhledat na webových stránkách: www.mzv.cz.

Dále upozorňujeme občany na povinnosti 
vyplývající ze zákona o cestovních dokladech,  
a to na povinnost odevzdat bez zbytečného 
odkladu cestovní doklad zaplněný záznamy, ne-
platný cestovní doklad nebo cestovní doklad po 
zemřelé osobě. Všechny další otázky týkající se 
cestovních dokladů vám zodpoví úředníci od-
boru správních činností Městského úřadu Svi-
tavy na adrese: Dvořákova 3, telefonicky (461 
550 417) nebo e-mailem (radnice@svitavy.cz).

                                        Pavla Velecká

V listopadu 2015 společnost SPORTES 
pořídila nový vysavač listí VD 500/27, který je 
určen k vysávání listí, suché trávy a komunální-
ho odpadu z míst, kde odpady byly soustředě-
ny při úklidu parků, zelených ploch, chodníků  
a komunikací. Tímto investičním krokem došlo 
k propojení kontejnerového svozu biologicky 
rozložitelného odpadu s výkonným vysavačo-
vým sběračem z míst se soustředěným odpa-
dem. Zakoupený model je vybaven motorem 
o výkonu 25 HP a objemem dopravovaného 
vzduchu 98m3/minutu.                Jaroslav Kytýr

Společnost Flídr energo s. r. o. byla založena v roce 2010 
a je sesterskou společností firem FLÍDR s.r.o. a Flídr plast 
s.r.o., sídlících v Širokém Dole. V letošním roce, kdy jsme 
byli nuceni řešit dostatečný příkon elek-
trické energie potřebný pro chod a roz-
voj obou firem (informace v Jitřence 
3/2015), byly v areálu firmy nainstalo-
vány 2 mikroturbíny typ AET100, pohá-
něné zemním plynem. V současné době 
je vyráběná elektrická energie využívána 
pouze pro pokrytí energetických potřeb. 
Pro možnost využití odpadního tepla ze 
spalin, které mikroturbíny produkují (cca 270°C), nainsta-
lujeme v prosinci 2015 do výfukového potrubí mikroturbín 
speciálně zkonstruované tepelné výměníky pro ohřev vody, 
která bude využita pro vytápění celého výrobního areálu 
obou společností. Zároveň budeme schopni zajistit výrobu 
chladu, potřebného pro lisovnu plastů, pomocí absorpčního 

chladiče s výkonem 380 kW. Mikroturbíny AE-T100 mají níz-
ké servisní náklady a mohou být nainstalovány do  venkov-
ních i  vnitřních prostor. Splňují přísné limity pro hluk a emise 
a mohou být řízeny a regulovány dálkově. Jsou vhodné pro 
výrobní prostory, společenská, kulturní a zdravotnická zaří-
zení, ale i pro soukromé objekty.

V letošním roce jsme uzavřeli smlou-
vu s italskou firmou Ansaldo Energia 
s.p.a. o výhradním prodeji mikroturbín 
na zemní plyn, turbín na bioplyn (vhod-
ných pro bioplynové stanice zpracováva-
jící zemědělský, komunální a průmyslové 
odpad) a turbín na syntetické plyny, pro 
území České a Slovenské republiky. Pří-
padným zájemcům nabízíme možnost 

prezentace instalovaných mikroturbín v areálu společností 
FLÍDR s.r.o. a Flídr plast s.r.o. s možností ukázky provozu 
těchto turbín. V případě zájmu nás neváhejte kontakto-
vat: Flídr energo s.r.o., tel.: +420 461 550 931, e-mail:  
flidr@flidr.cz, www.flidrenergo.cz, Široký Důl 200, 57201 
Polička.                       Ing. Karel Flídr, ředitel společnosti
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Vážení spoluobčané,
s příchodem Nového roku si velká část  

z nás dává nejrůznější předsevzetí od skonco-
vání s nikotinem po mordování těla v tělocvič-
nách… Koho z nás napadlo předsevzetí zcela 
jiné - věnovat svůj čas druhým, pomáhat seni-
orům, lidem s postižením, těžce nemocným, 
osamělým a třeba i lidem bez domova? Někteří 
hledají svou cestu. Rádi by kvalitně a smyslupl-
ně využili svůj volný čas. Dávám tip - na dobro-
volnickou činnost se můžete informovat:

•	 v nemocnici (LDN, psychiatrie, dětské oddě-
lení) na tel. 461 569 412,

•	 v Charitě Svitavy (Světlanka – centrum den-
ních služeb, pečovatelská služba, humani-
tární činnost) na tel. 733 676 725,

•	 v Mateřském a rodinném centru Krůček Svi-
tavy na tel. 604 291 490,

•	 v Azylovém domě Sociálních služeb města 
Svitavy na tel. 733 536 437.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem, 
občanům města Svitavy, radostné prožití vá-
nočních svátků, pevné zdraví, pohodu, radost 
a moudře volená a splnitelná předsevzetí do 
roku 2016.                               Blanka Homolová

zastupitelka, KDU - ČSL

Milí Svitavané,
Dovolte mi, abych u příležitosti vstupu do 

roku 2016, který jistě přinese mnoho nových 
a zajímavých událostí, přidal alespoň krátké 
ohlédnutím za rokem, který právě skončil. 
Zastupitelé za Naše Svitavy budou hodno-
tit uplynulý rok jako období, kdy se poda-
řilo mnohé. Například, po dlouhých letech 
se podařilo získat významného investora do 
průmyslové zóny Paprsek, otevřely se dveře 
do rekonstruované Slavie. Podařilo se nám 
ovšem také vlastními silami začít vysílat přímé 
přenosy z jednání zastupitelstva, všem předem 
zpřístupnit kompletní program jeho zasedání. 
A to i přes negativní postoje mnoha ostatních 
zastupitelů. V roce 2016 budeme slavit 760 let 
města, ale také sledovat ME v kopané nebo let-
ní olympijské hry. Mnozí místní politici se bu-

dou ucházet o místo v krajských samosprávách  
s cílem být pro Svitavy prospěšnými i tam. Náš 
cíl je skromnější, dlouhodobý a neměnný, být  
v každodenním kontaktu s občanem, prosazo-
vat jeho názory a zájmy právě zde. Cesta z opo-
zice je to trnitá, ale cíl jistě správný. Doufáme, 
že se konečně podaří zrealizovat v celé délce 
chodník v Lačnově, či zastřeší už konečně ledo-
vá plocha. Rádi podpoříme smysluplné projek-
ty, a to nejen ty, které byly v našem programu. 
Dále bychom chtěli prosazovat zavedení měst-
ské dopravy a samozřejmě docílit maximální 
transparentnosti konání místní samosprávy.

Všem spoluobčanům přejeme pevné zdra-
ví, nechť Vás láska, štěstí i úspěchy provázejí 
celý rok 2016. 

Miroslav Sedlák, Libuše Vévodová 
a Antonín Pavelka

Dobrovolnice Charity Svitavy Kateřina Pevná 
přebírá z rukou krajského radního Ing. Pavla 
Šotoly ocenění Dobrovolník roku 2015.

Ze zastupitelských lavic

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

Cena Přístav 2015 
pro Davida Šimka  

Ocenění za obětavou práci

Nadace Josefa Plívy 
získala ocenění 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udě-
lila v divadle Ponec v Praze 26. listopadu cel-
kem šest svých tradičních ocenění těm, kteří 
nadstandardně podporují mimoškolní výcho-
vu. Cenu Přístav 2015 obdrželi: poslanec Jan 
Farský, starosta Bystřice nad Pernštejnem 
Karel Pačiska, svitavský starosta David Ši-
mek, starosta obce Zahájí Jiří Novák, vedoucí 
společenského centra v Jincích Irena Ungrová  
a přepravní společnost Geis.

Cena Přístav je symbolickým výrazem 
uznání vytipovaným představitelům veřejné 
správy a samosprávy, často na místní či regi-
onální úrovni – ale i firmám – za jejich přínos 
k rozvoji mimoškolní výchovy. David Šimek 
k tomu dodal: „Jsem velice rád, že jsem tuto 
cenu také získal, a slibuji, že i nadále budu ne-
ziskový sektor podporovat.“

Svaz postižených civilizačními chorobami  
v ČR, z.s., Republikový výbor SPCCH a cent-
rum služeb SPCCH Praha u příležitosti 25. vý-
ročí založení organizace udělil v Praze v květnu 
2015 ocenění za dlouholetou a obětavou prá-
ci  Marii Kučerové – předsedkyni OV SPCCH 
Svitavy, Marii Grmelové – místopředsedkyni 
OV SPCCH a předsedkyni ZO SPCCH Svitavy  
a Evě Tiché – hospodářce OV SPCCH Svitavy. 
Za dlouholetou a obětavou práci v Okresní or-
ganizaci Svitavy ve prospěch členů organizace 
udělil ocenění dalším 27 členům jednotlivých 
klubů a organizací. Pamětní list jim byl předán 
na výroční schůzi ZO SPCCH dne 18. listopa-
du a bude předán na výroční schůzi okresního 
výboru Svitavy 10. prosince.    Marie Grmelová

Dobrovolníci, neziskové organizace a firmy 
roku 2015 v Pardubickém kraji byli oceněni na 
slavnostním galavečeru. Ten proběhl 30. listo-
padu v Kongresovém centru Paláce Pardubi-
ce a pořádala ho už popáté Koalice nevládek 
Pardubicka společně s Pardubickým krajem. 
Cenu Srdce na dlani si kromě Nadace Josefa 
Plívy odnesla v kategorii Dobrovolnice roku 
Ladislava Morkesová a za své společensky 
odpovědné jednání také Městská knihovna ve 
Svitavách.                                                Jiří Petr

Za nadaci převzala cenu
Veronika Křenková.

Přehlídka  zaměstnavatelů
Na základě úvah o nápomoci vývoji trhu 

práce na Svitavsku a v neposlední řadě i na 
základě ohlasů poslední burzy škol pořádané 
v prostorách Fabriky dospělo vedení města  
k záměru uspořádat akci pod názvem Přehlíd-
ka zaměstnavatelů. Z důvodu ideální návaz-
nosti na přijímací řízení středních škol se akce 
uskuteční v pondělí 25. ledna 2016 od 11 do 
17 hodin  ve Fabrice.

Smyslem přehlídky je informovat rodiče 
a žáky posledních ročníků základních škol  
o možnostech budoucího uplatnění u zaměst-
navatelů svitavského regionu s návazností na 
možnosti studia na středních školách, aby ro-
diče a žáci měli jasnou a reálnou představu dal-
šího uplatnění u konkrétního zaměstnavatele. 

Organizátory akce jsou: město Svitavy, 
Pardubický kraj, Úřad práce Svitavy a Krajská 
hospodářská komora Pardubického kraje. 

Jan Tesař



Ohlédnutí ve fotografiích ze života našeho města

str. 6 naše město / leden 2016 / www.svitavy.cz

Druhou adventní neděli se opět jako každý rok v muzeu malovaly a prodávaly klasické baňky, peklo se cukroví, pletly se vánočky a smažila se tradiční 
vánoční hnízda. Novinkou letošního roku byla ochutnávka sváteční indické kuchyně. Na náměstí probíhal tradiční jarmark. Ve Fabrice si děti mohly 
vytvořit ozdoby a svíčky ve vánočních dílnách. V muzeu esperanta se vyráběly marcipánové figurky.

V muzeu jste mohli obdivovat krásu patchwor-
ku 3. adventní neděli. Sami jste si mohli vy-
robit textilní doplňky do domácnosti za pomoci 
členek Spolku patchworku ze Svitav. 

V městském muzeu se se svými dřevěnými 
betlémy představila především rodina Haldo-
vých, jejichž betlémy jsou plné humoru, laska-
vosti a propojení historie se současností.

Koncem listopadu se konala tvůrčí výtvarná 
dílna pro děti s Leou Sehnalovou. Vytvořily 
si originální metodou voskový obraz, který si 
napnuly na dřevěný rám. 

Druhou adventní neděli byl překonán rekord 
ČR v počtu zapálených svíček na jednom mís-
tě. Bylo zapáleno 1482 svíček. Firma Kozák 
věnovala Nadačnímu fondu Valentina Oswalda 
Ottendorfera 15 000 Kč. Vytěžená částka z pro-
deje svíček byla 7410 Kč. Moc děkujeme.

V předvánočním čase zazněla v sále Fabriky 
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Pod ří-
zením Dany Ludvíčkové ji provedly pěvecké 
sbory Bendl, Chorbell, Otakar, svitavské sbory 
Dalibor a Iuventus za doprovodu Orchestru 
pardubických filharmoniků.

V neděli 13. prosince se v nově otevřeném Di-
vadle Trám konalo POdzimní SEtkání Divadel, 
tentokrát inspirované životem, dílem a dobou 
Jana Amose Komenského. O bohatý program 
se postaralo několik divadelních celků s pes-
trou nabídkou. 

Středisko volného času pořádalo poslední lis-
topadovou sobotu a neděli v Nadaci Josefa 
Plívy pekelného Mikuláše a pekelnou jízdu po 
náměstí na závěr.

Letos pro vás a vaše ratolesti MC Krůček 
připravil mikulášskou besídku. Pro děti byl při-
praven více než hodinový zábavný program  
s procházkou přes peklo i přes nebe až do ráje.

Na náměstí Míru na děti a jejich rodiče čekali 
Ježíškovi pošťáci a Ježíškova pošta. Napsané 
dopisy přijdou podepsané od Ježíška zpět 
domů.



z Masarykovy univerzity, která se zaměří na 
působení Čapka v Lidových novinách a mezi 
pátečníky. Pořádá Městská knihovna.

14. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům 
– muzeum esperanta
159. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Do finských národních parků
Nedotčená příroda, krásné treky, znamenitá 
vodka, sobíci, spousta vody a romantické sau-
nování při krvavém západu slunce nekončícího 
dne. Finsko je velká země s málo lidmi a pár 
bobry, která ještě turistu vnímá jako hosta, jež 
ocení obě tváře severského klimatu a životní 
rytmus místních obyvatel. Uvádí: Táňa Zavře-
lová a Jan Pištora

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio a hosté
Novoroční turné
www.moravskeklavirnitrio.cz
Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

15. Pá / 19:30 / Fabrika 
Absolventský ples svitavského gymnázia
Vstupné: v předprodeji 130 Kč a na místě 150 Kč 

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání - s akcí na baru.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru 

16. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Pletení z papíru
- workshop pro dospělé
Na workshopu se naučíte proměnit pod vede-
ním výtvarnice Víti Morávkové starý novinový 
papír v krásné předměty. Začneme malými 
předměty, jako jsou zvonečky, košíčky, ucháč-
ky… pro zvládnutí techniky pletení. Poté je 
možné se pustit do vytváření předmětů dle 
vlastní fantazie. Zájemci nad 15 let se mohou 
hlásit v muzeu na tel.: 461 532 704 nebo lek-
tor@muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je 
500 Kč /osobu. V ceně je mzda odborného 
lektora, materiál, zapůjčení všech pracovních 
a ochranných pomůcek, oběd, pitný režim.  
S sebou si přineste pouze balíček starých novin. 

 � 19:00 / kino Vesmír, klub Tyjátr
Natrium
Tvůrci amatérského snímku Bang! The Movie 
(DYNAMITES) uvádí další amatérský film Na-
trium. Hrají: Mikuláš Přikryl, Jakub Ducháček, 
Tomáš Mohr, Jakub Hájek, Tereza Češková, 

7. Čt / 17:30 / klub Tyjátr
Kaleidoskop Jana Rejžka
Ukázky  domácí alternativní hudby (Zrní, Kvě-
ty, DVA atd.), průřez nejzajímavějšími zahra-
ničními alby poslední doby a průřez různými 
styly, čtení z knihy „Jak tohle můžete vytisk-
nout“, která je souborem všech autorových 
hudebních recenzí.

8. Pá/ 19:00 / Fabrika  
Ples OA 4. A Svitavy
Vstupné: v předprodeji 110 Kč, na místě 120 Kč     
                   
 � 20:00 / klub Tyjátr 

Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání - s akcí na baru.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru 

9. So / 19:00 / klub Tyjátr  
Marek Partizán Present
Rockový večírek

 � 19:30 / Fabrika 
Ples volejbalistů a jejich přátel
Vstupné: 150 Kč na sezení, 100 Kč na stání

10. Ne / 16:30 / náměstí Míru
Tříkrálový průvod
27. ročník na náměstí u stromečku -  vítání krá-
lů, putování za hvězdou do červeného kostela 
„zdaleka“. Srdečně zvou Muzejní historický 
klub Záviš a římsko-katolická farnost Svitavy.
Více na straně 1

11. Po / 15:00 - 20:00 / Fabrika 
Council kruh s Lenkou Papadakisovou 
Zaměříme se na témata - muž, žena, vliv, záměr 
a cíl. Hlásit se můžete prostřednictvím formulá-
ře na: www.politicka.cz nebo na: herbrichova.
zeen@gmail.comdo 7. 1. 2016.
Vstupné: 400 Kč 

 � 19:00 / Fabrika
Divadelní představení agentury Harlekýn
Vrátila se jednou v noci
Pořádá agentura Mamutagency.
Vstupné: 340 Kč

13. St / 17:00 / Fabrika, aula
Karel Čapek očima současníků
Přednáška doc. PhDr. Jiřího Poláčka, CSc.  

KuLTuRA
Matěj Nárožný, Šárka Pittnerová, Markéta 
Šrůtková, Jiří Macháň a Pavel Krušina. Režie: 
Jiří Macháň

 � 19:30 / Fabrika 
Zálesácký ples
Letos na téma „sportovci“. Vstupné: 200 Kč

 � 21:00 / klub Tyjátr 
Večírek po premiéře filmu Natrium
V Tyjátru proběhne večírek u příležitosti uvede-
ní premiéry studentského filmu Natrium. Film 
natočili studenti svitavského gymnázia. Zahra-
je kapela The Dozing Brothers. Vstup volný

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

 � 19:00 / Fabrika
DAC  - Divadlo v Rytířské
Terrence McNally: FRANKIE & JOHNNY
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné 
lásky... I když už máte za sebou kousek života  
a několik zklamání, pořád je naděje!
Vstupné: 350 Kč

20. St / 18:00 - 20:00/ Nadační dům Josefa Plívy
Dynamická meditace
Meditace prostřednictvím spontánního tance. 
Vhodné i pro začátečníky (www.jitkastuden-
kova.cz).
Vstupné: 90 Kč

22. Pá / 8:25, 9:55 / Fabrika
Představení Škola z Marsu
Výchovně vzdělávací multimediální koncert pro 
děti ZŠ a MŠ. Pořádá Emma production s.r.o.
Vstupné: 50 Kč

 � 19:30 / Fabrika
Ples SOu Svitavy
Vstupné: 150 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Vladivojsko
Crossover-metal / Praha
Všestranná muzikantka a skladatelka Vladivoj-
na La Chia po vydání čtyř úspěšných sólových 
alb a tří soundtracků založila novou crossover-
-metalovou kapelu Vladivojsko. Vstupné: 120 
Kč předprodej (v klubu Tyjátr a Fabrice Svitavy 
od 4. 1. 2016), 150 Kč na místě
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23. So / 19:00 / Fabrika  
Maturitní ples gymnázia Svitavy 4. B
Vstupné: v předprodeji 110 Kč, na místě 130 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání - s akcí na baru.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru 

24. Ne / 16:00 - 18:00 / Fabrika
Světový karneval ve Fabrice
Pořádá MC Krůček. Předprodej vstupenek od 
11. 1. na recepci ve Fabrice a v hlídacím centru 
BabyKrůček. Cena: 90 Kč/rodina členové Krůč-
ku (+ 10% sleva pro členy KPZ VZP), 120 Kč 
/rodina – nečlenové. Více na straně 1, 2

25. Po / 19:00 / Fabrika 
Cestovatel Jiří Kolbaba & Exotická diashow 
Mimořádný emotivní zážitek, plný inspirací pro 
splnění vlastních cestovatelských snů.
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky od 14. 
12. 2015. 
Vstupné: v předprodeji 160 Kč, na místě 200 Kč

26. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Divadlo No Kakabus Praha: O Bodříkovi 
Příběh podle námětu Boženy Němcové o moud-
rosti, přátelství a o tom, že i ten, kdo je starý, má 
na světě svoje místo. Doporučeno: MŠ, 1. stupeň 
ZŠ. Vstupné: 40 Kč

 � 18:45 / klub Tyjátr
100. titul v Listování: 
Pohádky pro neposlušné děti 
a jejich starostlivé rodiče
Představení dle stejnojmenné knihy slovenských 
autorů Dušana Taragela a Josefa Gertliho. Účin-
kují: Lukáš Hejlík a všichni herci souboru jako 
neposlušné děti. Vstupné 80 Kč (předprodej  
v knihovně), více na straně 12

27. St / 16:00 - 17:00 / MC Krůček 
Divadlo Jójo – pohádka Hrnečku, vař
Přijďte se svými dětmi do Krůčku na interaktiv-
ní divadélko o známé pohádce Hrnečku, vař. 
Děti budou interaktivní formou vtahovány do 
děje pohádky. Vstupné je vždy na celou rodi-
nu - 80 Kč členská rodina Krůček (+ 10% sleva 
pro členy Klubu pevného zdraví VZP – tj. 72 
Kč), 120 Kč rodina nečlenská. Místo si můžete 
zarezervovat na: psudakova@seznam.cz.

UPOZORNĚNÍ:
27. / St / 19:00 / Fabrika
Czech Virtuosi a mladí korejští sólisté
Koncert zrušen ze zdravotních důvodů.

28. Čt / 18.30 / muzeum esperanta 
160. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Geocaching - nevšední zážitky 
z pobytu v přírodě
Uvádí: Jan Richtr a Miroslav Sýkora. Pátrání 
po schránkách ukrytých téměř na celém svě-
tě, vyprávění vás seznámí s nevšedními zážitky 

a zkušenostmi při hledání keší především na 
Maltě a jiných evropských zemích. O nadějích, 
radosti ale i zklamání. 

29. Pá / 17:00 - 21:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice 
aneb Tančíme s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Astra 
Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila.
Vstupné: 60 Kč (sleva pro seniory -  40 Kč)

 � 20:00/ klub Tyjátr 
Insania + Gutter Slut
Insania / crossover-metal (Brno)
Legenda tvrdě alternativní scény hraje svůj 
osobitý crossover tvrdých kytar s moderními 
syntezátory a samply. Skupina Insania, která 
dodnes kolísá na pomezí hardcore a metalu, 
nasadila od samého počátku ve své tvorbě zbě-
silé tempo. Získala také řadu ocenění v rockově 
zaměřené anketě Břitva, kde mimo jiné také 
vstoupila do „Galerie legend“. 
Gutter Slut / grind (Havířov). 
Vstupné: 120 Kč

30. So / 14:00 / ledová plocha na stadionu
Karneval na ledě
Více na str. 1

 � 15:00 / městské muzeum a galerie 
Jak si postavit knihu
Vernisáž výstavy o vzniku úspěšných knih  
z Edice technických pohádek svitavského au-
tora Martina Sodomky. Dozvíte se, jak vznikaly 
čtyři knihy o tom, jak si postavit auto, letadlo, 
motorku a dům.

 � 18:30 / klub Tyjátr, kino Vesmír
Svitavská klapka - 5. ročník
Svitavská klapka se připravuje na svůj pátý 
ročník. Kvůli rekonstrukci svitavského kina se 
tentokrát nekoná v prosinci, ale na všechny 
návštěvníky se těší 30. ledna. V nových prosto-
rách kina vás čekají filmy od známých i nových 
autorů, vyhlášení výsledků soutěže Svitavská 
klapka Junior a nezapomněli jsme ani na hu-
dební program. Už tradičně hrají Dozing Bro-
thers, poslechnout si můžete přijít i Dominika 
Zezulu a další. Všechny detaily budou postup-
ně představovány na facebookové stránce Svi-
tavská klapka. Vstupné: dobrovolné

30. - 31. So - Ne / 9:00 - 17:00 / Nadační 
dům Josefa Plívy
Seminář reiki
Dvoudenní seminář přírodní harmonizační 
metody. Seminář je zaměřen hodně prakticky, 
vhodný i pro děti (asi od 6 let). Vede Mgr. Jitka 
Studénková. Místa na seminář jsou omezena, 
info a rezervace: studenkova@jitkastudenkova.
cz. Cena 1999 Kč

Předprodeje ve Fabrice
4. 2. 2016 / 19:00 / La Gioia / 280 Kč
28. 2. 2016 / 19:00 / Pátá dohoda / 350 Kč 
23. 3. 2016 / 19:00 / Minipárty s Karlem Šípem 
a J. A. Náhlovským / 250 Kč
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od 4. 1.
14. 1. 2016 / 19:00 / Moravské klavírní trio / 
160 Kč (členové KPH 80 Kč)
1. 2. 2016 / 19:00 / Vladimír Mišík & ETC / 250 Kč
od 5. 1.
19. 1. / 19:00 / Divadlo v Rytířské: Frankie  
a Johnny / 350 Kč (divadelní abonentní cyklus)
od 15. 1.
29. 1. / 17:00 / Na muzice ve Fabrice / 60 Kč 
(sleva pro seniory – 40 Kč)

2. / So / 19:30 
Mládí Francie, GB 2015 
Ve švýcarských lázních se každý rok setkávají 
staří přátelé Michael Caine a Harvey Keitel… 
Úvahy o mládí, kráse, kreativitě, o všem, co za-
hání myšlenky na blízký konec… Cena diváků 
na MFF v Karlových Varech 2015.
Režie: Paolo Sorrentino
Vstupné: 80 Kč / titulky / 118 minut

5. - 6. / Út, St / 19:30 
Creed USA 2015 
Rocky Balboa, bývalý světový šampión v těž-
ké váze, se stane trenérem a mentorem syna 
svého někdejšího soupeře! V hlavních rolích: 
Sylvester Stallone a Michael B. Jordan. 
Režie: Ryan Coogler
Vstupné: 110 Kč / titulky

7. / Čt / 19:30 
Joy USA 2015 PREMIÉRA!
Nikdy si nemysli, že ti svět něco dluží. Protože 
to tak není. Nikdo ti nic nedluží. Životopisný 
příběh podnikatelky Joy Mangano, která v roce 
1990 představila svůj vynález – mop s třásně-
mi. Jennifer Lawrence v titulní roli komedie  
i dramatu. Scénář a režie: David O. Russell
Vstupné: 110 Kč / titulky / 124 minut

8. - 9. / Pá, So / 19:30 
Osm hrozných USA 2016 PREMIÉRA!
Osmý film Quentina Tarantina! Několik let po 
občanské válce se zasněženými kopci Wyomin-
gu řítí dostavník… Setkání s osmi cizinci, kteří 
se rozhodně netváří přívětivě… Kurt Russel, 
Samuel L. Jackson, Tim Roth a další. Western 
a thriller.
Vstupné: 110 Kč  do 15 let / titulky / 182 minut

8. - 9. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00 
Kyky Ryky a pár vajec Mexiko, USA 2015 
Z malého kuřete se stane odvážný kohout, kte-
rý bojuje za svůj domov a rodinu. Animovaný 
film.
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 98 minut

12. / Út / 19:30 
Perfektní den Španělsko 2015 
První obětí válečných konfliktů bývá zdravý ro-
zum. Humanitární pracovníci ve válečné zóně 
na Balkáně. Drama uvnitř komedie. Scénář  
a režie: Fernando León de Aranoa
Vstupné: 110 Kč / titulky / 105 minut

Kino Vesmír



26. / Út / 19:30 
Tajemství jejich očí USA 2015 
Temný detektivní příběh. Dvojice agentů FBI 
na stopě mladého brutálního vraha. V hlavních 
rolích: Julia Roberts, Nicole Kidman.
Režie: Billy Ray
Vstupné: 110 Kč / titulky / 111 minut

27. / St / 19:30 
Projekt 100: 
Sedm statečných USA 1960
Yul Bryner, Steve McQueen, Charles Bronson 
James Coburn, Robert Vaughn, Brad Dexter  
a Horst Buchholz zachraňují vesnici před ná-
jezdy banditů vedenými nelítostným Calverou- 
Eli Wallach. Nejslavnější western všech dob! 
Filmová událost! Režie: John Slurges
Vstupné: 70 Kč / titulky / 123 minut

28. / Čt / 19:30
Les sebevrahů USA 2016 
Vše začíná v tajemném japonském lese, kde 
se dějí nevysvětlitelné věci… Do lesa se vydá 
mladá Američanka, aby přišla na to, proč zde 
dochází k záhadným úmrtím… Horor.
Režie: Jason Zada
Vstupné: 120 Kč / titulky

29. / Pá / 19:30 
už teď mi chybíš GB 2015 
Dojemná romantická komedie, příběh o přá-
telství, rodině a lásce. Dvě nejlepší kamarádky 
musí jednou začít žít „dospěle“. Toni Colette  
a Drew Barrymore v hlavních rolích.
Režie: Catherine Hardwicke
Vstupné: 100 Kč / titulky / 112 minut

30. / So / 18:30 
Svitavská klapka
Přehlídka mladých amatérských filmařů ze Svi-
tav a okolí.

 � Městské muzeum a galerie
do 17. ledna 
RODINA HALDOVýCH 
- řEZBářI A SBěRATELé
NAD BETLéMEM VYŠLA HVěZDA
Výstava z ukázek tvorby a ze soukromé sbírky 
zahraničních betlémů rodiny Haldových dopl-
něná betlémy z regionu.

do 7. února 
DEVATERO POHáDEK KARLA ČAPKA
Zábavná a „komunikující“ výstava pro soutě-
živé, hravé a tvořivé děti i dospělé na motivy 
spisovatele Karla Čapka a jeho bratra,  ilustrá-
tora Josefa Čapka.

Stálé expozice
LABYRINT SVITAVSKýCH PřÍBěHŮ
PřÍBěH SVITAVSKéHO BETLéMA
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí 
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu 
našeho města. 

Z HISTORIE PRANÍ 
Unikátní expozice praček a historie praní ve 
svitavském muzeu. 

HLEDáNÍ HVěZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života svě-
tově známého svitavského rodáka Oskara 
Schindlera. 

MuZEuM ESPERANTA / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti es-
peranta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna 
Českého esperantského svazu. Kromě vystave-
ných knih je její větší část umístěna v depozitu.  
Aktuální výstava: S esperantem kolem světa
Otevírací doba:
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, So - Ne 
/ 13:00 - 17:00
První neděli v měsíci je pro obyvatele Svitav 
vstup volný
Tiskový servis:
Blanka Čuhelová, tel.: 461 541 710, 777 579 
859, e-mail: cuhelova@muzeum.svitavy.cz
www.muzeum.svitavy.cz

 � Fabrika
Foyer
Gymnázium Svitavy: 
7. výstava výtvarného oboru 
Studenti svitavského gymnázia představí kolek-
ci maleb a kreseb, která vznikla pod vedením 
profesorky výtvarné výchovy Mgr. Evy Bulvové.

2. podlaží - pasáž
BRNO IN COMICS 
Výstava prezentuje skupinu autorů kolem ko-
miksového časopisu Aargh! Komiksy reagují na 
dvanáct vybraných míst v Brně a okolí a jejich 
specifika, ale způsobem ztvárnění je určena 
všem příznivcům komiksu. 

3. podlaží
Eva Kovářová a Bohuše Hácová: Fotografie
Výstava členek fotoklubu OKO z Ústí nad Orlicí.

4. podlaží
Mijat a Klementina Mandić: Fotografie
Výstava fotografií otce a dcery
Mijat Mandić je členem více fotoklubů i mezi-
národních, založil FK OKO v Ústí nad Orlicí. 
Rád se dívá lidem do očí a fotografuje převáž-
ně portréty. Navzdory nelehkému životnímu 
osudu neztratil smysl pro vnímání krásy. Dcera 
Klementina jde v jeho šlépějích a ráda pozoruje 
věci kolem sebe, ze kterých vybírá to nejzajíma-
vější pro své snímky. 

 � Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta
760 LET MěSTA SVITAVY
Dvanáct nejúspěšnějších návrhů na logo,  
z nichž bylo vybráno to, které bude provázet 
v roce 2016 všechny akce spojené s oslavami 
760. výročí od první písemné zmínky o městě 
Svitavy. Více na: www.muzeum.svitavy.cz/ak-
tualne/ziva-zed/504-1/
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13. / St / 19:30
Zkáza krásou ČR 2015 
Dokument o Lídě Baarové, herečce, pro kte-
rou byla její krása největším darem i prokletím 
zároveň. Rozhovor s herečkou na sklonku její-
ho života vedla režisérka a scénáristka Helena 
Třeštíková.
Vstupné: 80 Kč / 90 minut

14. - 15. / Čt, Pá / 19:30 
Muzikál aneb Cesty ke štěstí ČR 2016 
PREMIÉRA!
Hudební film s písněmi ze slavného muzikálu 
Starci na chmelu. O mladých lidech a jejich 
životech – o touze po úspěchu, kamarádství, 
rivalitě, odvaze a lásce… Vica Kerekes, Adam 
Mišík, Vladimír Polívka a další.
Režie: Slobodanka Radun
Vstupné: 130 Kč / 85 minut

16. / So / 19:00 
Světová premiéra amatérského 
studentského filmu Natrium
Dva přátelé jsou zapleteni do činnosti mafie. 
Společně je čeká ještě jedna poslední společ-
ná akce… Jeden z nich však cítí, že je tentokrát 
něco špatně… Scénář: Jiří Macháň, Mikuláš 
Přikryl. Režie: Jiří Macháň. Po skončení pro-
jekce večírek v Tyjátru s kapelou The Dozing 
Brothers.
Vstupné: dobrovolné

19. / Út / 19:30 
Bod zlomu USA 2015 
Jediným zákonem je pro ně gravitace. Akční 
kriminální adrenalinový thriller, jehož hrdino-
vé jedou v každém momentu na plné obrátky  
a na doraz. Režie: Ericson Core
Vstupné: 110 Kč / titulky / 115 minut

20. / St / 19:30 
Revenant: Zmrtvýchvstání USA 2015
Musel zemřít, aby mohl žít. Leonardo DiCa-
prio jako osamělý lovec uprostřed divočiny. 
Jedinou zbraní mu je jeho vůle… Inspirováno 
skutečným příběhem. Scénář a režie: Alejandro 
González Iňarritu
Vstupné: 120 Kč / titulky

21. - 24. / Čt, Pá, So, Ne / 19:30 
Lída Baarová ČR 2016 PREMIÉRA!
Příběh ženy, která milovala ďábla. Slavná česká 
herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána 
do berlínských filmových ateliérů. Potká mi-
nistra propagandy Goebbelse… Životopisné 
historické drama. V titulní roli: Táňa Pauhofová.
Režie: Filip Renč
Vstupné: 120 Kč / 110 minut

22. - 23. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00 
Ledová sezona USA 2015 
Animovaná komedie pro celou rodinu. Lední 
medvěd Norm se vydává ze svého severního 
pólu do New Yorku… Režie: Trevor Wall
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 86 minut

Výstavy



31. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Festival barevného minivolejbalu - turnaj
Volejbal: mladší žactvo

Litomyšl
do 31. 1. / dům U Rytířů
Výstava: Arnold Bartůněk 
- Komorní sochy a kresby
Výstava u příležitosti jubilea umělce předsta-
vuje umělcovu tvorbu od 80. let 20. století po 
současnost.

26. 12. 2015 – 2. 1. 2016 / Domov mládeže 
při SPgŠ a VOŠ
České šachové Vánoce 2015
17. ročník mezinárodního vánočního šachové-
ho turnaje.

do 28. 3. / regionální muzeum
Zimní dětská herna
Přijďte s vašimi dětmi vyzkoušet novou zimní 
hernu v muzeu a prožít tak netradičně čas.

Polička
1. - 31. 1. / Muzeum a Centrum B. Martinů
Výstava: Zimní veselí od adventu 
až po Hromnice

2. 1. / 19:00 / Tylův dům
Novoroční koncert - České a světové 
swingové evergreeny

4. 1. / 19:00 / Tylův dům 
Kino: Star Wars – Síla se probouzí 3D

Moravská Třebová
22. 1. / 20:00 / dvorana muzea
Městský bál
K tanci a poslechu hraje skupina Epicentrum.

Vysoké Mýto
5. 12. – 17. 1. / turistické inf. centrum 
Výstava betlémů
Volně přístupná výstava v prostorách informač-
ního centra v budově Muzea české karosářství.
 
22. 1. / 20:00 / M-klub
Koncert: Blue Effect & The Atavists
Koncert v klubové scéně M-klubu.

29. 1. / 17:00 / městská galerie
Vernisáž k výstavě obrazů 
Bohuslava Suchého
B. Suchý byl žákem O. Nejedlého a náležel ke 
generaci, která započala svá studia těsně po II. 
světové válce.

 � Čajovna Namasté
S JABLKEM V KAPSE 
Výstava fotografických I-phone momentů Vla-
dislava Steinbauera. 
Více na www.cajovnanamaste.cz

 � Kavárna V Parku
KERAMICKé OBRAZY
Vystavuje svitavský keramik Honza Vostřel.
 
 � Kafé Rošambo

OBRAZY
Vystavuje svitavský malíř Tomáš Krása.

2. So / 18:00 / hala Na Střelnici

Bohemilk Tuři Svitavy – BK ARMEX Děčín
Basketbal: Kooperativa NBL

3. Ne / 9:00 - 15:00 / hala Na Střelnici

Fotbalový turnaj přípravek u9 
Kopaná

6. St / 18:00 / hala Na Střelnici

Bohemilk Tuři Svitavy 
– Lions Jindřichův Hradec
Basketbal: Kooperativa NBL  

7. Čt / 8:00 - 15:00 / Fabrika

Šachový turnaj 
Přebor základních škol Svitavska

9. So / 9:00 / ZŠ Felberova

Basketbal TJ Svitavy – BK Pardubice
Oblastní přebor U 11 

 � 9:00 / hala Na Střelnici
KP mladších žáků - turnaj

Volejbal: mladší žáci - KP

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Nový Jičín
Volejbal: ženy – 2. liga

 � 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C 
– BSK Continental Jičín
Basketbal: VČL muži   

  

10. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

KP starších žáků - turnaj
Volejbal: starší žáci – KP

 � 14:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – TJ Turnov
Basketbal: VČL muži  

16. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VO Lanškroun
Volejbal: kadetky – 1. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Brno - Juliánov
Volejbal: ženy – 2. liga

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

 � 15:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – JBC MMCITé Brno
Liga mladších žáků U 14 

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

 � 20:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Sokol Karviná 
Basketbal: 2. liga muži  
 
17. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – SAM BŠM Brno
Liga mladších žáků U 14 

 � 13:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B 
– Gymnázium Hladnov
2. liga muži 

20. St / 8:00 / Fabrika 
Šachový turnaj 
Krajský přebor základních a středních škol

23. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Slavia Liberec
Volejbal: junioři – 1. liga

 � 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy 
– Jiskra Havlíčkův Brod
Oblastní přebor U 19 

 � 19:30 / hala Na Střelnici
Bohemilk Tuři Svitavy 
– Sluneta Ústí nad Labem
Basketbal: Kooperativa NBL  

24. Ne / 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy 
– Baskeťáci TJ Sokol Josefov
Oblastní přebor U 13 

30. So / 10:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žáků – turnaj
Volejbal: starší žáci – Český pohár
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Čeští panovníci a jejich manželky

Muzejní dárkové poukazy Čapek v muzeu i knihovně

Autorkou jedinečného řezbářského sou-
boru 112 obrazů z lipového dřeva,  který za-
číná knížetem Bořivojem I. a končí Josefem I., 
je Jarmila Haldová žijící v Orlických horách. 
Soubor úžasných reliéfů českých panovníků  
– králů, císařů, knížat a jejich manželek vzniká 
už mnoho let, prošel řadou českých měst a až 
do 17. ledna jej můžete v našem muzeu zhléd-

nout i vy. Nápad vytvořit kompletní soubor re-
liéfů českých panovníků se v hlavě paní Jarmily 
zrodil v 90. letech minulého století. Původně 
připravila 32 reliéfů světců pro katolickou na-
daci pro nevidomé a celý soubor byl vystaven  
v roce 1997 v Národní galerii – v klášteře Anež-
ky České v Praze. Celoživotní zájem o historii  
a prastaré legendy, kde jsou panovníci význam-
nou, mnohdy rozhodující součástí, podnítil 
autorku v tvorbě reliéfů pokračovat, a tak máte 
dnes možnost projít se historií českých zemí 
a potkat se s těmi, kteří ji v dávných staletích 
spravovali. Práci na jednotlivých postavách 

Nevíte, čím obdarovat své blízké u příle-
žitosti narozenin či svátků? V období před vá-
nočními svátky se na nás obrátilo několik lidí  
s žádostí o předplacení muzejních workshopů  
a vystavení dárkového poukazu. A tak jsme si 
řekli - proč ne? A proč ne i v průběhu letošního 
roku? A tak vám jako novinku nabízíme zážitko-
vý poukaz na prožití řemeslného či výtvarného 
workshopu v muzejních dílnách pod vedením 
zkušených lektorů. Můžete si vybrat z oborů 
řezbářství, sklářství, kamenictví, kovářství či vý-
tvarné techniky, pokud to bude v našich silách, 
pokusíme se vám zprostředkovat i další umělec-
ké dílny v jiných oborech. Na základě požadav-
ků našich návštěvníků například v tomto měsíci 
pořádáme workshop pletení z papíru. Nabízíme 
dílny pro děti, dospělé a nově také kombinova-
né – pro rodiče s dětmi. Společná výuka nových 
dovedností rodiče s dítětem je velkým pocitovým 
přínosem pro obě strany. Přijďte si to vyzkoušet...

Podrobné informace obdržíte v muzeu, na tel.: 
461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.                                              

Blanka Čuhelová

V loňském roce uplynulo 125 let od naro-
zení významného českého spisovatele Karla 
Čapka. Pracovníci muzea se tentokráte spojili 
se svými kolegyněmi z knihovny a v obou or-
ganizacích se rozhodli připomenout různým 
způsobem odkaz tohoto velkého spisovatele. 

Čapkovu uměleckou osobnost formovalo 
jeho filozofické a estetické vzdělání a dlouho-
letá novinářská činnost. Ve své vinohradské 
vile organizoval přátelské páteční besedy  
s tehdejšími intelektuály, byl přítelem T. G. Ma-
saryka a prvním předsedou československého 
PEN- klubu. Hlásil se k mladé generaci a k jejím 
snahám o moderní umění. Čapkovo dílo bylo 
přes jeho krátký život neobyčejně mnohotvárné 
a bohaté, a tak není divu, že psal také pro děti.  
A právě prostřednictvím jeho Devatera pohádek 
přibližujeme v muzeu na výstavě s doprovod-
ným programem – pomocí her, kvízů, různých 
dovedností jeho osobnost dětem. Výstava je ur-
čena spíše pro děti mateřských školek a 1. stup-
ně škol základních, na své si ale určitě přijdou  
i starší.                                            Blanka Čuhelová

předcházela  pečlivá příprava, studie literatury, 
např. jaká se tenkrát používala kopí, jaké se no-
sily čapky,  jak vypadala výzbroj panovníků, jaký 
byl stav numizmatiky apod. Jednotlivé osobnos-
ti jsou pojaty zcela věrně, respektují dobové ob-
lečení, účesy a charakteristické znaky, které se 
k nim vážou. Autorka nakonec dospěla k tomu, 
že začala své postavy pojímat jako živé lidi, ne 

pouze jako vznešené bytosti v obřadních rou-
chách, chtěla pochopit pohnutky  k jejich činům 
a neposuzovat jen jejich důsledky. Dřevořezby 
jsou vyřezány z jednoho kusu dřeva a opatře-
ny olejovými barvami, aby detaily lépe vynikly. 
Množství detailů na řezbě o rozměru 30x50 
centimetrů vás určitě překvapí  a navíc z každé 
z postav vyzařuje úsměvná pohoda, vyvedená 
až do milého šibalství.

Součástí výstavy je velké puzzle jednoho  
z panovníků a pro školní skupiny je připraven 
doprovodný program, který lze využít i jako 
součást výuky dějepisu.            Blanka Čuhelová

Jedno ze starých německých rčení se ob-
rací ke světci, který stojí i na svitavském ma-
riánském sloupu na náměstí. A nejen tam, ale 
i na městské kašně, zdobí hasičskou zbrojnici 
v Lačnově a od roku 1731 mu byl zasvěcený 
i jeden ze svitavských kostelů. To rčení znělo: 
„Ó, svatý Floriáne, ušetři můj dům, zapal jiný!“ 
Pravda, přejícné to příliš není, ale světec, je-
muž byl zasvěcen v kalendáři 4. květen, je jed-
ním v barokní době nejuctívanějším patronem 
na venkově. A to nejen v německých krajích.

Musíme se vrátit do římské provincie No-
ricum, do krajiny kolem rakouského Lince, do 
města Lorch. V Římě vládne císař Dioklecián, 
který od roku 303 začal vydávat protikřesťan-
ské edikty. Florián byl důstojníkem římské ar-
mády, a protože se edikty týkaly i jeho vojáků, 
kteří byli vězněni, snažil se jim pomáhat. Nepo-
čínal si však obezřetně, po několika dnech byl 
v Lorchu zatčen, mučen, a protože se odmítl 
zříci víry, byl mu na hrdlo připevněn mlýnský 
kámen a byl z mostu svržen do řeky Emže. Po-
hřben byl nedaleko Lince, v dnešním městečku 
Sankt Florian. Nad jeho hrobem byl v 6. století 
postaven benediktýnský, dnes augustiniánský 
klášter. Jeho ostatky byly v 11. století rozděle-
ny, část převezena do Říma a část do Krako-
va (stal se jedním z patronů Polska) a v době 
Karla IV. malá část relikvií skončila v katedrále 
sv. Víta. Ale jeho ostatky jsou uctívány v Olo-
mouci, Kladně, Jaroměři, Havlíčkově Brodě...

Florián se stal patronem hasičů, hrnčířů, 
kovářů, kominíků, sládků, zedníků a bývá zob-
razen s tradičními atributy: v brnění, s korouhví, 
mlýnským kamenem, ohněm, plamenem, pu-
týnkou, hrncem, vědrem, hořícím domem. 

Sturmerův Florián, lépe řečeno – Florián ze 
Sturmerovy sochařské dílny, je oděn ve zbro-
ji římského vojáka v plášti a v přilbici s pery.  
V levé ruce třímá štafírovaný praporec a v pra-
vé pak nádobu s vodou, kterou hasí hořící dům 
u nohou.      Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Kaleidoskop Jana Rejžka

Karel Čapek očima 
současníků

Cestovatel Jiří Kolbaba  
& Exotická diashow

100. titul projektu 
Listování 

Frankie & Johny

Moravské klavírní trio 
a hosté

7. ledna / Čt / 17:30 / klub Tyjátr
Městská knihovna ve Svitavách vás srdeč-

ně zve na poslechový klubový pořad s hudeb-
ním kritikem a novinářem Janem Rejžkem. 
Můžete se těšit na ukázky z domácí alternativ-
ní hudební tvorby (kapely Zrní, Květy, DVA, 
Sestry Steinovy), na průřez nejzajímavějšími 
zahraničními alby poslední doby a pestrými 
styly a žánry (africká hudba, klezmer, americ-
ký folk atd.), ale i na ukázky z knihy Jak tohle 
můžete vůbec otisknout, kterou vydalo v roce 
2015 nakladatelství Galén. Jedná se o soubor 
všech autorových hudebních recenzí. Kaleido-
skop Jana Rejžka se koná 7. ledna 2016 v 17:30 
hodin v klubu Tyjátr. 

13. ledna / St / 17:00 / Fabrika, aula
Městská knihovna byla oslovena svitav-

ským muzeem ke spolupráci na výstavě o Karlu 
Čapkovi na téma Devatero pohádek. Rozhodli 
jsme se v lednu připojit interaktivním vzděláva-
cím programem pro základní (1. a 2. stupeň) 
i střední školy. Program je zaměřen na Čap-
kovu tvorbu nejen pro děti, ale i pro dospělé 
čtenáře. Žáci a studenti by se měli více dozvě-
dět o některých specifikách Čapkova života 
a jeho tvorby, vyzkoušet si práci s odborným 
literárně-historickým textem, práci s drama-
tem, načerpat informace o vztahu sourozenců 
Čapkových i osudech staršího bratra Josefa.  
V rámci programu proběhne v prostorách baru 
knihovny malá výstava Čapkových fotografií  
a citátů z jeho tvorby. Z Masarykovy univerzi-
ty v Brně nás ve středu 13. ledna navštíví doc. 
PhDr. Jiří Poláček, CSc. se svou přednáškou na 
téma Čapek a jeho současníci, která se zaměří 
na působení Čapka v Lidových  novinách a mezi 
pátečníky. Přednáška se uskuteční v 17 hodin  
v aule Fabriky. Na akci jsou srdečně zváni nejen 
žáci a studenti a jejich učitelé, ale i zájemci z řad 
široké veřejnosti.                    Kateřina Stündlová

14. ledna / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio a hosté
Novoroční turné

Moravské klavírní trio se objevuje na 
naší koncertní scéně od roku 1997. Vzniklo  
z iniciativy členů Státní filharmonie Brno - ve-
doucího skupiny II. houslí Jiřího Jahody a vi-
oloncellisty Rudolfa Mrazíka, kteří přizvali ke 
spolupráci pianistku Janu Ryšánkovou. Hned 
v následujícím roce se soubor úspěšně pre-
zentoval na soutěži v italském Vercelli. V roce 
1999 usedl k violoncellovému pultu Miroslav 
Zicha, profesor brněnské konzervatoře a Ja-
náčkovy akademie múzických umění v Brně. 
Nepřehlédnutelnou činností souboru je též 
spolupráce tria s operními sólisty všech hlaso-
vých kategorií (Y. Tannenberger, J. Wallingero-
vá, M. Králíková, R. Samek, Z. Korda a další). 

Vznikla pro ně z pera violoncellisty nápaditá 
aranžmá téměř kompletního koncertně pro-
váděného světového operního a operetního 
repertoáru. Soubor tvoří již vyzrálé umělecké 
osobnosti, díky čemuž dospěl k charakteristic-
kému hudebnímu projevu - dokonalé souhře  
a nezaměnitelnému expresivnímu výrazu, což 
je vysoce hodnoceno nejen odbornou kritikou, 
ale setkává se i s živým ohlasem široké hudební 
veřejnosti. O tom svědčí opakovaná pozvání  
k vystupování na významných koncertních pó-
diích. Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

25. ledna / Po / 19:00 / Fabrika
Cestovatel Jiří Kolbaba & Exotická diashow

Mimořádný emotivní zážitek plný inspirací 
pro splnění vlastních cestovatelských snů.

Jeden z nejznámějších českých dobrodru-
hů, cestovatel rádia Impuls a viceprezident 
Českého klubu cestovatelů, Jiří Kolbaba, vás 
prostřednictvím svých jedinečných fotografií 
provede všemi kouty světa s důrazem na uni-
kátní přírodní úkazy, kompozice a roztodivné 
tváře domorodců s nádechem dobrodružství, 
poznání, exotiky a tajemna. V celosvětové kam-
pani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do 
elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů. Své 
originální zážitky z více než 130 navštívených 
zemí všech šesti kontinentů a pravidelných 
expedic do nejodlehlejších oblastí světa sdě-
luje posluchačům po celé republice na desít-
kách přednášek, které ročně uskuteční a také 
prostřednictvím médií (např. na rádiu Impuls 
ve vlastním pořadu). Besedy s promítáním 
diapozitivů jsou pořádány tématicky buď jed-
notlivě, nebo jako propojený cyklus a provází 
je doplňkový kvíz a prostor pro zodpovězení 
otázek. Jeho přednášky můžeme bez nadsázky 
označit jako „koncert mluveného slova“, neboť 
jsou vedeny poutavým způsobem s dokonalou 
znalostí barvitosti a zvukomalebnosti českého 
jazyka.
Vstupné: v předprodeji 160 Kč a na místě 200 Kč. 
Předprodej v recepci Fabriky.

26. ledna / Út / 18:45 / klub Tyjátr
Pohádky pro neposlušné děti 
a jejich starostlivé rodiče

„Máte doma dítě, které se dloubá v nose, 
je zapomnětlivé, lenivé, lakomé nebo huba-
té? Hledáte dobrou polepšovnu, která vaše 
dítě zachrání před celoživotní neposlušností? 
Už nehledejte. Vaše dítě se konečně dozví, 
co ho čeká, když bude neposlušné. A klidně 
ho vezměte s sebou, proběhne totiž test po-
slušnosti.“ Toto je oficiální pozvánka na další 
představení z cyklu Listování, a to na Pohádky 
pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče 
zpracované podle stejnojmenné knihy Dušana 
Taragela a Josefa Gertliho. My raději dodává-
me, že pohádky jsou vhodné spíše pro děti 
starší. Představení se koná k velké oslavě pro-
jektu Listování, které divákovi zprostředkovává 
knihy zábavnou formou. Účinkují Lukáš Hejlík 
a všichni herci ze souboru Listování, kteří mají 
ten večer čas. 
Vstupné: 80 Kč (předprodej v knihovně)

19. ledna / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo v Rytířské
Terrence McNally: FRANKIE & JOHNNY

Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné 
lásky. I když už máte za sebou kousek života  
a několik zklamání, pořád je naděje!

Johnny se právě vrátil z vězení a našel si 
práci v malé newyorské restauraci, kde pracuje 
i Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšni-
ce ho okouzlí. Jednou večer spolu náhodou 
skončí v posteli. A je tady obyčejně neobyčejné 
ráno. Zatímco Frankie vše považuje za drob-
nou aférku, protože zklamání z mužů zažila už 
dost, Johnny se zamiloval. V první chvíli se zdá, 
že jejich vztah nemůže fungovat. Ani jeden ne-
jsou už nijak mladí. Ona má za sebou několik 
nepovedených lásek. On rozpadlé manželství. 
Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasic-
kých nedorozumění svitne jakási naděje. Že by 
ti dva měli ještě šanci...?
Režie: Petr Kracik. Osoby a obsazení: Frankie / 
Tereza Kostková, Johnny / Aleš Háma.
Délka představení: 140 minut. 
Vstupné: 350 Kč
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Divadelní abonentní cyklus jaro/léto 2016
11. února / Čt / 19:00 / Fabrika 
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
D. C. Jackson: MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

Komedie mladého skotského dramatika  
D. C. Jacksona nabízí zábavný a přesto nekom-
promisní pohled na hledání toho pravého part-
nera dnešními třicátníky. Pod slupkou zábavné 
hry se ukrývá originální vztahová tragikome-
die, jejíž vtip je navíc umocněn hereckým ob-
sazením: pětice představitelů ztvárňuje téměř 
šestnáct postav! Autor velmi upřímně ukazuje, 
proč tolik dnešních třicátníků žije samo, bez 
rodiny, bez dětí, bez partnera, a analyzuje fe-
nomén dneška, životy tzv. singles. A rozhodně 
si nemyslí, že by dnešní mladí muži či mladé 
ženy byli generací kariéristů. Vždyť ústřední 
dvojicí příběhu jsou možná i tak trochu „lidé 
od vedle“, kteří svoji práci nikterak neprožívají, 
spíše v zaměstnání přežívají a víkend je pro ně 
jasným vysvobozením. Oba si navíc nesou rány 
a šrámy od svých prvních lásek a idealistické  
a nereálné představy o tom, jak by vztahy měly 
fungovat.

Jacksonův „romantický“ příběh je uni-
verzální, klidně by se mohl odehrávat v kte-
rémkoliv českém městě. Tedy všude tam, 
kde žijí, pracují a (ne)milují se mladí lidé. 
Zoufale hledající, zoufale doufající a snad  
i nakonec šťastně nacházející… lásku. Režie:  
Daniel Špinar. Dramaturgie: Ilona Smejka-
lová. Výprava: Lucia Škandíková. Úprava: 
Ilona Smejkalová, Daniel Špinar. Osoby  
a obsazení: Tom / Ondřej Brett, Amy / Tereza 
Vilišová, Alison / Sylvie Krupanská.

Vstupné: 350 Kč

20. dubna / St / 19:00 / Fabrika 
Agentura Point Praha
Rob Becker: CAVEMAN 
– Na obranu pračlověka

„Obhajoba jeskynního muže“, kterou na-
psal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, před-
stavuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi 
muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvo-
lávají často nedorozumění. Představení pro 
jednoho herce zaplňuje do posledního místa 
hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě. „Ob-
hajoba jeskynního muže“ byla poprvé uvedena 
na Broadwayi v divadle Helen Hayes 26. břez-
na 1995. Režie: Patrik Hartl. Obsazení: Jan Ho-
lík / Jakub Stach. Vstupné: 350 Kč

31. května / Út / 19:00 / Fabrika 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
David Drábek: VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA
Pokračování osudů tří sester - Rózy, Heleny  
a Valérie (inscenace Jedlíci čokolády). 

Róza provozuje temnou Sluj, kam se cho-
dí lidé léčit pobytem v naprosté tmě. Helena  
s Janem sledují trhliny ve vzájemném vztahu  
a v potu tváře vychovávají přechytralá dvojčata 
Loretu a Olivera. Ludvík se živí jako soukro-
mé očko a před jeho metodami bledne i ko-
misař Clouseau. Na scéně se objevuje mladý 
uhrančivý lékař. A vzápětí i sestra Valérie, aby 
pomohla s asociálními dvojčaty. Vše se zahustí 
a rozvibruje do koktejlu z lásky, násilí, poťouch-
losti a kouzel, jak to má ve správné romanci 
být. Láska nebeská podruhé při zastávce v Če-
chách. I když už to vypadalo, že v téhle části 
světa nestaví...

Režie: David Drábek. Dramaturgie: Marké-
ta Bidlasová. Skladbu písně „Velká mořská víla“ 
nazpíval Vojta Dyk. Osoby a obsazení: Helena 
/ Isabela Smečková Bencová, Róza / Pavla To-
micová a další. Vstupné: 350 Kč

20. června / Po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman / Smoljak / Svěrák: Dlouhý, Široký 
a Krátkozraký

Pohádka, která u dětí propadla. Hra je 
světovým unikátem mimo jiné v tom, že zde 

dochází přímo na jevišti, při otevřené oponě  
a plném osvětlení scény k fyzické přeměně jed-
né postavy ve druhou, nadto z muže na ženu.
Režie: Ladislav Smoljak. 

Osoby a obsazení: Zlatovláska / Petr 
Brukner nebo Petr Reidinger, Král / Jan Hra-
běta nebo Bořivoj Penc, Princ Jasoň / Miloň 
Čepelka nebo Marek Šimon, Princ Drsoň / 
Marek Šimon nebo Miloň Čepelka, Děd Vše-
věd / Jaroslav Weigel, Bystrozraký / Zdeněk 
Svěrák nebo Miroslav Táborský j.h., Pocestný 
/ Václav Kotek nebo Robert Bárta. 

Vstupné: 350 Kč

Změna programu vyhrazena.
Všechna představení se konají ve Fabrice 

vždy od 19:00 hodin. Abonentní vstupenka 
na sezonu stojí 850 Kč. Vstupné na jednotlivá 
představení činí 350 Kč. Předprodej abonen-
tek bude zahájen 26. ledna 2016  v recepci 
Fabriky. (pondělí - pátek 6:00 - 17:00 hodin). 
Stávající abonenti mají možnost výměny své 
abonentky od  4. do 25.  ledna 2016  v recepci 
Fabriky.

Cimrman / Smoljak / Svěrák: 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Nadační fond 
Pozitivní svět

vypisuje 
výběrovém řízení 

na post ředitele-ředitelky 
nadačního fondu. 

Odkaz na podmínky zde: 
http://nadacnifond.pozi-
tivnisvet.cz/vyberove-ri-

zeni/
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Pozvánka na Riegrovku pro předškoláky

Sobotní drátování

Leden na Myšárně

Den lidských práv s Modrou školou

Kulinářský kurz 
na Myšárně

Chcete vidět naši školu?
Přijďte! Po jednom, či spolu.
Náladu si spravíte,
vše se o nás dozvíte.
Žádné dveře na Riegrovce
nezůstanou zavřené.
Ve třídách a na chodbách
potkávat se budeme.
A pokud se vypravíte 
na návštěvu za námi,
vězte – máme tady čisto,
přezůvky jsou vítány. 

Informační schůzka o tom, jak to u nás na Rie-
grovce chodí, se uskuteční ve čtvrtek 14. ledna 
2016  v 9 hodin a je určena všem rodičům, kteří 
se s předškoláčky chystají k zápisu a chtějí se  
k nám přijít s dětmi podívat a zjistit o vzdělávání 
u nás vše potřebné. Náhradní termín lze případ-
ně telefonicky dohodnout u vedení školy.                                                

Milena Baťková

Den otevřených dveří ve čtvrtek 14. led-
na 2016 je příležitostí nejen pro rodiče, ale  
i pro širokou veřejnost jak poznat blíže ZŠ T. G. 
MASARYKA. Škola je již od první adventní ne-
děle v listopadu krásně vyzdobena a je možné 
si ji prohlédnout od sklepa až po půdu, včetně 
nově vzniklých prostor (nová školní družina, 
učebna FIE), v čase od 8 do 16 hodin. Můžete 
vidět žáky a jejich učitele v přímém přenosu při 
výuce, pohovořit si s vyučujícími, vychovatelka-
mi, asistenty či s vedením školy.

Na středu 27. ledna 2016 má paní učitelka 
Tesárková připravenou ukázkovou hodinu pro 
předškoláky a ve stejném termínu se uskuteč-
ní přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků. 
Tato aktivita vzešla ze spolupráce s MŠ ČSA, 
ale je otevřena všem, kteří mají doma budoucí-
ho školáka. Vzdělávání vašich dětí je naše spo-
lečná věc. Budete-li chtít poradit či se se mnou 
sejít, neváhejte mne kontaktovat.       Jiří Sehnal

V prosinci jsme se se zájemci z řad zaměst-
nanců a rodičů Modré školy zúčastnili slav-
nostního předávání cen Roma Spirit v Praze  
v kostele sv. Anny Pražská křižovatka. Jako lau-
reáti jsme každý rok zváni.

Posláním Roma Spirit je zviditelňovat  
a oceňovat jednotlivce, obce a komerční i ne-
ziskové organizace, kteří se aktivně podílejí na 
řešení nelehkých situací a zasazují se o pomoc 
Romům a dobré soužití v české společnosti. 
Roma Spirit se koná na oslavu Dne lidských 
práv.

Dvěma z oceněných a hostů byli Petr To-
rák a Daniela Cincibusová (viz foto třetí a pátá 
zleva).

Petr Torák je romský policista v Anglii.  
Z Česka emigroval i s rodinou v květnu 1999 
po útoku neonacistů. V roce 2015 obdržel od 
královny Alžběty II. za jeho služby romské ko-
munitě řád Britského impéria. V řadách brit-
ských policistů začínal jako pochůzkář. Dnes 
je členem speciálního týmu pro odhalování 
obchodu s lidmi a nucené prostituce.

Daniela Cincibusová vychovala 22 přija-
tých dětí, z toho 15 romských. Každé z nich 

vystudovalo alespoň střední školu a všichni 
pracují. Paní Cincibusová dnes pracuje v Ob-
lastní charitě Most v nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež v Ralsku-Náhlově, která je 
největší sociálně vyloučenou lokalitou Liberec-
kého kraje.

Těší nás, že jsme se mohli s tak inspirativ-
ními lidmi setkat.

Radoslava Renzová, Modrá škola

Pro všechny, kteří si dali novoroční před-
sevzetí týkající se zdravé a dobré stravy, mám 
pozitivní zprávu. V pořadí již pátý kulinářský 
minikurz kuchaře Václava Šmerdy bude věno-
ván indické vegetariánské kuchyni. Minikurz 
proběhne ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 16:00  
v jídelně Základní školy T. G. Masaryka 27. Na 
jeho návštěvníky čeká praktická ukázka práce 
s ochutnávkou. 

Příspěvek na suroviny je 150 Kč. Neváhejte 
se přihlásit na e-mail: provoz.zs.svitavy@gthca-
tering.cz anebo na tel.: 461 533 179.  Jiří Sehnal

Ze svitavských škol

Na sobotu 16. ledna 2016 od 10 do 12 ho-
din zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají 
své ruce. Vzhledem k velkému zájmu a ome-
zenému počtu míst je nutné, aby zájemci svou 
účast nahlásili předem na e-mail: prazanova@
riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál.
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Absolventský ples svitavského gymnázia

Příběh bezpráví - Moskva posílá tanky

Talentovaná 
Saša Fialová 
ze ZŠ Felberova

Žákovský parlament  
ZŠ Felberova 
v Parlamentu

Přihlaste dítě 
do přípravné třídy
Příprava dětí pro nástup  
do základních škol ve školním 
roce 2016/2017

Plesová sezona je v plném proudu a tak 
bychom vás rádi touto cestou pozvali na ples 
Spolku absolventů gymnázia ve Svitavách, 
který se uskuteční v pátek 15. ledna od 19:00 
hodin ve Fabrice. Jedná se již o druhý ročník 
plesu pořádaného absolventy gymnázia a již 
v loňském roce jsme se mohli přesvědčit, že 
se jedná o skvělou příležitost potkat bývalé 
spolužáky, učitele či nové přátele. Výtěžek 
z plesu bude věnován na podporu činnos-
ti Charity Svitavy. Na tyto činnosti je možné 
přispět zakoupením vstupenky nebo líst-
ku do tomboly. Přispět však můžete už teď,  
a to buď formou finančního daru na bankovní 

Koncem listopadu se dva žáci naší školy  
– předseda školního parlamentu Ondřej Ha-
rašta z IX. B a jeho zástupce Milan Adámek 
z IX. A – zúčastnili společně s paní učitelkou 
Marcelou Dvořákovou setkání zástupců škol-
ních parlamentů, které proběhlo v budově Se-
nátu Parlamentu ČR v Praze.

Po nezbytné registraci všech zúčastněných 
žáci nejdříve představili své prezentace. Zakla-
datel slavného magazínu Transitions Online, 
Jeremy Drucker, pro ně připravil workshop, 
kde jim doporučil, jak mají své práce prezen-
tovat, upozornil je na to, kde dělají chyby,  
a poradil jim, jakými prostředky mohou zvýšit 
zájem o své projekty. Poté následovala diskuze 
s politiky, které se zúčastnili poslanci a senátoři 
Parlamentu ČR.

Naše škola byla do tohoto projektu vybrá-
na jako jediná z celého Pardubického kraje. 
Velký dík patří Marcele Dvořákové, která na něj 
žáky výborně připravila.                ZŠ Felberova

•	 rodiče dětí, kterým je k 31. 8. 2016 
pět let a dětí, které mají odklad školní 
docházky, se v případě zájmu mohou 
dostavit v kterýkoli všední den od  8 do 
11 hodin na adresu: Speciální základní  
a střední škola Svitavy, Milady Horá-
kové 488/44, Svitavy, nebo zavolat na 
tel.: 461 532 645, mob.: 731 151 866.

Těšíme se na vás

Takové bylo téma listopadového projektu 
Příběhy bezpráví. A stačí jen maličká jazyková 
hříčka a slova podtitulu dostávají nový význam: 
U nás pomáhali taky/ U nás pomáhaly tanky. 

I žáci obchodní akademie měli možnost 
si připomenout prostřednictvím dokumentár-
ních filmů trpké zkušenosti se sovětskou oku-
pací v roce 1968. Slyšeli v barvitém vyprávění 
pamětníka Mariána Kučeru, co znamená, když 
na vás střílí sovětský důstojník... Vedle toho-

Česká televize pořádá každoročně soutěž 
Zlatý oříšek, které se účastní talentované děti 
z celé České republiky. Do celostátního finále 
jich letos postoupilo celkem 30. Byla mezi nimi 
i žákyně naší školy Saša Fialová, která byla vy-
brána malířem Jiřím Andrlem za své úspěchy 
ve výtvarné činnosti. 

Nominovaní žáci se 6. prosince zúčastnili 
natáčení pořadu v nahrávacím studiu ČT Brno, 
který Česká televize odvysílá 1. ledna 2016. 
Jeho součástí budou také krátké medailonky 
jednotlivých účastníků. Saše k jejímu velkému 
úspěchu gratulujeme a přejeme jí mnoho zda-
ru v její další činnosti.                   ZŠ Felberova

účet číslo 2500590501/2010, pod variabilním 
symbolem, kterým bude vaše identifikační čís-
lo, nebo prvních šest číslic vašeho rodného 
čísla, nebo formou věcného daru do tomboly.  
V této souvislosti, prosím, kontaktujte absol-
venty prostřednictvím e-mailu gysy.ples@
gmail.com.

Hosté se mohou těšit na bohatou tombo-
lu i na populární fotokoutek. K tanci i posle-
chu zahrají dvě kapely, a to Big Band Svitavy  
a Z-band Svitavy. Věříme, že ples zajistí spous-
tu zážitků všem zúčastněným.

Petra Jelínková, Spolek absolventů 
Gymnázia ve Svitavách

to konkrétního životního příběhu ocenili naši 
maturanti zvláště emocionálně hluboký záži-
tek z dokumentu Ticho o pohřbu Jana Pala-
cha, blízký jim byl i vzdor studentské stávky ve 
filmu Deset bodů. V závěru došlo i na diskusi 
na téma, nakolik se historie může opakovat  
a opakuje – součástí promítání byl totiž doku-
ment, který filmovými záběry propojil události 
v ČSSR v roce 1968 s událostmi na Ukrajině  
v roce 2014.                                      Iva Štrychová

POZVÁNKA NA ZÁPIS

dne 3. února 2016 od 14.00 do 18.00 hodin
ve druhém patře ZŠ Svitavy, Felberova 2,

zapisovány budou děti narozené
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010

s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte 

zveme Vás k zápisu do 1. třídy

Pozvanka zapis 2016 noviny_fin.indd   1 02.12.15   17:41



Program „Drž se na uzdě“ pokračuje

Slevy a výhody 
pro seniory

ZO kardio Svitavy

Akce v měsíci 
lednu

Město Svitavy v oblasti sociální prevence 
spolupracuje s řadou partnerů z neziskové 
oblasti. Předmětem spolupráce je poskytování 
sociálních služeb nebo specifických programů 
sociální prevence pro jednotlivé cílové skupi-
ny, nejčastěji děti, případně celé rodiny. Cílem 
programů je snížení míry sociálního selhávání 
jedinců nebo rodin. Obdobným programem je 
výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy 
maladaptivního chování. Co si pod tímto ná-
zvem představit? Patří sem především takové 
projevy chování, které při jejich neřešení mo-
hou přerůst ve vážnější potíže související s po-
rušováním nejen morálních, ale také právních 
norem, tedy v kriminalitu. Prostřednictvím vý-
cviku jsou tedy řešeny potíže s chováním dětí 
ještě dříve, než narostou do takových rozměrů, 
kdy vyžadují pobytové služby v zařízeních pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Každo-
ročně se v Bonanze konají tři tříměsíční progra-
my rozprostřené do období celého roku. Na 
ně navazují upevňovací nízkoprahové aktivity 
nebo letní tábory. Podzimní program je hra-
zen převážně z dotačních prostředků Odboru 
bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
MV ČR a částečně z prostředků města Svitavy. 
Další programy v průběhu roku hradí MPSV 
ČR a podílejí se na nich také okolní města  
- Moravská Třebová, Polička nebo obec Vendo-
lí, které do nich zařazují děti ze svých regionů.

Do podzimního programu „Drž se na 
uzdě“ - výcviku sociálních dovedností a léčeb-
ného pedagogicko – psychologického ježdění 
využívajícího koně jako motivační a výchovný 
prostředek je zapojeno celkem dvanáct dětí. 
Tento běh je určen dětem, které už v minu-
losti výcvik absolvovaly. Výběr dětí provedl 
OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) 
MěÚ Svitavy. Jedná se o děti ve věku od 8 do 
13 let. U nich je problémem často i rodinné 
prostředí. Ve vybraných rodinách proto do-
chází k intenzivní práci sociálních pracovníků 
Bonanzy nebo pracovnic sociálního odboru 
MěÚ Svitavy. Aktivity s dětmi jsou směřovány 
na sobotní dopoledne nebo celé víkendy, aby 
nenarušovaly školní docházku. 

Tematické bloky jsou přizpůsobené tak, 
aby si děti upevnily jejich již získané sociální 
dovednosti a zároveň si osvojovaly nové. 

Předpokládaný konec programu je naplá-
nován na konec listopadu, ale děti ani rodiny 
neponecháme bez pomoci. Získané návyky 
nebo dovednosti mohou upevňovat v každo-
denním dojíždění do nízkoprahu na statek. 
Starší děti například na kole po nové cyklos-
tezce Svitavy - Vendolí. Ve spolupráci s měs-
ty Svitavy a Polička také děti z měst 2 x týdně 
na statek přivážíme. Někteří z nich u nás po 
letech zůstávají jako dobrovolníci nebo se jen 
tak zastaví na návštěvu. Jsme přesvědčeni, že 
program dětem i rodinám skutečně pomáhá.

Pro město Svitavy je program důležitý pro 
včasný odklon dětí od budoucího kriminálního 
chování, které přináší problémy, jejichž poz-
dější usměrňování je pro všechny nejen velmi 

SENIOR PASY jsou unikátním projektem, 
který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem 
od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA! 
Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev 
na výrobky a služby poskytované držitelům 
karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši  
5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravot-
nictví, lázeňství, wellness, cestování, stravo-
vání, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale  
i spotřební nákupy.

Jak získat slevovou kartu Senior Pas?
Můžete se zaregistrovat na stránkách 

www.seniorpasy.cz elektronicky nebo můžete 
vyplnit formulář, který lze stáhnout na těchto 
stránkách. Vyplněný zašlete na adresu: Senior 
Pas, Mendlovo nám. 1a, 60300 Brno.

Můžete se také zaregistrovat prostřednic-
tvím Klubu seniorů Svitavy, kde vám vyplníme 
elektronickou žádost. Provoz klubu je ve Fabri-
ce každé pondělí od 14 do 17 hodin (místnost 
č. 301).

Senior Pas vám bude zaslán do 6 týdnu na 
adresu, kterou jste uvedli při registraci. Ve Svi-
tavách můžete Senior Pas využít v městském 
muzeu a v SKS kromě kina. 

Zveme vás na lednovou kondiční vycház-
ku, kterou zahájíme v sobotu 23. ledna pro-
hlídkou svitavské sportovní haly.

Sraz účastníků bude v 10:00 hodin. Po 
skončení prohlídky půjdeme na vycházku  
v délce 3 km, kterou přizpůsobíme rozmaru 
počasí. Trasu kolem svitavských rybníků za-
končíme obědem.    

V roce 2015 účastníci našich vycházek na-
chodili celkem 4 420 km! Všem našim členům, 
příznivcům, sponzorům, Radě města Svitavy, 
pracovníkům Fabriky a redakci Naše město 
přejeme hodně zdraví a pohody v roce 2016.  
Neseďte doma, příroda a organizátoři kondič-
ních vycházek na vás čekají.

 Za výbor ZO kardio Svitavy Jan Pokorný

12. 1. / Út / 15:00 / městské muzeum a galerie 
(sraz před muzeem)
Společná návštěva výstavy Betlémy 
– řezbáři a sběratelé

19. 1. / Út / 15:00 / Městský úřad Svitavy, T. G. 
Masaryka 35 (vila), přízemí
Beseda s Městskou policií Svitavy

26. 1. / St / 14:30 / Fabrika – hlavní sál
Výroční členská schůze členů klubu 
seniorů s kulturním programem
Aktuální informace jsou vyvěšeny na nástěn-
kách klubu seniorů ve Fabrice v přízemí a ve  
3. poschodí před místností č. 301. V elektronic-
ké podobě jsou k dispozici na webových strán-
kách klubu seniorů www.ks.svitavy.cz.

nákladné, ale především velmi málo účinné. 
Období, kdy se utváří osobnost člověka, nelze 
oklamat.                                           Erich Stündl

zajišťuje firma Lubomírek.cz. S nesrovnalost-
mi v doručování se obracejte na mob.: 608 
024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 31. ledna 2016

Distribuci

Děje se ve městě
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Tyršova 244, 570 01 Litomyšl

Přijme
Truhláře (i nevyučeného)

POžadujeme:
•	 Praxi v oboru 
•	 Spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu
•	 Řidičský průkaz sk. B, C vítáno

Nabízíme:
•	 Zajímavou a tvůrčí práci na  

prestižních zakázkách i v zahraničí
•	 Pracovní poměr na plný úvazek
•	 Zajímavé platové podmínky
•	 Stravování v místě

Podrobnější informace na
Tel. čísle 603 504 747 nebo
Při osobní návštěvě

TeCTONa spol. s r.o.



Lednové vzdělávání 
v Krůčku

Akce Střediska volného času

S Krůčkem 
v novém roce 

Garni hotel opět uspěl

Hledá se Žena činu!

I v příštím roce pro vás chystáme různé 
semináře, workshopy a kurzy. V rámci Centra 
pro rodinu vám hned v lednu nabízíme semi-
nář na téma Rodinný rozpočet (který přichází 
po Vánocích v ten pravý čas) či rozběhnutí kur-
zu rodičovských dovedností či kurzu emoční 
inteligence. Chybět nebude ani homeopatický 
workshop. Pro více informací pište na e-mail: 
mckrucek@gmail.com nebo volejte na mob.: 
733 518 999.

9. / So / 9:30 / louka naproti restaurace U Jelena
Zimní liga házedel - I. kolo   
Soutěž leteckých modelářů

9 - 10. / So - Ne / SVČ Tramtáryje
Noční hrátky - deskovky
Nachystáme pro vás staré i nové hry: postře-
hovky, dětské a rodinné, logické hlavolamy. 
Nachystáme pro vás také drobné občerstvení. 
Možnost přespání v Tramtáryji, spacák a kari-
matku s sebou. Cena 99 Kč. Nutné se předem 
nahlásit do 4. 1. 2016 na e-mail: lwaltova@
svitavy.cz, nebo mob.: 734 287 286

10. / Ne /14:00 – 18:00 / SVČ Tramtáryje
Deskohrátky
Zábavné odpoledne plné her pro všechny děti 
a jejich kamarády, rodiče, prarodiče. Nové  
i staré hry, které tu pro vás budou nachystané, 
si můžete naplno užít. Cena 30 Kč. Nutné se 
předem nahlásit do 4. 1. 2016 na e-mail: lwal-
tova@svitavy.cz nebo mob.: 734 287 286

10. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž
Novoroční cena - 24. ročník, vzduchová pistole 
60, 40, startovné: pro nečleny 50 Kč 

16. / So / 13:30 / u Vodárenského lesa
Grand Prix Svitavy aneb Pojď se klouzat
Odpoledne na kopci u Vodárenského lesa, 
připraveny jsou 3 soutěžní disciplíny (sjezd, 
slalom, výběh), na závěr programu exhibice  
– nejdelší let (18+), nejoriginálnější kluzadlo  
(kategorie: boby, sáňky, pytel a ostatní), kate-
gorie soutěžících: prťavec - s rodičem (0 - 5 let), 
junior (6 - 9 let), amatér (10 -14 let), No Co-
mment (15 -17 let), Oldies (18+). 
Startovné: 20 Kč

17. / Ne / 9:00/ střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž
Novoroční cena - 24. ročník, VzPu mládež do 
12, 14 a 16 let, startovné: pro nečleny 50 Kč

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

23. / So / 9:30 / louka naproti restaurace U Jelena
Zimní liga házedel - II. kolo   
Soutěž leteckých modelářů

29. / Pá / SVČ Tramtáryje
Led(n)ové sochaření
Jedinci i skupiny, povolte uzdu své fantazii  
a kreativitě a přijďte vytvořit originální sně-
hovou sochu. Vaše sněhové výtvory budeme  
i barvit a nejlepší z nich i oceníme originální ce-
nou. Vstupné 40 Kč. Nutné se předem přihlá-
sit. Více informací: e-mail: lwaltova@svitavy.cz, 
mob.: 734 287 286   

30. / So / 14:00  / Svitavský stadion
Karneval na ledě

31. / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž
Cena ředitele SVČ Svitavy - 23. ročník, VzPu 
mládež do 12, 14 a 16 let, startovné: pro nečle-
ny 50 Kč                                          Robert Snášil

Do nového roku vstupuje Mateřské a ro-
dinné centrum Krůček Svitavy, z.s. s novým 
názvem, které se mění již pouze na KRŮČEK, 
Z.S. Dále tu pro vás budeme jako centrum 
rodinné, vzdělávací, poradenské, informační 
i dobrovolnické, komunitní i multigenerační. 
A vždy tu jsme a budeme právě  pro vás, pro 
rodiny. Ale vzhledem k této velké šíři oblastí, 
ve kterých tu pro vás jsme, schválila valná hro-
mada změnu názvu pouze na Krůček, z.s., pod 
kterým nás stejně všichni znáte. Do nového 
roku vám tedy přejeme společně s námi ten 
správný krůček. Věříme, že i v příštím roce pro 
vás budeme místem pohody, setkávání, inspi-
race a efektivně stráveného času. Na shleda-
nou v roce 2016.                             Tým Krůčku 

Vstupte do nového roku s dobrým skut-
kem. Oceňte ženy ze svého okolí, které se  
v roce 2015 zasloužily o zlepšení veřejného 
života ve Svitavách.  Nominujte je na ocenění 
Žena činu! Dámy, z jejichž práce a skutků má 
užitek více než jednotlivec, si přece zaslouží vy-
zdvihnout. Pomozte nám je nalézt a poděkovat 
jim. Samotný akt nominace je velmi snadný,  
a to prostřednictvím formuláře na stránkách 
www.politicka.cz. Soutěž Czech Hotel Awards – Hotel roku 

je přehlídkou českých hotelů nabízejících 
nejkvalitnější služby a klade si za cíl zmapo-
vat a zviditelnit nejlepší hotely po celé České 
republice. V letošním roce je to již 4. ročník 
této prestižní soutěže. Ocenění jsou udělo-
vána pro každý kraj (13) a pražský obvod 
(1-10). Nominované hotely jsou registrovány 
na webových stránkách soutěže, kde pro svůj 
nejoblíbenější hotel v kategoriích 3, 4, 5 hvězd 
a Wellness&spa hlasuje veřejnost. Sestavená 
odborná porota vybírá vítěze jen v kategorii 
Kongresový hotel. Na základě součtu hlasů 
pak je vyhodnocen absolutní vítěz každé kate-
gorie. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ho-
tel roku 2015 se konalo 23. listopadu v Praze  
v prostorách kaple Sacre Coeur. Garni Hotel 
Svitavy, který získal již ocenění Hotel roku 
2012 v Pardubickém kraji, nyní stejné umístění 
obhájil a navíc se stal nejlepším kongresovým 
hotelem v regionu. Soutěže se zúčastnilo 285 
hotelů z celé České republiky.        Petra Fadrná

Hotel of The Year 
2015

Hotel roku

Pardubický kraj

regional winner

Czech Hotel Awards, guarantor of the competition for the most 
popular hotel in the Czech Republic is awarding prizes

based on public vote

Garni Hotel Svitavy

2015

HOTEL ROKU

HOTEL OF THE YEAR

PARDUBICKÝ

KRAJ

REGIONAL

WINNER

KLÁRA HEJNOVÁ
ředitelka soutěže czech hotel awards november 23rd 2015

PRAGUE
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Silový trojboj – Zlatý závěr roku

Úspěchy svitavské gymnastiky

Poděkování fanouškům

Volejbalové 
„berušky“ v akci 

Členové oddílu TJ Svitavy Powerlifting pod 
vedením Libora Nováka uspořádali ve Svita-
vách 14. listopadu v hale Na Střelnici 24. mist-
rovství severní Moravy v silovém trojboji mužů 
a žen, kterého se účastnili trojbojaři z celé České 
republiky. Za podpory rodinných příslušníků, 
přátel a domácích se naši reprezentanti umís-
tili na předních pozicích. Dle přepočteného 
výkonu se náš oddíl rovněž umístil na 1. místě 
v absolutním pořadí v trojboji a na 1. místě  
v kategorii talentované mládeže, kde za doros-
tenky získala zlatou medaili Karolína Adamová 
a za dorostence Patrik Janků. Podpořte je v so-
botu 9. ledna sledováním přímého přenosu na 
www.powerlifter.cz, kde budou naši trojbojaři 

Jméno Pořadí Kategorie

Karolína Adamová 1. místo do 52 kg

Kristýna Nováková 2. místo do 52 kg

Jolana Moravcová 1. místo do 72 kg

Veronika Hrochová 1. místo do 84 kg

Daniel Křepelka 1. místo do 66 kg

Tomáš Beran 2. místo do 66 kg

Patrik Janků 1. místo do 74 kg

Dominik Konečný 2. místo do 74 kg

David Lacko 1. místo do 83 kg

Libor Novák 2. místo do 83 kg

Libor Zerzánek 1. místo do 93 kg

Karel Horský 2. místo do 93 kg

Patrik Krušina 3. místo do 93 kg

Konstantin Ožinskij 1. místo do 105 kg

Jiří Chvála 2. místo do 120 kg

Daniel Prokopovič 1. místo nad 120 kg

soutěžit na mistrovství ČR v klasickém (RAW) 
silovém trojboji dorostu a juniorů s mezinárod-
ní účastí v Sedlčanech.                 Vladěna Janků

Děkujeme všem, kteří se zapojili do pro-
gramu Pomáhej pohybem a neskutečným 
množstvím vysportovaných bodů podpořili 
projekt Vyskákej si úspěch, jehož realizací 
jsme získali kompletní cvičiště pro sport se psy 
Agility. Finanční podpora Nadace ČEZ ve výši 
24 200 Kč pokryla nákup tunelu, šikmé stěny 
a kladiny do naší výbavy, také financuje pro-
nájem prostor, kde se připravujeme na příští 
sezonu. Bez aktivity našich fanoušků bychom 
tohoto cíle nedosáhli, a proto všem, co se  
o získání podpory zasloužili, srdečně děku-
jeme! Samozřejmě vás všechny zveme k vy-
zkoušení nových překážek, třeba se mezi vámi 
skrývá další člen našeho týmu. Tým KPPT, z. s. 
www.kppt.cz.                                     Michaela Cichá

Pro nejmladší volejbalistky (3. - 4. třída) 
je oficiální mistrovskou soutěží krajský přebor 
v přehazované. V našem Pardubickém kraji 
se ho v této sezoně účastní úctyhodných 39 
družstev, z toho je 5 svitavských. Hraje se ve 
trojicích, na střídání může mít družstvo další  
2 hráčky. Pravidla se velmi přibližují troj-
kovému volejbalu, jen místo odbíjení prsty  
a bagrem se míč chytá a hází. Letošní KP je  
v plném proudu, „berušky“ odehrály kvalifikaci  
a 1. kolo. V celkovém průběžném pořadí si nej-
lépe vede A družstvo, ve kterém  jsou T. Bedná-
řová, E. Doubková, K. Trávníčková a E. Císařová.  
Hned v kvalifikaci si vybojovaly účast v nejlep-
ší skupině a na dalším turnaji svoji výkonnost 
potvrdily. Jsou zatím na výborném 3. místě.  
B družstvo ve složení A.Tláskalová, N. Ducháč-
ková, N. Pavlišová a N. Vladíková jsou aktuálně 
na 9. místě a věříme, že se postupně v tabulce 
propracují ještě výš. C družstvo (T. Olšánová,  
T. Šudáková, A. Krhounová) byly po kvalifika-
ci zařazeny do třetí výkonnostní skupiny, ale 
hned v 1. kole byly ve své skupině druhé a po-
sunou se výš. Z „berušek“ třeťaček jsou složena 
zbývající dvě družstva. Soutěž hrají poprvé, ale 
zatím se rozhodně ani mezi staršími neztrácejí. 
„D“ tým (N. Makovská, N. Karbašová, K. Hná-
tová a A. Burešová) se vytáhl hned v kvalifikaci, 
aktuálně je na 12. místě. E družstvo (V. Motál-
ková,  B. Němcová, N. Prokopová a K. Kloudo-
vá) je aktuálně na 15. místě, a to je samozřej-
mě taky na pochvalu. Suma sumárum, všech 
5 družstev máme aktuálně v první polovině 
tabulky, a to trenéry opravdu těší. Uvidíme, co 
nám ještě „berušky“ do konce soutěže předve-
dou a čím nás překvapí.     Marcela Sezemská

Informace ze sportu

I letos se na konci roku konalo MČR  
v Teamgymu, tentokrát v Trutnově. V kate-
gorii Junior I bylo mezi dvanácti družstvy  
i to svitavské. Děvčata pilně trénovala na sou-
středění v Šumperku, a tak jsme čekali, jak se 
holkám povede v závodě. Od září platí nová 
pravidla, proto nikdo nevěděl, co přesně oče-
kávat. Gymnastkám se vedlo na akrobacii, kde 
nezaznamenaly žádný pád, a poté předvedly 

vůbec nejlepší trampolínu. Skladba se všem 
moc líbila, ale ještě je potřeba zapracovat na 
obtížnosti. Celkově to tedy stačilo na krásné  
5. místo. Hned týden nato se v Brně konal další 
závod, kam jsme poslali na zkušenou i druž-
stvo mladších dívek. Všechny zacvičily skvěle, 
a tak si starší odvezly zlaté a mladší bronzo-
vé medaile a poháry. Holky super, ať se daří  
i v příštím roce!                     Pavla Koudelková


