Březen 2016 / www.svitavy.cz

PŘÍSPĚVKY
NA OŠETŘENÍ
STROMŮ

4

rekonstrukce
krytého
bazénu

5

březen
patří
výtvarníkům

Velikonoce na náměstí

Ve středu 23. března zveme všechny děti
a jejich rodiče od 14:00 do 16:30 hod. na svitavské náměstí, kde se uskuteční akce Velikonoce ve Svitavách.
Mimo vyzdobeného náměstí budou na
vás čekat i dílničky s tvorbu zaměřenou na
velikonoční tradice, které zajistí MC Krůček
a nízkoprahový klub Díra. Také si budete moci
uplést pomlázku a budou zde zábavná stanoviště pro děti, které připraví Středisko volného
času Svitavy. V případě příznivého počasí bude
připraven i ZOO – koutek pro děti u morového sloupu, který zabezpečí Květná zahrada.
V rámci akce bude zorganizován stánkový pro-

dej, který bude zaměřen na velikonoční tradice,
prodej proutěného zboží, trdelníky, cukrovinky
apod., který zajišťuje Městské informační centrum Svitavy. V rámci programu si můžete užít
od 14:30 hod. hudební vystoupení kuřimské kapely Motýlí )D(efekt a slovenské písničkářky
Mirky Miškechové v horní části náměstí. Veškeré aktivity a program konané na náměstí jsou
zdarma. Od 19:00 hod. vystoupení Minipárty
s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským ve Fabrice, cena vstupenky je 250 Kč. Za nepříznivého
počasí se akce uskuteční v prostorách Fabriky
ve stejném čase, včetně koncertních vystoupení. Těšíme se na vaši účast.
Robert Snášil

Hubert Engelmar Unzeitig na cestě k blahoslavení
Papež František I. svým dekretem z 22.
ledna 2016 oficiálně uznal katolického kněze
mučedníkem blíženské lásky. Anděl z Dachau,
který svůj život obětoval při ošetřování vězňů,
zejména pak ruských vojáků v táboře v Dachau,
se tak zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti
našeho regionu. Papežský dekret je otevřením
dlouhé cesty k beatifikaci kněze a možná i k budoucí kanonizaci. Jedná se o neopakovatelnou
a jedinečnou událost, která svým dosahem výrazně přerůstá hranice regionu.
Pokračování na str. 2
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Mezinárodní spolupráce
Město Svitavy řadu let rozvíjí partnerské
vztahy se zahraničními městy. S německým
městem Stendal (poblíž Magdeburgu) trvají
přátelské kontakty už desítky let. Svitavy stále
udržují také kontakty s dalším německým městem Plochingem, který je pomyslným centrem
oblasti, kde žijí sudetští Němci původem ze
Svitavska, a s nizozemským městem Weesp.
Po roce 1990 byla obnovena partnerská spolupráce se slovenským Žiarem nad Hronom.
Pravidelně odjíždí svitavská delegace do Slovenské republiky a pravidelně přijíždí naši slovenští
přátelé zase do Svitav. Poslední setkání se uskutečnilo 5. a 6. února v Žiaru nad Hronom při
příležitosti podepsání partnerské smlouvy, která
bude prodloužena o dalších 5 let. V letošním
roce obě města slaví jubileum od svého založení. Svitavy slaví 760 let a Žiar nad Hronom
je o 10 let starší. V rámci současného rozvoje
a podpory přeshraniční spolupráce s Polskem
navázaly Svitavy v posledním roce spolupráci na společných projektech s městy Strzelin
a Lądek - Zdroj.
Alice Štrajtová Štefková

V těchto dnech připravujeme projekt s názvem Oživení historie města Svitavy a Strzelin.
Jedná se o společné kulturní skutky, které by
se měly realizovat v letech 2017 – 2018. Představitelé obou měst a jejich kulturních institucí
se již potkali ve Svitavách a polském Strzelině.
Společně připravují čtrnáct koncertů, divadel, vernisáží v obou městech ve dvou letech
(2017 –2018). Setkávat by se měly pěvecké sbory, dechové orchestry, divadelníci, žáci a učitelé
základních uměleckých škol, výtvarníci, fotografové, rockoví muzikanti,… ze Svitav a Strzelina.
Pokračování na str. 2
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Vše dobré k 70. narozeninám Václava Koukala

Mezinárodní spolupráce
Pokračování ze str. 1
Součástí projektu by mělo být zakoupení
nového klavíru do Fabriky, košile pro svitavský dechový orchestr, nové hudební nástroje
a stojany pro dechovku ze Strzelina.
V této chvíli je projekt připraven a věřme,
že bude schválen v červnu tohoto roku. Tak se
těšme na setkávání s umělci z polského města
Strzelin. Města, které leží v Dolním Slezsku,
protéká jím řeka Olawa, žije zde asi 13 000
obyvatel, Wroclav je na dohled (37 kilometrů). Pojedete-li vlakem z Prahy do Varšavy,
musíte jím projet. A je pro nás důležité, že
město Strzelin je jedním z center české menšiny v Polsku.
Petr Mohr

Opustili nás
Dne 8. února 2016 nás ve věku nedožitých 73 let opustil Antonín Peša, dlouholetý
předseda Okresního výboru Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR ve Svitavách a člen souboru neslyšících Pantomima. Pan Peša působil
také jako vyučující a tlumočník znakového jazyka. Přes vlastní sluchové postižení zasvětil svůj
život pomoci lidem se zdravotním postižením.
Dne 12. února 2016 nás ve věku nedožitých 78 let opustila Věra Skalická, dlouholetá
předsedkyně Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami ve Svitavách
a členka okresního výboru. Paní Skalická se obětavě věnovala práci pro zdravotně postižené
i přes vlastní závažné zdravotní problémy. Za
tuto činnost obdržela celorepublikové ocenění
Mosty i ocenění za práci pro zdravotně postižené. Uctěte s námi jejich památku.
OO a ZO SPCCH Svitavy

Na narozeniny lidí, kterých si vážíme
a máme je rádi, by se nemělo zapomínat. Přesto se tak stalo. V lednu letošního roku se dožil
kulatého životního jubilea Václav Koukal, který se významně zapsal do historie života našeho města. Václave, přicházíme s blahopřáním
o dva měsíce později, ale věř mi, že ze srdce.
Václav Koukal pracoval před sametovou
revolucí v technických oborech, naposledy
jako projektant v Zemědělských stavbách.
V roce 1990 byl zvolen zastupitelem a radním
města Svitavy a stal se místostarostou, kterým
byl dalších deset let. Od roku 2001 do roku
2006 vedl město jako starosta. V roce 2004 byl
zvolen zastupitelem Pardubického kraje za Koalici pro Pardubický kraj, mandát vykonával do
roku 2008. Od roku 2006 do roku 2012 půso-

bil jako senátor za svitavský obvod, v komoře
Parlamentu České republiky vykonával funkci
místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie. V roce 2012 se rozhodl odejít z politického života, nadále se však aktivně zajímá
o život ve svém městě.
Na radnici v Langrově vile působil dlouhých šestnáct let a společně s Jiřím Brýdlem
stojí za nejvýraznější proměnou města v novodobé historii. Jmenujme alespoň rekonstrukci
náměstí, opravy panelových domů, výstavbu
domů na Vějíři, přípravu průmyslové zóny,
stavbu sportovní haly, regeneraci parku Jana
Palacha, kulturní centrum Fabrika. Jen pár
zasvěcených ví, kolik práce, nervů, přesvědčování a mnohých konfrontací za těmito pár
slovy je. Nikdo neočekával, že se s odchodem
do důchodu Václav Koukal vytratí z veřejného života Svitav. A tak ho i dnes potkáváme.
Angažuje se v komunální politice, v Nadaci
Josefa Plívy, setkáváme se na společenských,
kulturních a sportovních akcích města. V dobrém rozpoložení jej určitě udržují i jeho koníčky – cyklistika, běžky, zájem o historii, umění
a hudbu. A také posezení s přáteli při dobrém
jídle a vínu.
Václave, děkuji Ti jménem svým i jménem
mnoha obyvatel našeho města a přeji vše dobré do dalších let. Zdraví, elán a radost ze svého okolí. Ať ti tvé životní nasazení ještě dlouho
vydrží.
David Šimek

Hubert Engelmar Unzeitig na cestě k blahoslavení
Pokračování ze str. 1
P. Unzeitig se stává vzorem pro miliardy
křesťanů celého světa, ale i nejen jich.
Jméno P. Engelmara Unzeitiga se na dekretu vatikánské Kongregace pro svatořečení
nachází s osmi dalšími osobnostmi z celého
světa. Dekret je svědectvím a uznáním pěti
zázraků, dvou hrdinských ctností a dvou svědectví o mučednictví. K vlastnímu blahořečení kněze by mohlo dojít letos na podzim.
P. Engelmar Unzeitig – Anděl z Dachau se
narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou
jako jedno z pěti dětí Johanna Unzeitiga, který
zemřel roku 1916 v ruském zajateckém táboře
na Volze na tyfus. V roce 1921 byl biřmován
ve Svitavách. Po ukončení obecné školy pracoval krátce jako pomocník v hospodářství
u českého sedláka. V sedmnácti letech odešel k mariannhillským misionářům do Reimlingenu v augšpurské diecézi. Po složení
maturitní zkoušky studoval teologii a filozofii
v kněžském semináři ve Würzburgu. Zde byl
6. srpna 1939 vysvěcen na kněze a přijal jméno Engelmar. Primici slavil ve své rodné obci
16. srpna 1939. Na první kněžské místo odešel do šumavské vsi Zvonková. Za své mravní
postoje, v nichž se vyslovil i proti pronásledování Židů, byl v roce 1941 zatčen a uvězněn
ve věznici v Linci, odkud byl po šesti týdnech
převezen do koncentračního tábora Dachau
u Mnichova. Z konkrétní lidské bytosti se stalo

pouhé číslo 26 147. Z kněžského bloku č. 26
odešel dobrovolně do nemocničního bloku
ošetřovat nemocné, především ruské zajatce. Zde pomáhal posilovat nejen těla vězňů,
ale i jejich ducha, překládal části Písma sv.
do ruštiny. O Vánocích roku 1944 vypukla
v táboře epidemie skvrnitého tyfu a páter Unzeitig odešel dobrovolně do tyfových baráků,
kde se zanedlouho nakazil a stal se tak jednou z mnoha obětí epidemie. Zemřel v pátek
2. března 1945, den po svých 34. narozeninách. Jeho ostatky byly uloženy 30. března
1945 na Městském hřbitově ve Würzburgu.
Nakonec byla urna s jeho popelem v roce
1968 přenesena do kostela Srdce Ježíšova ve
Würzburgu.
Radoslav Fikejz
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Zápisy do prvních tříd základních škol

Terminál veřejné dopravy
Město Svitavy zahajuje přípravu úpravy
území na ulici 5. května, kde by mělo dojít
k velké změně v podpoře využívání veřejné
hromadné dopravy, ať již vlakové či autobusové. Stávající stav je problematický z hlediska nástupních prostor u autobusových linek,
při parkování osobních automobilů a také
z hlediska bezpečnosti chodců. Záměrem je vybudovat bezpečná řešení dopravního systému
v ulici 5. května s navýšením ploch pro parkování osobních automobilů, vybudování nových
chodníků s řešením bezbariérových nástupů,
úpravu zastávek pro autobusovou dopravu,
vybudování nových veřejných pobytových
ploch s mobiliářem a prostory pro úschovu
a odstavování jízdních kol, posílení zeleně.
Bude se jednat o rozsáhlou investici od ulice Tovární až po stykovou křižovatku ulice
5. května u železničního přejezdu. Investice je
připravována k možnosti podání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Předpokládané náklady by se měly pohybovat kolem cca 50 mil. Kč.
Pavel Čížek

Počátkem února proběhl zápis dětí do prvních tříd svitavských základních škol. Celkem bylo
zapsáno 243 dětí, z toho bylo 35 dětí z okolních obcí, tedy mimosvitavských. U 36 dětí je předpoklad, že budou jejich rodiče žádat odklad povinné školní docházky. V pěti úplných a v jedné
malotřídní základní škole bude 1. září otevřeno celkem devět prvních tříd.
Jiří Petr

Putování po historických městech Čech,
Moravy a Slezska vyvrcholí Top týdnem

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 3. února schválilo:
• realizaci investiční akce Terénní úpravy pro
dočasné uložení zemin pro výstavbu poldrů - skrývka ornice, která se týká využití
zeminy z výstavby závodu Schaeffler Svitavy v parku Patriotů a plochy pro dočasné
uložení zeminy pro poldry (po pravé straně
při výjezdu na Moravskou Třebovou, mezi
překladištěm společnosti LIKO SVITAVY
a zahrádkářskou kolonií Za Jatkami)
• partnerství Střediska kulturních služeb
města Svitavy se střelínským střediskem
kultury v projektu Oživení historie měst Svitavy a Strzelin z důvodu námi podané žádosti
o dotaci z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informaci kontrolního výboru o výsledku
kontroly usnesení
Zastupitelstvem nebyla schválena:
• novela jednacího řádu zastupitelstva podle
předloženého návrhu Miroslava Sedláka.
Další zasedání zastupitelstva se koná
23. března v 16 hodin.
Zuzana Pustinová

Dalším rokem realizace projektu je rok
2016. Už šestý rok tak od května do října budou v jednotlivých městech, která získala titul
Historické město roku, probíhat týdenní akce
tzv. TOP týdny. Jednotlivá města připravují
program včetně návštěv dalších historických
měst v okolí. Nabídka všech těchto aktivit je
už tradičně prezentována nejen na webové
adrese, ale i v tištěných materiálech, které
Sdružení s jednotlivými městy připravilo. Pro
připomenutí:
Nositelem projektu je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, což
je nezisková organizace, která se již víc než
dvacet let zabývá zachováváním a trvalou využitelností kulturního dědictví, zaměřenou na
regeneraci historických sídel. Z toho vyplývá
nosný motiv projektu - poznání těch měst, která vykonala nejvíce práce v rámci dotačního
programu Ministerstva kultury ČR - Programu
regenerace Městských památkových rezervací
a Městských památkových zón, a která uspěla
v soutěži navazující na tento program. Tu
v roce 1994 iniciovalo SHS ČMS a dodnes ji
spolupořádá s ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj. V letech 1994
– 2015 v soutěži získalo titul Historické město
roku a na projektu se podílí už 21 měst: Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Klášterec nad
Ohří, Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Pra-

chatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk, Františkovy
Lázně, Beroun, Uherské Hradiště, Znojmo,
Chrudim, Cheb a Jilemnice.
Při realizaci projektu se klade důraz na
nabídky regionálních aktivit. Páteří projektu
je kulturní cestovní ruch převážně zaměřený na historická města, hrady, zámky, muzea
a galerie, ale i s nabídkou dalších sportovních
a kulturních aktivit při pobytu. Nabízí i městské
slavnosti a nejrůznější festivaly.
Projekt nazvaný Putování po historických
městech Čech, Moravy a Slezska bude mít letos ve Svitavách vyvrcholení tzv. TOP týdnem
od pondělí 29. srpna do neděle 4. září. Bohatá
nabídka kulturních pořadů, ale také možnost
využití moderních sportovišť ve sportovním
parku Svitavský stadion jistě přiláká do našeho
města turisty z blízkého okolí i vzdálených míst.
Součástí projektu je soutěž pro domácí
cestovatele, kteří mají možnost navštívit všechna města zapojená do projektu. Návštěvníci si
mohou v jednotlivých informačních centrech
měst vyzvednout cestovní knížky a poté „sbírat“ razítka. Cestovní knížky pak do konce
příslušného roku mohou zaslat do sekretariátu sdružení, které vždy v lednu celou soutěž
vyhodnotí. Vylosovaní se pak mohou těšit na
zajímavé ceny.
Jiří Petr
www.historickeputovani.cz
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Vítání občánků na radnici města
V sobotu 6. února se obřadní síň svitavské
radnice naplnila našimi nejmladšími obyvateli,
jejich rodiči a dalšími rodinnými příslušníky.
Zastupitel města Harald Čadílek přivítal mezi
nové občánky našeho města patnáct dětí,
a bylo to setkání slavnostní a dojemné. Do
pamětní knihy byli zapsáni: Lilien Kozlovská,
Nela Fuchsová, Evelina Ovadová, Jakub Mayer,
Gabriel Šik, Robin Jiroušek, Ella Báčová, Antonie Skalická, Kristián Šebela, Matyáš Čermák,
Sofie Svobodová, Tereza Vládková, Kristýna
Foretová, Vojtěch Odstrčil a Marek Jansa.
Jako upomínku na tento den obdrželi rodiče pamětní list, děti drobný dárek a maminky
kytičku.
Marcela Górecká

Příspěvky na stromy Hledáme zahradníka
Rada města Svitavy na svém zasedání
2. února vyhlásila grantový program nazvaný
Příspěvky na ošetření významných stromů.
Účelem programu je finančně podpořit občany
i podnikatele vlastnící významné stromy rostoucí na pozemcích na území města Svitavy.
Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní
řadu významných funkcí - estetickou, ekologickou a společenskou. Tím se významně podílejí na zlepšování životního prostředí obyvatel
v našem městě. Důležité je však nejen stromy
vysazovat, ale také je pečlivě a odpovědně
ošetřovat. Ošetřování stromů je činnost, která
vyžaduje speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Neodborný řez může způsobit nezvratné
poškození, které bude ovlivňovat strom po celý
jeho život, případně v horších případech život
stromu výrazně zkrátí.
Přednostně bude příspěvek přiznán na
ošetření stromů, jejichž stav lze charakterizovat jako rizikový. Ošetření spočívá v provedení
bezpečnostního a zdravotního řezu, případně
zabezpečení koruny stromu proti jejímu rozlomení umístěním bezpečnostní vazby. Příspěvek
nebude poskytován na kácení stromů.
Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno
podat do 31. března 2016 odboru životního prostředí MěÚ Svitavy. Potřebný tiskopis
lze získat na odboru životního prostředí MěÚ
Svitavy, podatelnách úřadu nebo webu města:
www.svitavy.cz/cs/m-19-grantovy-pragram/.
K žádosti je nutné doložit kopii katastrální mapy
se situačním zákresem předmětného stromu.
V žádosti může žadatel uvést návrh odborné arboristické firmy, která by provedla ošetření stromu, případně výši své spoluúčasti na uhrazení
nákladů na ošetření, nebo zpracování cenové
nabídky zajistí odbor životního prostředí. Poté
všechny materiály předá k posouzení Pracovní
skupině pro životní prostředí, která rozhodne
o poskytnutí příspěvku nebo zamítnutí žádosti.
Pracovní skupina bude rozhodovat podle kritérií, kterými jsou význam daného stromu z hlediska městské zeleně, stupeň poškození a výše
spoluúčasti vlastníka stromu. Podáním žádosti
nevzniká na příspěvek nárok. O výsledku budou
všichni žadatelé písemně informováni.
Hana Gregorová

Firma Sportes hledá vhodného uchazeče
na pracovní pozici zahradník – zahradnice pro
údržbu veřejné zeleně ve Svitavách.
• Požadované vzdělání: úplné nebo úplné
střední vzdělání v oboru zahradnickém, sadovnickém, nebo příbuzném.
• Požadujeme řidičský průkaz min. sk. B.
• Nabízíme plat 15 – 16 tis. Kč, týden dodatkové dovolené a příspěvek zaměstnavatele
na stravování. Nástup možný ihned.
Své nabídky posílejte e-mailem na adresu:
radim.klic@svitavy.cz

Městská policie informuje
Tísňové volání 156
Děkujeme poctivému nálezci
Dne 27. 1. přijali strážníci oznámení občana o nálezu peněženky s finanční hotovostí
a doklady. Strážníci vyrozuměli PČR a poté, co
se jim podařilo telefonicky kontaktovat majitele peněženky, zprostředkovali osobní předání
nálezcem majiteli.

Ač by rád, nedostal se do postele
v nemocnici
Dne 27. 1. v 18:21 hod. požádal dispečink
záchranné služby o asistenci strážníků pro záchranku zasahující u ležícího bezdomovce. Na
žádost zdravotníků provedli strážníci orientační dechovou zkoušku na alkohol u R. F. Nadýchal 2,81 promile. Za doprovodu zdravotníků
i strážníků putoval do zařízení pro osoby bez
přístřeší.

Krádež alkoholu
Dne 28. 1. v 8:11 hod. vyjížděla hlídka ke
krádeži zboží v hypermarketu Albert. Muž (34)
z Poličska si pod oděv uschoval několik lahví
alkoholu, prošel pokladnou, aniž by zboží zaplatil. Bdělému pracovníkovi ostrahy však jeho
počínání neuniklo. Strážníci „odměnili“ zloděje
citelnou blokovou pokutou.

Otevřený rozvaděč
Dne 1. 2. přijali strážníci oznámení občana
o otevřeném elektrickém rozvaděči v podloubí
na náměstí. Rozvaděč uzavřeli a zabezpečili.

Trochu ze svého
nepořádku

Poplatek ze psa
Splatnost poplatku ze psa je do 31. března.
Veškeré změny v držení psa je držitel povinný
oznámit do 15 dnů na odboru financí městského
úřadu na tel.: 461 550 444.
Ilona Svobodová

Dne 1. 2. prověřovali strážníci oznámení
o odložených pytlích s odpadem na veřejném
prostranství. Ty měla na místě ponechat bývalá obyvatelka přilehlé ubytovny. Strážníkům se
k odpovědnosti nakonec přihlásil její přítel. Za
založení skládky si vysloužil blokovou pokutu.
Odvoz odpadu již mezi tím zajistili strážníci
prostřednictvím společnosti Sportes.

Neměl kam jít,
město se postaralo
Dne 4. 2. hodinu před půlnocí požádal
o pomoc strážníků občan trpící psychickými problémy. V ruce držel čerstvou lékařskou zprávu
s doporučením, aby byl následující den přijat
k hospitalizaci na psychiatrii. Muže bez domova strážníci doprovodili do sociálního zařízení,
kde mohl přečkat noc. Následující den večer
požádal o pomoc strážníky znovu. Tvrdil, že
absolvoval několik lékařských vyšetření. Hospitalizován nebyl a nemá kam jít. Strážníci iniciovali sociální službu a muž (60) byl následně
přijat do azylového domu.
Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Šance pro život,
to je název výstavy 33 fotografií Jindřicha Štreita s tématem bezdomovectví ve Svitavách.
Šance je i název zařízení pro sociálně vyloučené osoby, také ve Svitavách. I to bude šance
pro život.
Přijměte prosím pozvání a přijďte se podívat do kina Vesmír. Najdete zde portréty lidí,
které známe, potkáváme. A za jejich tvářemi
se skrývá víc - jejich životní příběhy.
A přijměte prosím ještě jedno pozvání - pozvání k zodpovědnému občanství. Vytvářejme
své názory na základě ověřených a pravdivých
informací. Nepodléhejme fámám. Nevěřme
tomu, že Svitavy zaplaví bezdomovci z celého okolí - vždyť nové zařízení bude mít jen
o 4 lůžka víc než stávající. Ale určitě bude nabízet komplexní pomoc k sociálnímu začlenění
svých klientů, včetně pracovní terapie. Pomoc,
kterou ne všichni využijí.
Přesto buďme prosím lidmi. Milosrdnými.
Iva Štrychová (KDU-ČSL)
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů
zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města
Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Víte, že...
...na stránkách: www.56802.cz probíhá
distribuce elektronického časopisu stejnojmenného názvu, který se zabývá publikací autorských prací nových, neznámých či zajímavých
osobností svitavského regionu?
...již 7 měsíců je v provozu Coolna Club,
kde vás čeká tisíce zážitků, úžasná atmosféra
a nepočítaně hostů?
V klubu vystoupili top jména české i světové hudební scény na čistém ozvučení s moderními světelnými efekty. V únoru klub navštívil
belgický producent působící po celém světě,
Kenn Colt, který pravidelně hraje na takových
festivalech, jako jsou např. TomorrowLand,
TomorrowWorld, Miami Massive na Floridě
s desetitisícovými návštěvnostmi. Z českých interpretů uvádíme několik příkladů: VOXEL (popfolkový zpěvák), Vojtěch Záveský (stand-up komik,
herec), Cocoman (reggae zpěvák), DJ Orbith
(house legenda), DJ Pixie (DnB), Kifli, Finidi,
Michael C. (DJs a producenti), Tokátko (resident DUPLEX club Praha) a celá řada dalších,
co vás určitě ještě pobaví. Můžete se zapojit
a společně s klubem vytvářet program.
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...v kavárně V Parku rozšiřují stálou nabídku od 15. února o domácí svačinové polévky inspirované nejen klasickými českými recepty? Pro ty, co hodně spěchají, je zde možnost
odnést si polévku v termo kelímku s sebou.

Děje se ve městě
Duchovnost a kultura
bohyně Velké Matky
- konference
Společnost Višva Nirmala Dharma ČR,
Univerzita Lvovský Stavropigion na Ukrajině
a město Svitavy vás srdečně zvou při příležitosti 760 let měst Svitavy a Lvov, na dny 17.
až 19. 3. 2016 do auly Fabriky. Sérii třídenních
přednášek se bude snažit přiblížit problematiku duchovnosti archetypu bohyně Velké Matky
v lidské historii a současnosti. Pozornost bude
věnována zvláště prostoru východní a střední
Evropy. Přednesené příspěvky zhodnotí současné názory a postoje historické, teologické
i vlastivědné. Posláním konference je přiblížit
široké veřejnosti historii a reálnou přítomnost
archetypu bohyně Velké Matky jako živoucí
síly tvoření. Účast přislíbili: profesor, doktor
filozofie Jaroslav Kmit, rektor univerzity, dále
akademik, profesor Viktor Idzo, docent Vasil
Chytruk, Ing. Dobromila Lebrová, PhDr. Rudolf Irša, Mgr. Jana Němcová, PhDr. Martin
Lacko, Ph.D a další. Můžete se těšit na zajímavé přednášky a prodejní výstavu výrobků
ve stylu umění Tripilské kultury na Ukrajině
z 6. tisíciletí př. n. l. Vstup na konferenci po celý
čas konání je volný.
Ján Masaryk

Z redakční pošty
Dne 29. ledna 2016 jsem ztratila na ulici Větrná mobilní telefon. Chtěla bych touto
cestou poděkovat neznámému nálezci, který
telefon našel a po zkontaktování mé rodiny mi
jej vhodil do poštovní schránky. Moc děkuji
a velmi si cením jeho poctivosti a laskavosti.
Lenka Saparová

Rekonstrukce a rozšíření
objektu krytého bazénu
Vedení města Svitavy a společnost SPORTES pracují na realizaci rekonstrukce rozšíření
objektu krytého bazénu Svitavy. V roce 2015
byla zpracována provozní a architektonická
studie ateliérem Ing. arch. Romana Svojanovského a tato studie prošla 15. prosince 2015
veřejným projednáváním. Připomínky vzešlé
z veřejného projednání se zakomponovaly do
navržené studie a vytvořily základ pro zadávací
řízení na zhotovitele projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení
a pro výběr zhotovitele stavby. Písemná výzva
o zahájení zadávacího řízení a pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení na veřejnou zakázku na služby byla zveřejněna 6. ledna 2016. Celkem bylo vyzváno
pět zájemců a hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, kde vedle nabídkové ceny zadavatel kladl důraz na kvalifikaci
a zkušenosti osob zhotovitele, zapojených do
realizace veřejných zakázek. Hodnotící komise 4. února vybrala nabídku společnosti ATELIER 11 Hradec Králové, s.r.o. za vhodnou,
s nabídkovou cenou 2,93 mil. Kč bez DPH.
Nyní zadavatel, společnost SPORTES Svitavy,
činí podle zákona o veřejných zakázkách úkony směřující k podpisu smlouvy o dílo.
Jaroslav Kytýr
V lednovém čísle měsíčníku Naše město
jsme vás informovali o seznámení svitavské
veřejnosti s architektonickou studií záměru rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu.
K názorům občanů města Svitavy nejsme lhostejní a jsme rádi za jejich aktivní účast na tomto
projektu. Jak jsme slíbili, provedli jsme úpravu
architektonické studie, a to rozšířením plavecké části na 6 drah, tedy v rozsahu dnešního
komfortního kondičního a závodního plavání,
a dále v prodloužení relaxačního bazénu - vířivky s cílem maximalizovat tuto relaxační zónu.
S upravenou studií se můžete již nyní seznámit
na: www.sportes.svitavy.cz/cs/m-445-rekonstrukce-bazenu/. David Šimek, Filip Tomanec

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
pro děti a jejich rodiče

v úterý 22. 3. 2016 od 9:00 –17:30 hodin
ve středu 23. 3. 2016 od 8:00 –14:00 hodin
Přijďte si prohlédnout práce žáků naší školy,
uplést pomlázku, namalovat vajíčko,
nebo si jen tak pro radost vyrobit či zakoupit
drobnost k oslavě Velikonoc.
Těšíme se na Vás!

Pozvanka Velikonocni vystava 2016_fin.indd 1
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Aktuální informace z centra Krůček
V Krůčku otevřeme
Klokanův kufr!
„Má mé dítě schopnosti a dovednosti odpovídající jeho věku?“ Najít odpovědi může
pomoci i nová komplexní diagnostická pomůcka, která byla zakoupena do MC Krůček
díky podpoře Nadace ČEZ. Aktuální informace
naleznete na www.mckrucek.cz. V rámci projektu Centrum pro rodinu budou v Krůčku od
března tohoto roku poskytovány individuální
diagnostické či podpůrné konzultace pod vedením odbornice - pedagožky. Více informací
na e-mail: sona.nad@seznam.cz nebo mob.:
775 213 617.

Přijďte se vzdělávat
I v březnu pro vás v Centru pro rodinu
připravujeme množství vzdělávacích aktivit.
V pondělí 14. března proběhne v čase od 9 do
12 hodin interaktivní seminář na téma Podpora a dodávání odvahy při výchově s psycholožkou Mgr. Monikou Čuhelovou. Interaktivní
seminář Jak s dětmi mluvit? pod stejným vedením pak proběhne o týden později v pondělí 21. března též v čase od 9 do 12 hodin.
Na oba semináře je nutné se předem přihlásit
na e-mail: cuhelovamonika@gmail.com nebo
mob.: 739 085 457. Cena semináře je 90 Kč/
členové MC Krůček, 120 Kč/nečlenové.
Ve středu 30. března startuje další běh kurzu rodičovských dovedností. Otevře i z praxe
témata jako výchovné styly, povzbuzování dětí,
komunikace, uplatňování důsledků chování,
pravidla v rodině. Naučí, jak problematické
chování měnit a podpořit tak pozitivní vztah
v rodině. Kurz se pod vedením Mgr. Moniky
Čuhelové skládá z 5 setkání. Cena celého kurzu
je 500 Kč/členové, 700 Kč/nečlenové. Přihlášky
a informace na e-mail: cuhelovamonika@gmail.
com nebo mob.: 739 085 457.
Chystáme také další běh kurzu první pomoci, který začíná ve čtvrtek 31. března. Dokážete pomoct svým dětem a ostatním lidem
kolem vás? Jestli váháte, přihlaste se na e-mail:
k.krausova@email.cz, mob.: 733 539 810. Kurz
se skládá z 2 setkání, cena celého kurzu je 150
Kč/členové MC Krůček, 250 Kč/nečlenové.
Po předchozí včasné domluvě s hlídacím
centrem na mob.: 604 509 421 je možné na
všechny aktivity zajistit hlídání dětí. Ve čtvrtek
31. března v rámci klubu pro rodiče s dětmi
ještě proběhne beseda na téma Montessori
přístup ve výchově.

Sobotní drátování
na Riegrovce
V sobotu 19. března od 10 do 12 hodin
Účast hlaste prosím předem
na e-mail: prazanova@riegrovka.cz.
Poplatek: 50 Kč na materiál.

Nově předporodní kurzy
Od 1. dubna bude otevřen první komplexní předporodní kurz. Bližší informace na
e-mail: brezinovamarket@gmail.com nebo
mob.: 773 584 851.

U jednoho stolu
senátorka,
pirát i starosta
Gender – či chcete-li rovné příležitosti, to
je téma, které bylo a je ve Svitavách hodně slyšet. O zviditelnění problematiky se starají realizátorky projektu Ženská energie pro politiku.
Nyní připravují závěrečnou konferenci, která
do Svitav přivede povolané řečníky. Symbolicky, na Mezinárodní den žen 8. března, přivítá
Fabrika například místopředsedkyni Senátu
Parlamentu ČR Miluši Horskou. O tom, že
nástrojem pro zrovnoprávnění nejsou jenom
kvóty, promluví Ivan Bartoš z České pirátské
strany. Fungování organizací pro vyrovnané
zastoupení žen a mužů v politice přiblíží za
Českou ženskou lobby a Fórum 50% Veronika
Šprincová.
Zástupkyně akademické půdy Blanka Poczatková z Vysoké školy technické a báňské
se zaměří na postavení žen – podnikatelek ve
společnosti. Na programu je rovněž panelová diskuze, která se dotkne tématu vlivu žen
ve veřejném dění, v níž bude spolu s hosty
debatovat i starosta David Šimek.
Tým MC Krůček

Vzpomínáme

Akce SVČ Svitavy
5. / So / 9:30 / louka naproti restaurace U Jelena

Zimní liga házedel - V. kolo
Soutěž leteckých modelářů.
8. / Út / 17:00 / alternativní 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
13. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž: Jarní cena - 38. ročník
Vzduchová puška mládež do 12, 14 a 16 let.
19. / So / 14:00, 16:00/ krytý plavecký bazén

Aquashow
Netradiční oslava prvního jarního dne. Na
krytém plaveckém bazénu ve Svitavách bude
umístěno 6 velkých atrakcí pro malé i velké
(aquazorbing, aquaspace, mini vodní dráha
7,5m, vodní banán, kokos a ježek. Pro nejmenší budou do malého bazénu umístěny lodičky).
Cena v předprodeji 120 Kč/osoba, na místě
150 Kč/osoba, doprovod 60 Kč
23. / St / 14:00 – 16:30 / nám. Míru Svitavy

Velikonoce ve Svitavách
Velikonoční program na „škaredou středu“,
vystoupení svitavských kapel, stanoviště SVČ
Tramtáryje, nízkoprahového klubu Díra a MC
Krůček, pletení pomlázek, zoo koutek, stánkový prodej. V případě nepříznivého počasí se
akce bude konat ve Fabrice.
26. / So / 14:00, 16:00 / městský bazén Litomyšl

Aquashow
V městském bazénu v Litomyšli bude umístěno
6 velkých atrakcí pro malé i velké (aquaroller,
aquaspace, mini vodní dráha 7,5m, vodní banán, kokos a ježek). Cena v předprodeji 120
Kč/osoba, na místě 150 Kč/osoba, doprovod
90 Kč
27. / Ne / 9:00/ střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž: Cena SVČ - 2. ročník
Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Pracovníci SVČ Tramtáryje s těžkým srdcem oznamují úmrtí našeho dlouholetého pracovníka a vedoucího kroužku Letečtí modeláři,
Josefa Hladkého, který skonal náhle v sobotu
6. února ve věku nedožitých 65 let.
Za jeho působení v DDM a SVČ Svitavy
prošlo jeho rukama bezpočet dětí, kterým
předával své vědomosti a svědomitě je vedl
k zájmové činnosti. Ve vzpomínkách se s ním
loučíme a rodině Josefa Hladkého bychom
chtěli vyjádřit hlubokou soustrast.
Zaměstnanci SVČ Tramtáryje Svitavy
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Spolupráce esperantistů se zahraničím se rozvíjí Mise Kenya 2016
Členská schůze Klubu přátel esperanta ve
Svitavách se konala v sobotu 6. února. Členové
hodnotili, co vše se jim během minulého roku
podařilo. V dubnu pořádali regionální setkání,
v rámci kterého navštívili a účastníkům z celé
republiky představili Moravskou Třebovou.
V červnu se zapojili do programu Muzejní noci v Ottendorferově domě. Současně
hostili asi 10 dnů esperantistku z Německa.
V červenci se zástupci klubu účastnili 100.
světového kongresu ve Francii, kde členka
klubu přednesla zdravici jménem celé republiky a propagovala město Svitavy a naše
muzeum esperanta na mezinárodním esperantském veletrhu. V srpnu jsme hostili hlavní organizátorku filmové soutěže Zhang Ping
z čínského CRI (China Radio International).
Září bylo pro nás nejnáročnější. Ve Svitavách
pobývala skupina dvanácti francouzských esperantistů, se kterými jsme podnikali výlety.
Po jejich odjezdu jsme se pustili do přípravy
nové výstavy S esperantem kolem světa. Po
vernisáži jsme hostili dvě čínské esperantistky Wu Hanping a Wu Liu z oblasti Kanton.
V říjnu jsme pořádali zájezd na vracovské
krojované hody a na zámek Milotice. Ihned
po návratu nás čekala ve Svitavách návštěva
z Maďarska. V listopadu v rámci akce „hedvábná stezka“ jsme vyplnili dotazník o spolupráci
našeho klubu s čínským svazem. Esperantský
rok jsme jako každoročně zakončili na esperantském silvestru v České Třebové. Tentokrát
jsme byli jako klub nejúspěšnější. Manželé

Se školkou
do nemocnice
Děti ze svitavských mateřských škol pravidelně navštěvují dětské oddělení Svitavské
nemocnice. Zde se seznámí nejen s prostředím dětského oddělení, ale mohou si změřit
tlak, teplotu, fonendoskopem poslechnout
srdíčko a dýchání. Dostanou základní informace, přiměřené této věkové skupině, o tom,
co je čeká v případě hospitalizace. Velkým lákadlem pro děti je i návštěva Rychlé záchranné
služby, kde si s odborným výkladem staniční
sestry mohou prohlédnout sanitky. Tyto návštěvy mají nejen vzdělávací charakter, ale
především se snažíme u dětí zmírnit strach
a obavy z případné hospitalizace v nemocnici.
Eva Stříteská

Bobrikovi získali 1. cenu ve znalostním kvízu, Dagmar Martinková získala druhou cenu
v soutěži Není pozdrav jako pozdrav.
Naše práce je velmi spjata také s muzeem esperanta, které se stalo centrem esperantského hnutí v naší republice. V letošním
roce bychom měli hostit asi 50 účastníků
světového kongresu. V prvním dnu této
pětidenní akce nás současně navštíví i více
jak desetičlenná delegace z Číny v čele s náměstkem stanice CRI a ředitelkou University
čaje. A to ještě nevíme o dalších zahraničních
návštěvách, o kterých se dozvídáme často
na poslední chvíli. Klub hodlá natočit krátký
film, který by měl představit otevření Ottendorferova domu na konci 19. století, krátký
dokumentární film o této stavbě a o muzeu
esperanta. Pokud máte zájem podílet se na
natáčení filmu v dobových kostýmech, přijďte
za námi ve čtvrtek večer do muzea za čajovnou.
Libuše Dvořáková

Výcvik a výchova psů

Výcvikářka Petra Makovská pod záštitou
ZKO Svitavy-Lačnov vás srdečně zve v neděli
20. března od 9:30 hod. na seminář zaměřený na výchovu, výcvik a péči vašich čtyřnoných
kamarádů. Během celého dne projdeme teorii
výchovy a péče od štěnátka až po seniora a odpoledne proběhne praxe přímo s vašimi chlupáči. Seminář je vhodný pro všechna plemena,
věkové kategorie, poslušné i neposlušné a i pro
ty, co ještě psa nemají či si berou pejsky z útulků do předvýchovy. Více informací naleznete
na: www.pm-dogsmile.webnode.cz, nebo si
o ně můžete napsat na e-mail: petra.mak@seznam.cz. Těšíme se na vás i všechny vaše psí
kamarády.
Makovská Petra

Duší této akce je Jana Vlčková. Byla v Kenyi
již dvakrát a tato mise, kterou nazvala krycím
jménem „Pastelka“, byla jejím výmyslem a její
třetí cestou do země. Ze sbírky Církve Bratrské
jsme ve dvou kufrech vezli asi 40 kg pastelek.
Cílem naší cesty byl americký domov
sirotků First Love Kenya, kde Jana působila, a slum Kibera, kde v chatrčích z vlnitého plechu uprostřed blátivých cest žije na
cca 4 km2 asi milion těch nejchudších. Když
jsme, v keňských podmínkách v „luxusním“
centru First Love vystoupili z taxíku, vrhla se na nás s radostným křikem „smečka“
20 až 30 dětí, které si i po dvou letech Janu
živě pamatovaly a vzpomněly si dokonce
i na mne a moji manželku. Za dobu pobytu jsme
navštívili a rozdali pastelky a české sladkosti jak
v domově First Love, tak i v základní škole ve
čtvrti Karen a ve škole v Kibeře. Účastnili jsme
se také večerních setkání, bubnování, zpěvu
a pak pokorného ztišení v domově a pak pásma her a programů pro děti v Kibeře. Zde nutno připomenout, že kromě asi patnácti amerických pedagogů a pečovatelů jsme byli jediní
dva reprezentanti Evropy, a to dokonce z ČR
a ještě navíc ze Svitav. Jelikož mise v Kibeře
byla kvůli dešti a blátu zkrácena o dva dny, využil jsem balastní čas pomocí v truhlářské dílně, ve které vedli práce tři Američané. Vyráběli
jsme díly na nábytek pro další domov sirotků.
Kromě toho jsem již podruhé bezplatně odvzorkoval vodní zdroj First Love, vzorek vody
byl letecky dopraven do Vídně, již je zpracován
v rozsahu monitorovacího chemického rozboru a ve stanovených ukazatelích je nezávadný.
Na zpáteční cestě jsme měli v Kataru 8 hodin
čas na přestup. A tak jsme mohli porovnat
absolutní bídu Kibery s absolutním luxusem
a drahotou Kataru, jedné z nejbohatších
zemí světa. Ale nejkrásnější pocit jsme měli
z odkazů keňských dětí malovaných českými
pastelkami, které jsme si četli již v rychlíku
z Brna do Svitav. Stálo tam většinou: „Vraťte
se, kdykoli jste vítáni, Kenya je váš domov.“ Tak
už máme domovy dva. Takové vyznání nám
neřekl nikdo z žádné jiné země světa…
Přednáška o misi se koná v čajovně Namasté 4. března v 17 hodin.
Juraj F. Kováč

Akce Klubu pejskařů
Vítání jara s Agility
20. 3. / Ne / 13:00 / agility cvičiště
u fotbalového hřiště ve Vendolí
Ojedinělé kompletní agility cvičiště ve svitavském mikroregionu se otevírá pro veřejnost.
Akce je spojena s doprovodnými soutěžemi
nejen pro pejskaře.

Túra se psy po Opatově u Svitav
26. 3. / So / 9:00 / fotbalové hřiště
v Opatově u Svitav
Startovné činí 40 Kč za tým (pes + psovod).
Trasa dlouhá přibližně 9 km se line přírodním
prostředím a lesy.
Více informací na: www.kppt.cz
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Svitavští skauti rostou Volnočasové organizace

SenSen
senzační senioři
O nás
Klub seniorů je součástí Střediska kulturních služeb města Svitavy. Své členy sdružuje na základě dobrovolného členství. Zázemí
má v budově multifunkčního, vzdělávacího,
komunitního a kulturního centra Fabrika, které je bezbariérově přístupné všem seniorům.
V příjemném prostředí Fabriky se členové pravidelně scházejí, navazují nové kontakty, ale
především se zde mohou věnovat svým zálibám a zájmům společně se svými vrstevníky.
Klub seniorů je zapojen do projektu SenSen
- Senzační senioři, který vznikl v Nadaci Charta
77/Konto Bariéry.
Vyjma letních prázdnin pořádá zpravidla
dvě akce měsíčně. O připravovaných činnostech informuje v měsíčníku Naše město.
Pořádá různé společenské akce – oslavu masopustu, Dne matek, předvánoční posezení
a vánoční setkání. Organizuje tvořivé dílny,
kde senioři získají inspiraci pro velikonoční,
podzimní a zimní dekorace. Byl zahájen cyklus přednášek na téma bezpečnost seniorů doma, ve městě i na silnici. Příjemné jsou
společné návštěvy městského muzea a dalších
akcích pořádaných ve městě. Nezapomíná se
ani na sportovní aktivity, pravidelně probíhá
bowlingový turnaj a společné tématické vycházky. Zajímavá byla výuka severské chůze – Nordic Walking. Všechny aktivity klubu
jsou prezentovány na nástěnkách ve Fabrice
(přízemí a 3. poschodí před místností č. 301)
a v elektronické podobě na webových stránkách www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku
www.facebook.com/kssvitavy.
Svitavští senioři, přijďte mezi nás! Podrobnější informace vám poskytneme každé pondělí
od 14 do 17 hodin v naší klubovně - místnosti
č. 301 v multifunkčním centru Fabrika.

Začátek roku je pro skauty obdobím, kdy si
stoupneme do pomyslné řady a přepočítáme
se. Na to, kolik nás je v celé republice, si budeme muset ještě chvíli počkat. Přece jen patříme mezi volnočasové organizace s největší počtem mladších členů. Ale co ve Svitavách? Nyní
nás je registrováno ve středisku Smrček Svitavy
103 členů, z toho 80 mladších 18 let. Ovšem
skautské myšlenky se dotkla stovka dalších
Svitaváků. Veškerá naše činnost je dobrovolná
a dobrovolnická a všichni vedoucí věnují obětavě svůj volný čas v duchu skautingu, za což
jim patří velké poděkování. Poděkování patří
i rodičům za jejich důvěru a podporu. Nový
rok přinesl středisku ještě jednu novinku v podobě prostor pro klubovny v areálu Cihelny,
které se nyní rekonstruují. Zde bych moc chtěl
za středisko poděkovat V. Olivovi a J. Petrovi
za pomoc a podporu.
Tonda Benc

Akce ZO kardio
Poslední zimní měsíc zveme naše příznivce
na kondiční sobotní vycházky.
5. března – Do obce Hřebeč na vyhlídku nad tunelem a historický hraniční kámen
Čech a Moravy. Pěší 5 km vycházka do obce
Koclířov, kde bude zajištěna prohlídka kláštera Českomoravské Fatimy. Zde si budete moct
zakoupit oběd a domácí cukrářské výrobky.
Odjezd ze svitavského autobusového nádraží
v 9:50 hod., z vlakového nádraží v 10:00 hod.
autobusem do Koclířova.
19. března – Sněženky ve Vysokém lese
a tři zrekonstruované kapličky. Killerova, Demelova a Schlesingerova s léčivou vodou. Délka pěší vycházky 6,5 km. Odjezd ze svitavského
vlakového nádraží v 10:00 hod. Odjezd z vlakového nádraží z Poličky autobusem v 10:30 hod.
do Vysokého lesa. Členové ZO kardio děkují
Policii ČR za darované bezpečnostní reflexní
pásky, které na našich vycházkách využijeme.
24. března – členská schůze ve Fabrice ve
14:00 hod. V prodeji členské známky pro rok
2016. Na naše vycházky zveme i nečleny naší
ZO, kteří pro své zdraví chtějí něco udělat.
Jan Pokorný

Pracovní skupina volného času tímto oslovuje v rámci tvorby přehledu volnočasového
vyžití ve svitavském regionu organizace, které
se zabývají naplňováním volného času různých
cílových skupin, a žádá o informace k poskytovaným službám. Máte-li zájem o komunikaci
s dalšími organizacemi a zapojení do společných akcí, zašlete do 15. 3. na e-mail: volnocasovky@email.cz název organizace, kontaktní
údaje, webové stránky a stručný popis činnosti. Informace budou zpracovány a zveřejněny.
Organizace budou následně osloveny zástupcem pracovní skupiny. Případné dotazy můžete
směřovat na výše uvedený e-mail. Děkujeme za
aktivitu a obecně vaší činnost.
Tonda Benc

Kardiaci v únoru
V sobotu 13. února jsme se vydali na Valentýnskou procházku. Odjeli jsme ze Svitav do
Sádku a absolvovali nenáročnou pěší vycházku 5 km do Poličky, kde jsme si velice pozorně
vyslechli přednášku RNDr. Růženky Tomanové. Téma bylo velice aktuální pro nás seniory
- léky, bylinky, strava, cvičení, pohyb, i babské
rady. Přednáška byla jako všechny předchozí
přednášky na vysoké úrovni a hlavně pro seniory kardiaky přínosná. Věříme, že nebyla
poslední, a všichni se těšíme na další. Účast na
této vycházce byla vysoká (70), byli mezi námi
i nečlenové, což nás potěšilo, neboť na naše
vycházky zveme všechny příznivce zdravého
pohybu.
Hana Mlynářová
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Akce v měsíci březnu
7. / Po / 14:30 / Fabrika – předsálí
Vzpomínka na staré Svitavy
Vzpomínání s paní Samkovou nad jejími fotkami ze starých Svitav. Akce je společná s klubem
Kardio Svitavy.
9. / St / 15:00 / Městské muzeum a galerie
(sraz před muzeem)
Společná návštěva výstavy „Jak si postavit
knihu“.
22. / Út / 14:30 / Fabrika – předsálí
Tvoření jarních a velikonoční dekorací.
Milena Brzoňová

cestovn

í kancelář

• Poznávací zájezdy
• Exotika
• Plavby lodí
• Eurovíkendy
• Turistika
SLEVOVÝ KUPÓN

• Pobyty u moře
• Wellness
• Skupinové nabídky
• Individuální nabídky
zájezdů na míru

300 Kč

Sleva bude odečtena z ceny zájezdu po předloženíí slevového
l
éh k
kupónu.
ó
Sl
Slevy nelze sčítat,
kombinovat s dalšími slevami a uplatňovat na jednodenní zájezdy.

Poznávejte
svět s námi!
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Kultura
1. Út / 16:00 / Fabrika – foyer
Vernisáž výstavy Proměny V.

 16:00 / Fabrika
Taneční večer pro páry
začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY

Charita Svitavy

Nejlepší párty s hity 60. až 80. let.
Vstupné: dobrovolné

 17:00 / Fabrika - aula
Večer pod lucernou…s Miloslavem Kopřivou
aneb Jak jsem se (ne)stal Argentincem

 21:00 / Coolna Club
B-DAY Šplejch

Vyprávění a promítání fotek a videí z putování po
Argentině, s nahlédnutím do Brazílie, Paraguaye
a Chile. Pořádá gymnázium a SKS Svitavy. Vstupné: dobrovolné

2. St / 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet: Metafory tance
Představení Metafory tance prezentuje tři díla
současných choreografů.
Vstupné: 200 Kč (členové KPH 100 Kč)

4. Pá / 17:00 / čajovna Namasté

Residents Coolna Club: Peter Script, Mil4Jack,
Calim

6. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
DAMÚZA Praha: Perníková chaloupka
Loutková pohádka pro jednu herečku a muzikanta. Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče.
Vstupné 50 Kč, rodinné pasy

8. Út / 9:00 – 15:30 / Fabrika
Konference projektu Ženská energie
pro politiku

Barevná Keňa - cestopisné promítání

Přednášky, diskuze i workshopy na téma Ženy ve
veřejném dění. Pořádá MC Krůček.

Beseda s Janou Vlčkovou a Jurajem Kováčem
o jejich nevšední cestě za dětmi do Afriky.
Vstupné: dobrovolné

 16:00 / dětské oddělení knihovny
Setkání se spisovatelem a ilustrátorem Hyn-

 19:30 / Fabrika
Městský ples (vyprodáno)
 20:00 / klub Tyjátr
ZNOUZECTNOST 30 LET
„ON THE ROAD TOUR“
Externí koncert SKS. Znouzectnost je svérázný
mix punku, šansonu, folku, undergroundu a určitého archetypálního primitivismu.
Vstupné: 150 Kč v předprodeji a 180 Kč na místě

 20:00 / Coolna Club
Pauli Gabrieli & „212“ EDM
Peter Script & Mil4Jack (residents Coolna)
Elektronická taneční hudba. Vstupné: 50 Kč

5. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
PLETENÍ Z PAPÍRU
Na workshopu se naučíte proměnit pod vedením výtvarnice Víti Morávkové starý novinový
papír např. v originální doplňky do domácnosti
dle vlastní fantazie. Zájemci nad 15 let se mohou
hlásit v muzeu na tel.: 461 532 704 nebo e-mail:
lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena je 500 Kč /osobu, s sebou si přineste balíček starých novin.

 10:00 – 12:00 / městské muzeum a galerie
PORADENSKÝ DEN PRO VÝTVARNÍKY
Pokud se ve svém volném čase aktivně zabýváte
jakýmkoliv výtvarným činěním, jste srdečně zváni.
Více na str. 13

kem Schusterem, autorem knihy Kaštánková
dobrodružství.

 17:00 / klub Tyjátr
PIŠKOTÉKA
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let, kteří
rádi tančí. Vstupné: 30 Kč

9. St / 8:30 / Fabrika
Pavel Novák a Family Přerov:
Doktora se nebojíme
Doporučeno pro MŠ, 1. – 5. ročník ZŠ, veřejnost.
Vstupné: 50 Kč

 10:30 / Fabrika
Pavel Novák a Family Přerov:
Svobodný vězeň
Doporučeno pro SŠ, SOU, 8. – 9. ročník ZŠ,
veřejnost. Vstupné: 50 Kč

 15:00 / Ottendorferův dům
Večer pod lucernou … Karel IV.
– ideální panovník ve vlastní režii
Přednáška doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.
z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Připravilo gymnázium, SKS a městské muzeum. Vstupné
dobrovolné.

10. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum
esperanta
162. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

KYRGYZSTÁNEM NA KOLE

Vyprávění o cyklistickém putování krásnou přírodou Kyrgyzstánu. Zemí divokých hor Tian Shanu,
nedozírných stepí, jezer a především velmi přátelských obyvatel. Uvádí Ruda Růžička.

 19:00 / Ottendorferův dům
Graffovo kvarteto
Graffovo kvarteto, které patří mezi přední česká
kvarteta mladé generace. Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

11. Pá / 19:00 / Fabrika
Honza Nedvěd
Honza Nedvěd se po téměř dvouleté přestávce
vrací na pódium! Vstupné: 200 Kč

 20:00 / čajovna Namasté
Café Industrial: Koncert
Kapela vyrazila v lednu na akustické turné po čajovnách, s názvem ČajČajé. Vstupné: dobrovolné

 20:00 / klub Tyjátr
DEBUSTROL + HENTAI CORPORATION
Vstupné: 200 Kč předprodej (od 15. 2. klub Tyjátr,
recepce Fabrika a www.smsticket.cz), 250 Kč na
místě

 20:00 / Coolna Club
Houseway
José Madeira, Mylo Glenn, Luckie , Mike D, Calim.
Vstupné: 50 Kč

12. So / 20:00 / Fabrika
17. ples dechových hudeb
Tradiční ples pro fanoušky dechovky! K dobré náladě a tanci vám zahrají DO Astra a Jarda Gang
Svitavy a Cimbálová muzika Májek z Brna.
Vstupné: 100 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
Irský večírek s kapelou CHEERS!
(Celtic Folk-Punk Brewed in Pilsen!)
Stylový koncert pár dní před svátkem svatého
Patrika. Vstupné: 100 Kč

15. Út / 19:00 / klub Tyjátr
Stopařův průvodce Galaxií
Další představení z cyklu scénického čtení Listování. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně)

16. St / 18:00 - 20:00/ Nadační dům Josefa Plívy
Dynamická meditace
Meditace prostřednictvím spontánního tance.
Vstupné: 90 Kč

16. – 17. St - Čt / středa 9:00 – 18:00, čtvrtek
9:00 – 17:00 / Fabrika
Stavíme, bydlíme
VII. ročník stavební výstavy pro oblast Svitavska
a Orlicka.
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17. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
GEOLOGIE TROCHU JINAK
Poznáte také, jaké taje ukrývají nedaleké Železné
hory. Výstavou vás provede geolog - autor venkovní geologické expozice za Svitavským stadionem Jan Doucek.

 17:00 / Fabrika, aula
Vasil Chytruk
Představení knih ukrajinského básníka a filologa
Zlatý palcát a Véda Veleslava.

18. Pá / 15:00 - 20:00 / MC Krůček
VELKÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA TVOŘIVOSTI
Přijďte si vytvořit velikonoční ozdoby, zajíčky
i ozdobit vajíčka a nasát velikonoční atmosféru!
Pro tuto akci v MC Krůček sbíráme vyfouknutá
vejce.

 17:00 / Fabrika, aula
Viktor Idzo – Duchovní kultura Evropy
představení knihy Duchovní kultura Evropy ukrajinského historika.

 18:00 / čajovna Namasté
Štěpán Tušják:
Astrologie a tzv. Nové paradigma
Přednáška. Vstupné: dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Mňága a Ždorp
Více všeho pro každého TOUR. Vstupné: 200 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
Drum N Bass
SAYKO (Redrum crew)
DEKOR (Pohon crew)
Popelka (Jamencz.om)
Karpa (Fleshpot, Greypost audio)
Joker (George LA Sound system)
PornZ (B2M Crew)
Vstupné: 90 Kč

 20:00 / Coolna Club
Michele Cavalletto & Miquel
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 19:00 / Ottendorferův dům
Mirek Kemel & band
Pavla Boučková & Jiří Michálek
Vstupné: 150 Kč

 19:00 / Divadlo Trám
NANOdivadlo, M. Šefrna
SOUMRAK SVĚTŮ

 19:00 / kavárna V Parku
SUSHI RAUT s neomezenou konzumací japon-

Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

 21:00 / Coolna Club
ANDREA POMEJE (Praha – Melbourne Bounce)
Vystoupí společně s rezidentními DJs Coolna Clubu: Peter Script, Mil4Jack.

20. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Tři medvědi a drzá Máša
Pohádka v podání Dory Bouzkové z Divadla bez
hranic Praha. Medvědi šli na med, takže chaloupka je prázdná. Mášenka se v lese nudí, a tak vleze
dovnitř oknem. Jak to bude dál? Vstupné: 50 Kč,
rodinné pasy. Vhodné pro děti od 4 let.

22. Út / 9:00 – 15:00 / Fabrika, aula
Svitavská čtečka
Soutěž zacílená na literaturu, literární teorii a práci s literárními texty určená pro žáky 9. tříd ZŠ.

 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s Andrejem Kolářem
Kurz hry na africké bubny, jakékoliv další nástroje
si můžete vzít s sebou také. Vstupné: dobrovolné

23. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Doporučeno pro MŠ, 1. – 5. ročník ZŠ, veřejnost
Vstupné: 40 Kč

Vstupné: 250Kč

 15:00 / městské muzeum a galerie
PŘEHLÍDKA 2016
Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavského
okresu. Zahrát a zazpívat přijdou Pavla Boučková
a Jiří Michálek. Více na str. 13

 16:00 / Fabrika
Taneční večer pro páry
začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

 20:00 / Coolna Club
PRAVE – všechno může být jinak

 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA

19. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny

 9:30 - 12:30 / Nadační dům Josefa Plívy
Pastel(k)ové dopoledne
- hrátky s barvami a pastelkami

Klip Gate Crasher - Večírek (natočený technologií
360 video). Vstupné: 150 Kč předprodej (od 29.
2. klub Tyjátr a recepce Fabrika), 190 Kč na místě

Mr. Battle, Sámer Izza, Leona Macháčková, kluk,
co dal řetízek do jiného hrníčku, Tomba…
Vstupné: 50 Kč

Liduščino divadlo Praha:
O neposedné pomlázce

Pomáhat a radit bude sklář a výtvarník Vladimír Gracias. Zájemci nad 15 let se mohou hlásit
v muzeu na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena workshopu je 500 Kč /osobu.

MORČATA NA ÚTĚKU + GATE CRASHER

Pan král, pan Viták, pan učitel a pan Jaroslav
požádají o pomoc kašpárka. Nevíte kudy dál?
Sejdeme se za soumraku za městem. Ale co potom? To kašpárek vlastně vůbec netuší! Loutkově
– hudební pohled do podivné společnosti, která
nám možná cosi připomíná. Režie: Matěj a Karel.
Hudba: Matěj. Scéna: Matěj a další. Hrají: Karel,
Jana, Kristýna, Terezka a Matěj. Svítí: Jirka.
Vstupné: dobrovolné

Michele Cavalletto (SunPark HK), Miquel (Yin
Yang Rec., Licker Rec., HK). Vstupné: 50 Kč

AUTORSKÁ VITRÁŽ

25. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

 14:00 / náměstí Míru (horní část)
Velikonoce ve Svitavách
V rámci doprovodného programu vystoupí od
14:30 kuřimská kapela Motýlí )D(efekt a slovenská písničkářka Mirka Miškechová. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách Fabriky.

 19:00 / Fabrika
Minipárty s Karlem Šípem
a J. A. Náhlovským
Vstupné: 250 Kč

24. Čt / 8:30 – 18:00 / muzejní dílny
MALUJ JAKO PAVEL
Výtvarný workshop pro děti do 15 let zaměřený
na malbu akrylem inspirovaný díly světových malířů, jako jsou Pablo Picasso, Paul Gauguin, Paul
Cezanne, Pavel Čech a další. Cena workshopu je
350 Kč /osobu. Kontaktní údaje: Lea G. Sehnalová, tel.: 461 532 704.

26. So / 13:00 – 17:00 / muzejní dílny
ŠIJEME PRO FLORIÁNKU
Přijďte se i vy zapojit do výroby originálních podsedáků na lavice z palet pro venkovní kavárnu
Floriánka. Více na str. 13

ských pokrmů. Rezervace u obsluhy. Cena 490 Kč
za osobu. V prodeji i dárkové poukazy.

 21:00 / Coolna Club
DnB – Apple position
Goroll Župan, Ozone, Dash, Dogzan, Zakilo. Další z úspěšných Drum and Basse večerů v Coolna
Clubu.

29. – 30. Út, St / Fabrika
Bazárek
Úterý 13:00 – 19:00, středa 8:00 – 12:00, pořádá
MC Krůček.

30. St / 16:00 - 17:00 / MC Krůček, Fabrika
Divadlo Jójo – Aprílová pohádka
Přijďte se svými dětmi do MC Krůček na divadélko. Děti budou interaktivní formou vtahovány do
děje pohádky. Vstupné je pro celou rodinu - 80
Kč členská rodina Krůček (+ 10% sleva pro členy
KPZ VZP – tj. 72 Kč), 120 Kč rodina nečlenská.
Místo si můžete zarezervovat na e-mail: psudakova@seznam.cz.

31. Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Autorské čtení s Martinem Reinerem
Setkání s básníkem, nakladatelem, organizátorem
kulturního života a autorem oceňovaného románu o Ivanu Blatném Básník, za který získal Cenu
Josefa Škvoreckého a Magnesii Literu. Román se
stal knihou roku 2014. Vstupné: dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Jakub Smolík
Vstupné: sál 350 Kč, balkon 310 Kč

Kino Vesmír
1. / Út / 19:30

Revenant: Zmrtvýchvstání USA 2015
Musel zemřít, aby mohl žít. Leonardo DiCaprio
jako osamělý lovec uprostřed divočiny. Inspirováno skutečným příběhem. Film má nejvíce nominací na Oscara 2016! Scénář a režie: Alejandro
González Iňarritu
Vstupné: 110 Kč / titulky
2. / St / 19:30

Lída Baarová ČR 2016
Příběh ženy, která milovala Ďábla. Slavná česká
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herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána
do berlínských filmových ateliérů. Potká ministra
propagandy Goebbelse… Životopisné historické
drama. Režie: Filip Renč
Vstupné: 110 Kč / 110 minut
3. / Čt / 19:30

Bohové Egypta USA 2016
Bitva o věčnost začíná. Dobrodužný fantasy film.
Starověký Egypt čeká epický souboj titánů. Režie:
Alex Proyas
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 127 minut
4. - 5. / Pá, So / 19:30
Polednice ČR 2016 PREMIÉRA!
Horor ze současnosti volně inspirován básní
K. J. Erbena. Aňa Geislerová a Daniela Kolářová
v hlavních rolích. Režie: Jiří Sádek
Vstupné: 140 Kč / 90 minut
5. / So / 17:00
Králové hor Rakousko 2015
Příběh o silném přátelství chlapce a orla. Dobrodružný rodinný film. Režie: Gerardo Punker,
Otmar Punker, Joanne Reay.
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 97 minut
6. / Ne / 19:30

Ztraceni v Mnichově ČR 2015
Devadesátiletý papoušek, který patřil Edouardu
Daladierovi a zažil mnichovskou dohodu v roce
1938 se ocitne v roce 2008 v Praze. Komedie, drama. Film Petra Zelenky. Film má nejvíce nominací
na Českého lva 2015!
Vstupné: 80 Kč / 105 minut
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15. / Út / 19:30

Už je tady zas Německo 2015
Vůdce je zpět! Satirická komedie o tom, jak se Adolf
Hitler nečekaně po sedmdesáti letech probouzí
v dnešním Berlíně… Scénář a režie: David Wnendt
Vstupné: 110 Kč / titulky / 110 minut
16. / St / 19:30
Chůvák Německo 2015
Boj s haranty začíná! Komedie o nezdařené pomstě, chůvákovi a dvou dětech… Scénář a režie:
Matthias Schweighöfer
Vstupné: 120 Kč / dabováno
17. / Čt / 19:30
Ave Caesar USA 2016
Retrokomedie z prostředí natáčení historické
velkofilmu. Někteří lidé mají schopnost vyřešit
jakýkoliv problém…Josh Brolin, George Clooney,
Ralph Fiennes, Scarlet Johansson a další. Scénář
a režie: Ethan a Joel Coenové
Vstupné: 110 Kč / titulky / 106 minut
18. - 19. / Pá, So / 17:00

Kung Fu Panda 3 USA 2016 PREMIÉRA!
Těžká váha se blíží! Animovaná komedie. Režie:
Allesandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson
Vstupné: 100 Kč do 15 let / ostatní 125 Kč
18. - 19. / Pá, So / 19:30

Dvojníci ČR 2016 PREMIÉRA!
Je lepší vyhořet než potkat dvojníka. Komedie.
Ondřej Sokol jako sympatický podvodník a stydlivý profesor… Režie: Jiří Chlumský
Vstupné: 130 Kč / 103 minut

8. / Út / 19:30
Kmotr USA 1972
Filmová legenda. Jeden z nejlepších filmů historie.
V hlavních rolích krimi dramatu Marlon Brando
a Al Pacino. Režie: Francis Ford Coppola
Vstupné: 100 Kč / titulky / 175 minut

22. / Út / 19:30

9. / St / 19:30

23. / St / 19:30
Grimsby USA 2016 Komedie
Sasha Baron Cohen je zpátky! Jako nepovedený
bratr nejlepšího špióna světa… Režie: Louis Leterrier
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 82 minut

Projekt 100: Osm a půl Itálie 1963
Nejosobitější zpověď slavného Federica Felliniho.
Film o natáčení filmů. Oscar za nejlepší neanglicky mluvený film. Všechno, co jste chtěli vědět o filmových tvůrcích a báli jste se na to jen pomyslet…
Vstupné: 80 Kč / titulky / 138 minut
10. / Čt / 19:30

Queen: A Night in Bohemia GB 1975
Záznam koncertu slavné kapely Queen ze Štědrého dne 1975 z Londýna. Neuvěřitelně energický
koncert, pohledy do zákulisí! Atmosféra 70. let.
Vstupné: 200 Kč / titulky / 90 minut
11. - 12. / Pá, So / 17:00

Zootropolis: Město zvířat USA 2016
Dobrodružná animovaná komedie. Velkolepé velkoměsto, kde žijí pospolu zvířata z celého světa!
Režie: Byron Howard, Rich Moore
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 109 minut
11. - 12. / Pá, So / 19:30
Rudý kapitán ČR 2016 PREMIÉRA!
Kriminální thriller uprostřed horkého léta 1992.
Případ mrtvého kostelníka, za kterým stojí bývalá
StB. O. Kaiser v hlavní roli. Režie: Michal Kollár
Vstupné: 120 Kč / od 15 let

Trabantem do posledního dechu ČR 2016
Nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici…
Dokument.
Vstupné: 80 Kč / 95 minut

24. - 26. / Čt, Pá, So / 19:30
Já, Olga Hepnarová ČR 2016 PREMIÉRA!
Příběh dívky, která ve svých dvaadvaceti letech
úmyslně najela nákladním vozem v Praze do lidí
a osm jich usmrtila… Příběh poslední popravené
ženy u nás. Drama. Režie: Tomáš Weinber, Petr
Kazda
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / 105 minut
25. - 26. / Pá, So / 17:00

Barbie, tajná agentka USA 2016 PREMIÉRA!
Zvláštní agentka si zaslouží zvláštní péči. Animovaná pohádka. Kamarádka mnoha generací holčiček se vrací na filmové plátno! Režie: Conrad
Helten
Vstupné: do 15 let 90 Kč / ostatní 115 Kč / dabováno / 75 minut
29. / Út / 19:30
Čarodějnice USA 2015
Jeden z nejděsivějších a nejoriginálnějších hororů
posledních let. Polovina 17. století, lidé mají blíž

přírodě, Bohu, iracionálnímu… Scénář a režie:
Robert Eggers
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 92 minut
30. / St / 19:30

Červený pavouk Polsko, ČR, SR 2015
Sériový vrah, který se stal legendou. Psychologický thriller inspirovaný případem sériových vražd
v Polsku 60. let. Režie: Marcin Koszalka
Vstupné: 100 Kč / titulky / 95 minut
31. 3. – 2. 4. / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 20:00!

Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti
USA 2016. Poprvé se na filmovém plátně setkají
Batman ( Ben Afleck) a Superman ( Henry Cavil).
Režie: Zack Snyder
Vstupné: 110 Kč / dabováno / Pá, So 17:00 hodin
/ ostatní představení s titulky / 151 minut

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
do 13. 3.

JAK SI POSTAVIT KNIHU
Výstava o vzniku úspěšných knih z Edice technických pohádek svitavského autora Martina Sodomky. Dozvíte se, jak vznikaly čtyři knihy: Jak si
postavit auto, Jak si postavit letadlo, Jak si postavit
motorku a Jak si postavit dům. Součástí výstavy
jsou i reálné předlohy většiny knih - automobil
Škoda Octavie (rok výroby 1963), model dvojplošníku, motocykl Jawa 250 Sport z roku 1965
a také nářadí potřebné ke stavbě opravdového
domu.
do 30. 4. 2016

NENÍ ŠUTR JAKO ŠUTR
Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkovi pojem geoparku v České republice a popularizovat geologii
novou a netradiční formou. Výstava je vhodná
i jako doplnění výuky geologie na základních školách.
20. 3. – 1. 5.

PŘEHLÍDKA 2016
Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu.
Stálé expozice
LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA.
Z HISTORIE PRANÍ
HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

 Muzeum esperanta
Ottendorferův dům
Aktuální výstava:
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 vstup pro obyvatele Svitav
volný

 Fabrika
Foyer

Charita Svitavy: Proměny 5
Název Proměny vyjadřuje proměny pocitů a nálad. Autory prací jsou klienti Světlanky – centra
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denních služeb, kteří vystavují své obrazy vytvářené různými technikami. Výstava se koná pod
záštitou krajského radního Ing. Pavla Šotoly a potrvá do 31. 3. 2016. Slavnostní otevření proběhne
v úterý 1. 3. v 16 hodin.

15:00 / hala Na Střelnici
Finálový turnaj

2. podlaží

Volejbal: přípravka chlapci KP

Malíř ztraceného času Putovní výstava vznikla
ve spolupráci Památníku národního písemnictví
v Praze s panem Josefem Ptáčkem. Zdeněk Burian je známý svými ilustracemi ke knihám K. Maye,
J. Verna, J. Foglara, J. Londona a dalších světových
autorů.

 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Turnaj v přehazované

3. podlaží a 4. podlaží

12. So / 9:00 – 15:00 / hala Na Střelnici

Zdeněk Burian

Impuls Hradec Králové: Premiéra 2015
Výstava oceněných fotografií XXVI. ročníku fotografické soutěže. Soutěž je určena pro všechny
zájemce o fotografii a není omezena věkově ani
žánrově. V letošním ročníku prošlo rukama porotců 737 fotografií od 113 autorů.

Volejbal: ml. žákyně KP

6. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj v přehazované

Volejbal: přípravka dívky - KP

9. St / 18:00 / hala Na Střelnici

Bohemilk Tuři Svitavy – NH Ostrava
Basketbal: Kooperativa NBL

Turnaj

Litomyšl
8., 15., 22. a 29. 3. / 19:00 - 22:00 / Zámecký
pivovar

Tančírna na návrší

Neformální veřejná tančírna v památce UNESCO.
Obleky, bílé rukavičky a lodičky můžete klidně
nechat doma. Můžete si zde vyměňovat zkušenosti, pilovat taneční styl nebo se jen tak pobavit
s přáteli.
12. 3. / 19:30 / Smetanův dům

Benefiční dobový ples

Budeme rádi, když stejně jako vždy tradičně
oprášíte své šatníky a vystrojíte se do let 30. - 70.
minulého století.
do 8. 5. / Út - Ne / 9:00-12:00 a 13:00-17:00 /
regionální muzeum

Florbal: přebor elévů

Astronomické tradice v Pardubickém kraji

15. Út / 17:00 / hala Na Střelnici

Putovní výstava věnovaná tradicím astronomického bádání v Pardubickém kraji, která je společným dílem Regionálního muzea v Litomyšli
a Národního technického muzea.

TJ Svitavy – VK Agel Prostějov B
Volejbal: kadetky – 1. liga

 Kino Vesmír
Jak si postavit knihu

16. St / 18:00 / hala Na Střelnici

Výstava o vzniku úspěšných knih z Edice technických pohádek svitavského autora Martina
Sodomky.

Bohemilk Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice
Basketbal: Kooperativa NBL

Polička
8. 3. / 19:00 / Tylův dům Polička - velký sál

19. So / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova

Vstupné: 390, 360, 300 Kč / divadelní hra

 Divadlo Trám
Jindřich Pevný / obrazy

KP mladších žáků – finále
Volejbal: ml. žáci A, B, C

15. 3. / 19:00 / Tylův dům Polička - velký sál

 Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BBK Blansko

Vstupné: 150 Kč/diashow spojená s příběhy
o ostrově

Více na www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/ziva-zed/504-1/

ÚPLNĚ JINÝ PŘÍBĚH

Série velkoprostorových akrylových maleb slisovaných do „malých“ formátů. Recyklace soudobé
reality očima Jana Knitla.

 Čajovna Namasté
S JABLKEM V KAPSE
Výstava fotografických I-phone momentů Vladislava Steinbauera.

 Kavárna V Parku
JV - JAK TO VIDÍ PTÁCI
Soubor fotografií z paraglidového létání.

Basketbal: nadregionální soutěž U 15

 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Choceň
 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Ostrava
Volejbal: ženy – 2. liga

Florbal: liga mladších žáků
 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy
– Sokol PP Hradec Králové
Basketbal: oblastní přebor U 11		

Vysoké Mýto
16. 3. / 19:30 / Šemberovo divadlo

Aneta Langerová – Na radosti 2016
Koncert v Šemberově divadle.

Řemeslný jarmark s jarní a velikonoční tématikou,
kulturní program.

 12:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Nový Jičín

26. So / 10:00 / hala Na Střelnici
Volejbal: junioři – 1. liga

5. So / 9:00 – 15:00 / hala Na Střelnici

Vstupné: 260, 230, 200 Kč / One man show

Volejbal: juniorky – 1. liga

TJ Svitavy – VK Hronov

Basketbal: Kooperativa NBL		

VLÁĎA HRON - možná bude i host pořadu!

19. 3. / nám. Přemysla Otakara II.

Maluji podle nálady.

Bohemilk Tuři Svitavy – BK Opava

17. 3. / 19:00 / Tylův dům Polička - velký sál

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VSC Zlín

Volejbal: kadetky – 1. liga

2. St / 18:00 / hala Na Střelnici

JIŘÍ KOLBABA - OSTROV BALI

Volejbal: junioři – 1. liga

 Kafé Rošambo
LENKA ŠÍROVÁ – OBRAZY

SPORT

CAVEMAN „obhajoba jeskynního muže“

 17:00 / hala Na Střelnici
Bohemilk Tuři Svitavy – MM CITÉ Brno
Basketbal: Kooperativa NBL			
		
27. Ne / 9:00 – 19:00 / hala Na Střelnici

JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK

29. 3. / 19:00 / městská galerie

Opera v galerii

Opera Voda a vzduch v prostorách Městské galerie v rámci výstavy díla Jakuba Obrovského přímo
mezi jeho obrazy a sochami v sále galerie.
Moravská Třebová
11.3. / 19:00 / dvorana muzea

Tanec

Florbal: 3. liga juniorů

Taneční podvečer s kapelou Lotus. Po loňském
prvním tanečním večeru, který proběhl v srpnu,
zveme všechny tancechtivé na další - únorový taneční podvečer. Vstupné: 80 Kč

2. 4. So / 9:00 – 14:00 / hala Na Střelnici

15. 3. / 17:30 / dvorana muzea

Florbal: liga dorostenek

(Daniel Glattauer), vstupné: 80 Kč

Turnaj

Turnaj

Českomoravské
pomezí

LiStOVáNí.cz: Dobrý proti severáku
24. 3. / 19:00 / dvorana muzea

Koncert

Malina Brothers, vstupné: 150 Kč

Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz,
www.krucek.blogspot.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Stopy historie Země v muzeu
Vydejte se s námi po stopách historie Země
na nedalekém území Železných hor. Během
návštěvy výstavy se seznámíte s historií starou téměř 700 milionů let. Díky velkoplošným fotografiím (ta největší má rozměry 6 x
2,5 m) se ocitnete uprostřed přírody a lomů
v nám blízkých Železných horách, naleznete zde několik desítek druhů hornin, vzácné
minerály i zkameněliny. Trilobity, hlavonožce,
fragmenty mořských korálů. Ty vzácnější uzavřené ve vitrínách, některé jsou umístěny jako
hádanky ve hmatových bedýnkám a jiné volné,

k dispozici nejen na zrakový, ale i hmatový vjem.
Pokud máte zájem o podrobnější informace,
zveme vás ve čtvrtek 17. března na komentovanou prohlídku výstavou, díky níž se vrátíte
do dávných časů trilobitů, amonitů a dinosaurů.
Výstavou vás provede geolog Jan Doucek a věřte, že až při povídání s ním u instalace výstavy
jsem zjistila, jak je vlastně geologie napínavý, až
detektivní obor. Jako vždy jsou součástí výstavy také doprovodné interaktivní programy pro
děti, které mohou být hodně zajímavé jako doplňkový program k výuce geologie.

Březen patří místním výtvarníkům
Svitavy jsou městem, kde se daří amatérské
kultuře. Řada našich přátel a známých ve svém
volném čase hraje v kapelách, zpívá ve sborech,
hraje divadlo. A také se věnuje výtvarnému
umění. Pro ty už více než čtyřicet let pořádáme
v muzeu poradenské dny s profesionálem
z oboru a následně výstavu, na které se každoročně představí na čtyřicet umělců ze Svitav
a okolí. Jak takový poradenský den vypadá?
Přinesete na ukázku své výtvarné práce, opřete
v muzeu o zeď mezi ostatní a potom už jenom
chodíte a posloucháte názory odborníka. A také
samozřejmě můžete přidat názor svůj a pobavit
se s kolegy výtvarníky – nejen o umění. Lektorem
bude i letos doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc., který
je sám malířem, je autorem mnoha monografií
známých výtvarníků, dlouhá léta byl vedoucím
Katedry výtvarné výchovy na PF v Hradci Králové. Dnes vede odborné semináře a pravidelně
vyjíždí se svými studenty malovat za uměleckými
památkami, ale také malovat do Itálie. Petr Kmošek je vlastně také částečným kurátorem následné výstavy, neboť doporučuje práce k vystavení.
Přijďte si jej poslechnout a pokud máte, přineste
své výtvarné počiny. Poradenský den se letos
v muzeu koná v sobotu 5. března od 10 hodin.
Výstavu výtvarníků z celého svitavského
okresu zahájíme v muzeu v sobotu 19. března
v 15 hodin, zahrát a zazpívat na ni přijdou Pavla
Boučková a Jiří Michálek. A pokud se vám jejich

písničky zalíbí, můžete se v ten samý den přesunout na 19. hodinu do sálu Ottendorferova
domu na jejich společný koncert s písničkářem
Mirkem Kemelem a hercem Vladimírem Javorským. Na výstavě uvidíte nejen obrazy různých
směrů, ale také dřevořezby, uměleckou keramiku, plastiky. Pro školy a školky k této výstavě
opět připravujeme interaktivní programy, dozvíte se mnohé o různých malířských technikách,
z nichž některé si budete moci pod vedením lektorky přímo na výstavě vyzkoušet. Více informací
získáte na webových stránkách muzea.

Šijeme pro Floriánku
Muzejní dílny, sobota 26. 3. / 13:00 – 17:00
Nová letní kavárnička vedle kašny sv. Floriána na horním náměstí už má své jméno
– bude se jmenovat „Floriánka“. Přijďte se
i vy zapojit do výroby originálních podsedáků na lavice z palet. Polštářky pro pohodlné
posezení ušijí jako svůj dárek městu k jeho
760. narozeninám členky Spolku patchworku
při svitavském muzeu, vaše pomoc při jejich
tvorbě je však velmi vítána. Vše se totiž musí
nejdříve vyměřit, nastříhat, nakonec vyplnit...
Práce jako na kostele, jak říkávala moje babička. Každý, kdo nám přijde pomoci, dostane
poukaz na kávičku a dezert pro dvě osoby
v nově otevřené kavárně. Už se na vás těšíme.
Blanka Čuhelová

Toto vyprávění nás zavede do sicilského
Palerma normanského období. Do míst, kde
se vypíná do výšky 600 metrů nad mořem hora
Monte Pellegrino. Hora se stala jedním z nejvýznamnějších poutních míst Itálie, protože právě zde je jeskyně, kterou obývala sv. Rozálie. Ta
se narodila kolem roku 1100 a spřízněna byla
s rodem králů Sicílie. Vynikala nad jiné krásou
a křesťanskými ctnostmi. Její život je znám pouze z legend, ale i tak má romantickou zápletku.
Aby unikla plánům vdavkůchtivého otce, vstoupila do kláštera, a když ani to nestačilo, vyhlédla si jeskyni na hoře, 13 kilometrů vzdálené od
Palerma, aby zde žila v samotě a čistotě srdce.
Tam snad v roce 1166 zemřela a její hrob byl
objeven roku 1624. Tehdy v Palermu řádil mor
a náhle ustal v okamžiku, kdy byly ostatky panny
a světice přeneseny do města. V kostele sv. Rozálie jsou dodnes a město poustevnice ochránila v roce 1742. Její kult se rychle rozšířil po
Evropě, a to zásluhou jezuitů.
Svatá Rozálie, patronka mnoha italských
měst a ochránkyně proti epidemiím, doputovala
i do Svitav, kde ji můžeme vidět v grottě (umělé
jeskyni) soklu mariánského sloupu. Sturmerova ležící postava sv. Rozálie je doplněna oblíbenými atributy, tolik typickými pro sochařovu
tvorbu – tedy růžemi. Každá strana soklu se
zamřížovaným okénkem do jeskyně je zdobena věncem, či kyticí růží. Je těžké nyní říci, která
strana mariánského sloupu se dodělávala jako
poslední. Staří sochařští mistři sloup sestavovali
z pískovcových bloků jako stavebnici. Jednalo se
o vysoce sofistikovaný proces, uvážíme-li, jaká
byla tehdejší stavební technika, nezbývá než
zůstat v úžasu nad šikovností našich předků.
Pomocí kovaných trnů zasazených do kvádrů
a zalitých olovem se kus po kuse sloup sestavoval. Takže hrob sv. Rozálie je vlastně stavbou,
do níž se vložil sarkofág se sochou, dosochaly
se stěny jeskyně a pak se grotta uzavřela blokem
s okénkem, tehdy ještě zaskleným. Ke hrobu se
vstupovalo brankou z východní strany. Možná si
někdo z vás ještě vzpomíná na pozůstatky pantů, které zde byly až do první poválečné obnovy
balustrádového zábradlí. Ale o opravách sloupu
zase příště. Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Setkání s ukrajinským filologem a básníkem Vasilem
Chytrukem a doktorem historických věd Viktorem Idzem

Březen měsíc čtenářů

Březen se každoročně slaví v knihovnách
jako měsíc čtenářů. Srdečně vás zveme na některou z pořádaných akcí a zároveň vás prosíme o vyplnění dotazníku spokojenosti, který
bude k dispozici v tištěné formě v knihovně
a v elektronické podobě na našich webových
stránkách a facebooku. Prostřednictvím zpětné vazby od vás – čtenářů bychom rádi i nadále
zlepšovali naše služby.

Městská knihovna vás srdečně zve na
prezentaci knih Vasila Chytruka Zolota bulava (Zlatý palcát - duchovní kód dávné Tripilské kultury Velké matky, Ukrajiny a Evropy)
a Véda Veleslava a knihy Viktora Idza Duchovní
kultura Evropy.
Kandidát filozofických věd docent Vasil
Chytruk je ukrajinský básník a překladatel, filozof, etnolog, kulturolog a jazykovědec. Narodil
se na Ukrajině v obci Velké Trojany, je členem
Národního svazu spisovatelů Ukrajiny, členem
národní kulturní organizace Prosvita a jeden
ze zakladatelů a představitelů nové ukrajinské
státnosti konce 80. a začátku 90. let 20. století. V současné době vyučuje teorii ukrajinské literatury na Kyjevské národní univerzitě
T. Ševčenka a vede oddělení sanskrtologie
a starobylé indoárijské kultury a spirituality na

Program:
8. 3. / Út / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Setkání se spisovatelem a ilustrátorem Hynkem Schusterem, autorem knihy Kaštánková
dobrodružství.
15. 3. / Út / 19:00 / klub Tyjátr
Stopařův průvodce Galaxií – další představení z cyklu scénického čtení Listování, tentokrát
legendární dílo Douglase Adamse, hrají Lukáš
Hejlík, Pavel Oubram, Věra Hollá.
17. 3. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula
Setkání s ukrajinských básníkem a filozofem
Vasilem Chytrukem, prezentace jeho knih
Zlatý palcát a Véda Veleslava. Akce v rámci
filozoficko-historické konference Duchovnost
a kultura bohyně Velké Matky v dějinách a současnosti.
18. 3. / Pá / 18:00 / Fabrika, aula
Setkání s ukrajinským historikem Viktrorem
Idzem, prezentace jeho knihy Duchovní kultura Evropy. Akce v rámci filozoficko-historické
konference Duchovnost a kultura bohyně Velké Matky v dějinách a současnosti.
31. 3. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Autorské čtení s Martinem Reinerem
Spisovatel, nakladatel, organizátor kulturního života Martin Reiner (1964) žije v Brně, je
autorem několika básnických sbírek, románu
Lucka, Maceška a já (2009) a románu o Ivanu
Blatném Básník (2014), za který získal několik
cen. Martin Reiner je majitelem nakladatelství
Druhé město, které vydává původní českou
tvorbu, je výhradním vydavatelem díla Michala
Viewegha, Ireny Douskové a dalších.
Od pondělí 21. do čtvrtka 24. března proběhne v pasáži Fabriky burza vyřazených knih.
Putovní výstavu reprodukcí kreseb ilustrátora a malíře dobrodružné literatury
a pravěku Zdeňka Buriana můžete zhlédnout ve
2. podlaží Fabriky.
Upozornění: V sobotu 26. března bude
knihovna uzavřena.

Svitavská čtečka
Městská knihovna ve Svitavách připravila pro žáky svitavských a okolních škol nulté
kolo soutěže nazvané Svitavská čtečka, jež je
zacílená na literaturu, literární teorii a práci
s literárními texty. Jedná se o soubor otázek
vztahujících se k uměleckým textům různorodého charakteru. Druhá část soutěže je tvůrčí – vytvoření vlastního textu podle zadaných
kritérií. Malá literární olympiáda je pojmenována jako Svitavská čtečka nejen z důvodů výše
zmíněných (literárních), ale i proto, že pro
soutěžící chystáme poměrně hodnotné ceny,
přičemž první cenou by měla být právě elektronická čtečka knih. Vítěz soutěže zároveň získá
pro svou školu putovní pohár. Termín soutěže
jsme stanovili na úterý 22. března, místem konání je Městská knihovna ve Svitavách. Soutěž
je určena žákům/žákyním 9. ročníků ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.
Vzhledem k organizačním záležitostem vás
prosíme o přihlášení žáků (počet, jméno, škola) do úterý 8. března. Přihlašování do soutěže
je možné přes vyučující českého jazyka, popř.
na adrese: st@booksy.cz; katerina.stundlova@
seznam.cz
Kateřina Stündlová

univerzitě Lvovský Stavropigion. Vasil Chytruk
přednášel na mnoha zahraničních univerzitách
a je autorem nemála odborných studií a publikací (např. Orakul Ducha, Kosmický kalendář
Ukrajinců apod.).
Akademik, profesor Viktor Idzo je ukrajinský historik, v současnosti ředitel Institutu
východní Evropy při univerzitě Lvovský Stavropigion. Narodil se ve městě Ivano-Frankivsk,
byl rektorem Ukrajinské státní univerzity
v Moskvě, ředitelem Národního institutu tradic a státnosti Ukrajiny, je členem Mezinárodní akademie věd Evroasie a dalších institucí.
Viktor Idzo přednášel na mnoha zahraničních
univerzitách a je autorem odborných monografií a studií (např. Ukrajinská státnost
v 9. - 13. století, Keltská civilizace na území
Ukrajiny, Duchovní kultura Evropy - počátek
a rozvoj křesťanství na Ukrajině apod.).
Knihy Zolota bulava a Véda Veleslava
představí Vasil Chytruk ve čtvrtek 17. března
v 18 hodin a publikaci Duchovní kultura Evropy představí Viktor Idzo v pátek 18. března
v 18 hodin v aule Fabriky.
Akce se konají v rámci filozoficko-historické konference Duchovnost a kultura bohyně
Velké Matky v dějinách a současnosti.
Marta Bauerová
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Centrální kříž městského hřbitova demontován Jubilejní pátý ročník
I přestože město Svitavy každoročně vynakládá prostředky na opravy památek v řádech
milionů korun, stav některých z nich není dobrý.
Zvláště citelné je to v památkové zóně městského hřbitova. Tam se nacházejí nejcennější objekty vůbec, ale priorit je mnoho, navíc jsou to
objekty dílem patřící církvi a dílem městu. Stav
kostela sv. Jiljí, kostnice, hřbitovní zdi a některých náhrobků je děsivý. Dne 2. února byl technikou demontován tzv. Ústřední kříž hřbitova.
Jedná se o velmi cennou hrobku Anselma a Agnes Jaichových. Hrobka samotná vznikla roku
1847 po smrti představeného soukenického
cechu Anselma Jaicha a naposledy byla otevřena po smrti vdovy Agnes Jaichové v roce 1879.
Hrobka se stala přirozeným centrem k uctění
památky zesnulých, motivy smrti na jejích bocích osvětlují v ten dušičkový čas na stovky svíček. Z historického hlediska má hrobka jednu
zvláštnost – v listopadu roku 1848 byla do ní
vložena schránka s listinou popisující město Svitavy s doklady o rozšíření hřbitova.
Stav hrobky není dobrý, zhruba před čtyřmi
lety byl zpracován posudek a rozpočet na restaurování, což představovalo částku téměř 700
tisíc korun. Koroze kříže, rozpad kamenných
kvádrů, uvolnění desek – to vše bylo ve zprávě
restaurátorů popsáno. Přišly mrazy letošního
roku a v kombinaci s vodou, která prostoupila

Svitavské klapky

celým tělesem hrobky, došlo k roztržení korpusu a nebezpečnému vychýlení kříže. Za asistence památkářů byl kříž demontován, zbytek hrobu zakryt. Bohužel, značného poškození došla
i vlastní schránka s listinou, která byla rozložena
a následovat bude její cesta na odborný posudek restaurátorů. Na jednání pracovní skupiny
pro regeneraci městské památkové zóny bylo
doporučeno, aby část prostředků z této kapitoly
byla uvolněna pro rekonstrukci tohoto hrobu,
a to po etapách. Snahou je zrenovovat sokl kříže tak, aby byl do listopadu opět důstojným místem hřbitova. Budou-li podle daňových výnosů
v pololetí prostředky k dokončení celé opravy,
je těžké předpovědět. A když se rozpočet bude
vyvíjet příznivě, zastupitelé rozhodnou o dokončení opravy v celém rozsahu. Radoslav Fikejz

Středisko kulturních služeb slaví narozeniny
Rada města Svitavy rozhodla 31. ledna
1991 na svém řádném zasedání o tom, že ve
městě Svitavy bude zřízena nová organizace,
která se bude starat o kulturní blaho občanů
a všech, kteří k nám zavítají! Podepsáni pánové
Jiří Brýdl – starosta a Václav Koukal – místostarosta. Nová instituce dostala jméno Středisko
kulturních služeb města Svitavy a konat začala
1. února 1991. Ve stejný den bylo také založeno
Městské muzeum a galerie ve Svitavách. Tedy
v pondělí 1. února 2016 to bylo úplně přesně
dvacet pět let. Jsme tedy mladí - krásných pětadvacet! Za tu dobu se událo mnohé. Prošli jsme
Ottendorferovým domem, deset let hospodařili
v Bílém domě, postavili jsme z kanceláří Divadlo
Trám, byli u toho, když se ve Svitavách z fabriky zrodila Fabrika, digitalizovali kino, pomohli
na svět klubu Tyjátr, změnili tvář areálu kina
Vesmír. Stalo se toho tolik… Kolik koncertů,
divadel, festivalů, koncertů Kruhu přátel hudby, přehlídek, poutí, akcí na náměstí, v parku,
Hřebečských slunovratů, koncertů Smetanovy
Litomyšle, tolik filmových představení, mnoho
národních filmařských přehlídek, dvacet dva národních fotografických soutěží a výstav, dvanáct
ročníků Festivalů amatérských pěveckých sborů, dvacet Posedů, pět ročníků Dětské scény,
nespočet tanečních a jazykových kurzů, stovky
pořadů pro děti, dvacet pět let Dramatické školičky, ohňostrojů… a na co všechno jsem určitě
zapomněl…
Nepřísluší mi to vše hodnotit, neb jsem za
to tak trochu taky mohl… Přísluší mi poděkovat
všem svým milým kolegyním a kolegům. Těch

lidí je opravdu mnoho a bylo, je a bude mi ctí
s nimi spolupracovat.
Myslím, že to bylo hezkých dvacet pět let.
Tak hezké narozeniny, milé Středisko kulturních
služeb města Svitavy! Petr Mohr, ředitel SKS

Živá zeď 2016
Pomalu končí druhý ročník Živé zdi.
Protože myšlenku podpory místních umělců považujeme za nosnou, rádi bychom
pokračovali i třetím ročníkem. Pokud malujete, kreslíte, fotografujete, píšete verše či
jinak umělecky tvoříte, nebojte se o svá díla
podělit. Náměty a dotazy pište na leazmuzea@seznam.cz. Těšíme se vaše příspěvky.
Lea Sehnalová

Na konci ledna proběhl Festival neprofesionálního filmu Svitavská klapka. Pátý ročník filmového festivalu se uskutečnil v nově
zrekonstruované budově kina Vesmír a klubu
Tyjátr. Přesun promítání filmů do kinosálu
a využití klubu Tyjátr pouze pro hudební vystoupení byla největší a rozhodně pozitivní
změna oproti předchozím ročníkům. Svitavská klapka každoročně představuje tvorbu
mladých filmařů a studentů, od amatérů po
poloprofesionály.
Ve čtyřech filmových blocích bylo promítnuto 23 krátkometrážních filmů, mezi
kterými nechyběly filmy hrané, animované nebo dokumenty. Na letošní jubilejní Svitavskou klapku se přišlo podívat
rekordních 180 diváků, kteří se postarali
o skvělou atmosféru. V pauzách mezi filmovými bloky zahrál klavírista David Prokeš. Další
hudební program probíhal po skončení filmové části v klubu Tyjátr, kde zahrály kapely Děti
mezi reprákama, The Dozing Brothers, Marx
on Mars a duo M&M.
Zároveň s festivalem Svitavská klapka byla
již podruhé vyhlášena soutěž pro filmaře ze
základních a středních škol Svitavská klapka
Junior. Vítězkou v kategorii základních škol se
stala Ilona Drábíková se svým animovaným
filmem Fuflův každý nudný den. Za střední
školy se na 3. místě umístila Martina Chmelíková s videoklipem skupiny Daydreams
– Wonderful Girl, 2. cenu si odnesl Dominik
Kalivoda s filmem Peřina a vítězem kategorie
se stal Jiří Macháň za film Stíny noci.
Rozdalo se také několik čestných ocenění.
Cenu Mariana Poláka, známého dokumentaristy a garanta festivalu, získal dokument
o sudetském pohraničí Tvary věcí minulých od
Petra Januschky. Cenu starosty města Svitavy
získal animovaný film Pavla Soukupa z projektu Pionýři hororu Třída smrti. Diváckou cenu
potom získal poetický dokument Františka
Vaculíka Vajatanie hory.
Organizátoři děkují divákům za přízeň
a skvělou atmosféru, šestý ročník Svitavské
klapky proběhne ve stejných prostorech již
10. prosince 2016.
Tereza Baráková

Večer pod lucernou… s Miloslavem Kopřivou
aneb Jak jsem se (ne)stal Argentincem
1. 3. 2016 v 17 hodin, aula Fabriky
Osm tisíc dobrodružných kilometrů po
cestách a necestách jihoamerickým kontinentem mezi dvěma oceány – deštným pralesem,
pampou, pouští a velehorami. Vyprávění
a promítání fotek a videí z měsíčního putování
po Argentině, s nahlédnutím do Brazílie, Paraguaye a Chile – průvodcem bude Miloslav
Kopřiva ze Svitav, který cestu podnikl v létě
roku 2015. Pořad z cyklu Večer pod lucernou
připravuje svitavské gymnázium a SKS Svitavy.
Vstupné dobrovolné.
Milan Báča
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1. - 31. 3. / 16:00 / Fabrika foyer

4. 3. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr

Proměny V.

ZNOUZECTNOST
30 LET „ON THE ROAD TOUR“

Charita Svitavy vás zve na výstavu obrazů
klientů Světlanky – centra denních služeb
Proměny V.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne
v úterý 1. března v 16 hod. ve foyer Fabriky.
Nad výstavou převzal záštitu Ing. Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje. Výstava potrvá do
čtvrtka 31. března.
2. 3. / St / 19:30 / Fabrika

Pražský komorní balet:
Metafory tance
Současnou tvář Pražského komorního baletu reprezentuje 8 stálých a 6 externích tanečníků, kteří zvládají rozsáhlý pohybový rejstřík
od technik vycházejících z klasického tance,
přes techniky moderního i současného tance
a technik založených na improvizaci. Tanečníci
mají za sebou bohaté zkušenosti z kamenných
divadel i alternativních tanečních scén v České
republice nebo zahraničí.
Vstupné: 200 Kč (Pro členy KPH - 100 Kč)
Představení Metafory tance prezentuje tři
díla současných choreografů.
COME SEE COMME ÇA
Choreografie představuje příběh o lidských potřebách, jež mají šanci objevit se pouze za určitých specifických okolností. Choreografie: Aleksandra Dziurosz & tanečníci
NĚMÝ VÝKŘIK
Inspirací k vytvoření komorního dramatu
pro tři tanečníky byla Symfonická báseň Antonína Dvořáka Vodník. Příběh, jehož dějová
linka se odehrává v současnosti, vypovídá
o mezilidských vztazích a událostech, které se
mohou odehrávat kolem nás, často za zavřenými dveřmi. Choreografie: Hana Litterová

Externí koncert SKS v klubu Tyjátr.
Znouzectnost je svérázný mix punku,
šansonu, folku, undergroundu a určitého archetypálního primitivismu, ovlivněný především tradičním „tříakordovým“ písničkářstvím
v kombinaci s osobitými texty, majícími nejblíže k české „semaforské“ škole – občas hloubavými, občas dadaistickými i syrově poetickými.
Složení: Caine – bicí, zpěv ; Déma – kytara,
zpěv; Golda – baskytara, zpěv.
Na živých vystoupeních, pojetím odlišných
od studiových nahrávek, provázených pábitelským a často velmi neprůhledně mystifikátorským uváděním písniček, zaznívá průřez tvorbou od archivních písniček až po materiál ze
zatím poslední desky Beat simplicitas.
Na závěr zbývá dnes již památná věta jednoho z fanoušků kapely: „Kdyby Divadlo Járy
Cimrmana bylo punková skupina, vypadala by
jako Znouzectnost.“
6. 3. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Perníková chaloupka
První Pohádková neděle v novém kabátě
Divadla Trám. Loutková pohádka pro jednu
herečku a muzikanta. Žili, byli Jeníček a Mařenka. A ti zabloudili v hlubokém lese. Ale naštěstí
v dálce zahlédli světýlko... Pohádka o tom, že
i ten nejsladší perníček může někdy pořádně
zhořknout v ústech. A že nic není takové, jak
by se mohlo na první pohled zdát. Vhodné pro
děti od 4 let a jejich rodiče. Inscenace vznikla
ve spolupráci s divadelním souborem Divadlo
jednoho Edy. Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

Ostravské univerzity, historik, svitavský rodák
a absolvent svitavského gymnázia Robert Antonín. Vstupné: dobrovolné
Milan Báča

16. 3. / St / 17:30 / Ottendorferův dům

Klavír je nádherný nástroj
Je o tom přesvědčeno mnoho malých
i větších dětí, studentů naší ZUŠ. Zahrají vám
na letošním Setkání u klavíru. Přijďte si je poslechnout, srdečně zveme! Vstupné: dobrovolné
Blanka Šefrnová
19. 3. / So / 19:00 / Divadlo Trám

NANOdivadlo uvádí
M. Šefrna: Soumrak světů

Pan král, pan Viták, pan učitel a pan Jaroslav požádají o pomoc kašpárka. Nevíte kudy
dál? Sejdeme se za soumraku za městem. Ale
co potom? To kašpárek vlastně vůbec netuší!
Loutkově – hudební pohled do podivné
společnosti, která nám možná cosi připomíná.
Režie: Matěj a Karel, hudba: Matěj, scéna:
Matěj a další, hrají: Karel, Jana, Kristýna, Terezka a Matěj, svítí: Jirka.

THIS IS NOT A KISS!
Polibek, pusa, hubička – český jazyk má
mnoho variant anglického slova „Kiss“ a mnoho významů. Choreografie: Žiga Jereb & Anna
Štěrbová

KOSMETIKA

DANA RICHTROVÁ
9. 3. / St / 15:00 / Ottendorferův dům

Večer pod lucernou … Karel IV.,
ideální panovník ve vlastní režii
Pořad z cyklu Večer pod lucernou, který
připravuje svitavské gymnázium, SKS Svitavy
a tentokrát i městské muzeum, bude věnován
osobnosti českého krále a římského císaře
Karla IV. V roce 2016 si připomínáme 700 let
od narození „Otce vlasti“, jedné z nejvýznamnějších osobností národních dějin, kterou veřejnosti představí docent Filozofické fakulty

Oznamuje zahájení činnosti
nové kolegyně
Simony Richtrové
Milady Horákové 48, Svitavy

Příjímáme nové klientky,
rozšiřujeme služby:
•
•
•
•
•

lymfodrenáž
ošetření ultrazvukem
líčení pro každou příležitost
lifting (zcela nová technika přístrojem)
iontoforéza

Kontakt: Simona Richtrová
tel.: 724 570 584
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19. 3. / So / 19:00 / Ottendorferův dům

MIREK KEMEL & BAND
Pavla Boučková & Jiří Michálek:
Mirek Kemel zpívá své autorské písně
a doprovází se na akordeon, kytaru a ukulele.
Velký důraz klade na texty, z velké většiny inspirované skutečně prožitými událostmi. Snaží
se pod jednoduchými příběhy hledat něco, co
nás přesahuje. Většinou vystupuje za doprovodu kapely, kterou kromě něj tvoří ještě Vlastimil Konopiský (kytara, viola), Tomáš Görtler
(akordeon, jinak též člen souboru Bran) a Josef Prexl (perkuse, bicí). Jako příležitostný host
s kapelou vystupuje Vladimír Javorský (ukulele,
kytara, flétna, saxofon).
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Ohlédnutí ve fotografiích ze života našeho města

Začátek roku bývá ve Svitavách už od roku 2004 spojen s masopustním veselím a v posledních
letech také s vůní zabijačkových hodů na svitavském náměstí. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se
po roční odmlce do Svitav vrátily masky z Vortové na Hlinecku.

Pavla Boučková & Jiří Michálek
Cítíte, že se bezděčně usmíváte, tečou vám
slzy? Máte pocit, že někdo právě vyjadřuje pocity a situace z vašeho života? Pak s největší
pravděpodobností posloucháte autorské písně
Pavly Boučkové. Její prožitý zpěv jednoznačně
napovídá, že vše, co zpívá, prožila či prožívá. Přemýšlí o různých tématech, myšlenky
spřádá vertikálně do textů, horizontálně do
nich vetkává výstižné melodie. Nezaměnitelný hudební um Jirky Michálka zmíněnou látku
mění pomocí kláves klavíru či kytarových strun
v harmonický a rytmický oděv šitý na míru vnímavého posluchače.
A tak jste oděni do neběžných hudebních
aranžmá, změn rytmů, změn nálad, překvapujících kompozic, do myšlenkové hloubky.
Pavlin čistý zpěv, její rytmická kytara, průvodní slovo a Jirkovy mistrovské doprovody, to je
zážitek těžko zařaditelný do hudební škatulky.
Kontrast kultivované ženskosti PB s multižánrovou neotesaností JM se setkává ve společném jmenovateli, jímž je živelná opravdovost obou osobností.
Roman Svojanovský

Předprodeje
Právě probíhá předprodej:
• Honza Nedvěd (11. 3.) Fabrika
• Mňága a Žďorp (18. 3.) Fabrika
• Mirek Kemel & band, Pavla Boučková
& Jiří Michálek (19. 3.)Ottendorferův dům
• Minipárty s Karlem Šípem
a J. A. Náhlovským (23. 3.) Fabrika
• Recitál Marty Kubišové (1. 4.) Fabrika
• Hop Trop (26. 4.) Fabrika
• Graffovo kvarteto (10. 3.)
Ottendorferův dům
• Irský večírek s kapelou CHEERS! (12. 3.)
klub Tyjátr

V nových prostorách kina Vesmír a Divadla Trám se 4. února uskutečnila za účasti více něž 150
návštěvníků a hostů slavnostní vernisáž výstavy Šance pro život prof. Jindřicha Štreita, zaměřená
na problematiku bezdomovectví a sociálního vyloučení.

Na konci ledna se uskutečnil tradiční karneval na ledě na našem zimním stadionu. Celý program
byl zaměřený na soutěže pro děti. Užili jsme si plno legrace a celý karneval jsme zakončili společným bruslením ve „vláčku“ .

V lednu se ve Fabrice konal karnevalový rej pořádaný Krůčkem! Tentokrát byl zaměřen na téma
Všechny tváře světa. Letošní karneval byl plný zábavného programu, her a stanovišť stylizovaných do různých typických činností z různých koutů světa.

Od 1. 3. 2016:
• 17. ples dechových hudeb (12. 3.) Fabrika
Od 21. 3. 2016:
• Monika Načeva a Michal Pavlíček +
Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce (19. 4.)
Fabrika
Od 23. 3. 2016:
• Trombenik (6. 4.) Ottendorferův dům
Od 1. 4. 2016:
• Věra Špinarová (16. 11.)Fabrika

Téměř 50 let trvá partnerský vztah mezi našim městem a Žiarem nad Hronom (SR). Poslední
setkání se uskutečnilo 5. a 6. února v Žiaru nad Hronom při příležitosti podepsání partnerské
smlouvy, která byla prodloužena o dalších 5 let.
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Státní jazyková škola
oslaví 15 let

Ze svitavských škol

O univerzitu třetího věku je stále zájem
Svitavská univerzita třetího věku, kterou od
roku 2002 zřizuje zdejší gymnázium a kterou
absolvovaly již dvě stovky absolventů-seniorů,
zahájila letní semestr. Posluchače 2. ročníku po
absolvování regionální historie, dějin umění
a základů počítačové gramotnosti čekají přednášky z oblasti přírodních věd, a to v podání
RNDr. Ing. Jaroslava Rožnovského, CSc., ředitele brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, RNDr. Leoše Štefky, vedoucího Správy CHKO Moravský kras, RNDr.
Jiřího Prudkého, emeritního ředitele Hvězdárny Prostějov, Mgr. Jiřího Macha, svitavského
biologa a ornitologa atd.
Neméně zajímavý program letního semestru mají také posluchači ročního postgraduálního studia, tedy studia, které je určeno pro
absolventy tříletého studia na U3V. Po absolvování přednášek zimního semestru je do června čeká dalších 12 přednášek, např. Počátky
letectví v Pardubickém kraji (PhDr. Pavel Petr,
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice),
Stručný přehled dějin písma (Doc. PhDr. Jiří
Gazda, CSc., Filozofická fakulta Masarykovy
univerzity Brno), Šlechtická sídla – od hradiště k zámku (Prof. PhDr. František Musil, CSc.,
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové),
Praktická urologie, Quo vadis české zdravotnictví (MUDr. Pavel Havíř, urolog, emeritní
ředitel Svitavské nemocnice), Psychologie
člověka (PhDr. Jitka Partyšová, klinická psycholožka a psychoterapeutka Svitavy), Ochrana spotřebitele (Ing. Marcela Ducháčková,
Svitavy). Také učitelé svitavského gymnázia

připravili několik přednášek: Přídatné látky
v potravinách (Mgr. Jaroslav Najbert), Skladatel v prostředí hudby 19. a 20. století (PaedDr. Věra Burešová), Löw-Beerovy vily (Mgr.
Vladimír Velešík) nebo Vývojové tendence
v českém jazyce (PaedDr. Milan Báča). Součástí programu jsou dvě přednášky, které U3V
připravila také pro veřejnost: Karel IV. – ideální panovník ve vlastní režii (Doc. Mgr. Robert
Antonín, Ph.D., Filozofická fakulta Ostravské univerzity) v rámci Večerů pod lucernou
ve středu 9. března a Vývoj židovské literatury,
literatury s židovskou tematikou (Mgr. Daniel
Soukup, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR)
v rámci projektu Hledání hvězdy Davidovy 20.
dubna. Po domluvě s gymnáziem je možné
navštívit (kromě dvou posledně jmenovaných)
také některé další přednášky. Jejich přesný přehled je na webu gymnázia www.gy.svitavy.cz.
Gymnázium také zahajuje zápis posluchačů do 1. ročníku (zahájení v září 2016).
Milan Báča

O inkluzivním vzdělávání v Modré škole
Pojmy jako integrace a inkluze jsou dnes
v českém školství hojně skloňovány. Obecně se
dá říci, že se jedná o začlenění dítěte se znevýhodněním. V Modré škole se spíše přikláníme
k názoru některých odborníků, kteří chápou
inkluzi jako nejvyšší formu integrace, kdy je
odlišnost a různorodost vnímána jako stav normální. Rozdíl mezi integrací a inkluzí vysvětlují
zaměřením na jednotlivce nebo celou skupinu.
Při inkluzi společnost akceptuje odlišnost každého svého člena. Při inkluzi je normální být
jiný. Při inkluzi se společnost nad odlišnostmi
svých členů vůbec nepozastavuje. Z pohledu
pedagogiky to znamená nepřizpůsobovat dítě
vzdělávacímu systému, ale vzdělávací systém
přizpůsobit dětem s jedinečností každého. Nevěnovat speciální péči pouze začleňovanému
dítěti, nevolit pomůcky, metody a organizaci
práci pouze s ohledem na něj. Inkluze znamená
celkově změnit prostředí školy, hledat prospěch
ze znalostí osobnostního a sociálního rozvoje,
různých pomůcek, nových metod a příjemné
organizace práce pro všechny ve škole. Někteří
rodiče se domnívají, že se jich to netýká. Mají
„šikovné, chytré“ děti, které jsou těmi ostatní-

mi ve škole jenom zdržovány. Nejlepší by bylo,
kdyby se ty „pomalé“ děti učily někde jinde. Ale
opravdu chceme lékaře, učitele, manažery nebo
politiky, kteří se neumí vcítit do starostí svých
klientů, žáků, pacientů? Necháme je, aby se pro
nedostatek soucitu s druhými nechali udusit
pocitem vlastní výjimečnosti, který je tak křehký při srovnání s úspěchem souseda. Stojíme
o rozřazení společenských sociálních skupin
s co největšími odstupy, aby jedna na druhou
doplácely? Nebo podpoříme ideu inkluze, aby
se děti naučily spolu vycházet, spolupracovat,
řešit problémové situace, podporovat se, pomáhat si a ocenit sebe i ostatní?
Media děsí veřejnost, že se od září zruší
speciální školy a děti budou náhle vřazeny do
běžných škol, což není pravda. Inkluze bude
v Česku zaváděna postupně, s podporou odborníků a finančního zajištění evropskými projekty. Speciální vzdělávání bude efektivnější.
I přes všechny složitosti v Modré škole
věříme, že inkluzivní vzdělávání je skvělou příležitostí pro rozvoj sounáležitosti, tolerance,
přijímání odlišností a posílení empatie v celé
společnosti.
Radoslava Renzová

Státní jazyková škola při svitavském gymnáziu oslaví v tomto roce 15. výročí existence. Je jednou ze dvou státních „jazykovek“
v Pardubickém kraji, která nabízí odpolední
jazykové kurzy pro veřejnost i možnost složit
v květnu státní jazykovou zkoušku, tzv. státnici.
Z uvedeného důvodu je oficiální název školy
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky. Do kurzů i ke státní jazykové zkoušce je možné se přihlašovat již nyní.
V posledním období je stále zájem o anglický
jazyk, škola zaznamenává mj. také nárůst zájmu o ruský jazyk.
Svitavské gymnázium nabízí od loňského
roku také přípravné kurzy k mezinárodním
zkouškám Cambridge English – v úrovni KET,
PET i FCE. Pro účastníky kurzů, kterých je nyní
téměř stovka, organizuje škola v červnu zkoušky v uvedených úrovních: zkoušky KET zvládají
pokročilejší začátečníci (mohou jimi být i žáci
základních škol), zkoušky úrovně PET a FCE
jsou určené spíše pro studenty středních nebo

vysokých škol a pro další dospělé zájemce. Ke
zkouškám je nutné zaregistrovat se online na
www.zkouskypark.cz, a to nejpozději do 9. 5.
2016 (FCE) nebo do 16. 5. 2016 (KET, PET).
Další informace podá sekretariát školy - tel.:
461 535 090. Žáci ZŠ, SŠ, studenti VŠ a dospělí zájemci z řad veřejnosti najdou informace
o zkouškách Cambridge English (včetně slev)
i o přípravných kurzech na www.gy.svitavy.cz.
Třetí aktivitou jazykové školy je organizování zkoušek Čeština pro cizince. Tato zkouška,
kterou škola připravuje již 7 let, slouží cizincům
k získání trvalého pobytu. V rámci této aktivity prošly školou s proměnlivou úspěšností již
stovky cizinců.
Milan Báča

Přijďte k nám na návštěvu

Proč právě k nám? Rádi vás seznámíme
s životem dětí v mateřské škole a ukážeme vám
její nově upravené prostory. V úterý 22. března od 14:00 do 16:30 budou pro vás všechny
dveře Mateřské školy Svitavy, Československé
armády 9 otevřené. Na vaši návštěvu se těší děti
a pracovnice školy.
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Fotbalová školička přivítá další kluky a holky

Pravidelné cyklistické
tréninky
Během letošní mírné zimy se úspěšně
rozběhly víkendové cyklistické tréninky pod
patronací Bike clubu Svitavy. Každou sobotu
a neděli v 10 hodin startujeme od prodejny
Cyklo Ezop na svitavském náměstí. Tréninky jsou určeny pro každého, vždy jedou dvě
výkonnostní skupiny. Podrobnosti a aktuální
informace najdete na stránkách klubu:
www.bikesvitavy.cz/treninky.html
Lenka Suchánková

Od podzimu se ti nejmenší adepti fotbalu připravují v tělocvičně gymnázia pod vedením zkušených trenérů. V současnosti se
účastní turnajů, kde měří své síly a dovednosti
se stejně starými soupeři. V lednu byli dvakrát
v Poličce (5. místo) a v únoru na turnaji v Lanškrouně obsadili pěkné 3. místo. Oddíl kopané
přivítá do řad dětí Fotbalové školičky další

zájemce ročníku 2010 - 2012. Své děti (kluky,
holky) můžete přivést do tělocvičny gymnazia
vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin (podle ročníků).
Podrobnosti sdělí pan Kocián - mob.: 737
481 336, případně je najdete na webu klubu:
www.tjsvitavy.net/clanky-skolicka.html
Radek Dobiáš

Florbal? Velmi úspěšný sport ve městě Svitavy!
Není to tak dávno, co Naše město přineslo
rozsáhlý článek mapující dvacetiletou historii
svitavského florbalového oddílu, mezi fanoušky
známého jako FbK Svitavy.
Uběhlo sotva pár týdnů a mužský tým
FbK Svitavy je aktuálně 14. nejlepší družstvo
v České republice. Vedle dvanácti superligových týmu je to totiž pouze Liberec, který se
v tabulce 1. ligy nachází na vyšší příčce než druhé Svitavy. Ve florbalu, amatérském sportu, kde
místo klubových rozpočtů rozhoduje poctivý
přístup ke sportu, zapálenost a ochota obětovat
veškerý volný čas, je to obrovský úspěch malého, ale na tuzemské florbalové mapě tradičního
oddílu.
Ač to možná mnoho sportovních příznivců
nezaznamenalo, tak z florbalu se v poslední
dekádě stal s více jak 80 tisíci aktivními sportovci po fotbalu druhý nejrozšířenější kolektivní
sport v ČR. Daleko za sebou nechal profesionální sporty – hokej, basketbal, volejbal nebo
házenou. O to hřejivější je vidět v druhé nejvyšší
soutěži v republice jméno Svitavy téměř na vrcholu tabulky.
Ve své třetí prvoligové sezoně se vedení
klubu podařilo sestavit konkurenceschopný tým
složený z odchovanců místního oddílu nebo
z oddílů z nejbližšího okolí (Moravská Třebová,
Litomyšl, Lubná), mix zkušených hráčů a rychlých mladíků. Trenérské duo Roman Kalhaus
a Ladislav Štancl dokáží skvěle pracovat se zapáleným kolektivem a tým má takový charakter,
že dokáže porazit i velká jména florbalového

prostředí – Znojmo, Kladno, Česká Lípa nebo
Hattrick Brno. Nesmíme zapomenout i na skvělou kulisu, vždyť Svitavy jsou s průměrem více
jak 350 diváků na jedno utkání co do počtu
nejlepší v lize. Stává se tak, že na „kluky z FbK“
chodí více diváků než na milionovou tuří show.
Není divu, na rozdíl od kolegů zpod vysokého
koše v letošní sezoně FbK prohrálo v 1. lize
v domácí hale Na Střelnici pouze třikrát, z toho
jednou po nájezdech (proti Start 98 Praha)
a dvakrát o jedinou branku v neuvěřitelně napínavých utkáních proti Ústí nad Labem a České
Lípě v první třetině soutěže.
Právě gradující výkonnost v druhé části sezony katapultovala svitavské florbalisty na špičku první ligy a již dvě kola před koncem základní
části si tak borci z FbK zajistili jistotu atraktivních
vyřazovacích bojů – play off. Play off hraje 8 nejlepších týmů v lize formou vyřazovacího pavouka, každé kolo (čtvrtfinále, semifinále i finále)
se hraje na tři vítězná utkání. Svitavy s největší
pravděpodobností budou hrát hned první dvě

utkání čtvrtfinále v domácím prostředí v sobotu a neděli 5. a 6. března. Vedení florbalového
oddílu věří, že v play off svitavská kulisa překoná
dosavadní divácký rekord 1. ligy, který se podařilo vytvořit právě ve Svitavách v předvánočním
derby s Hattrickem Brno, které Svitavy ovládly
před 600 fanoušky poměrem 5:2.
FbK Svitavy tímto zve všechny sportovní
příznivce na vrchol florbalové sezony. Přesné
informace k utkáním budou zveřejněny na webu
oddílu: www.florbal-svitavy.cz, na facebookovém profilu: www.facebook.com/FlorbalSvitavy
nebo v místních médiích.
Lukáš Brýdl

JARO 2016

Pøi pøedložení tohoto inzerátu
od 15.3.(zahájení prodeje) do 30.4. 2016
na nákup našich výpìstkù
SLEVA 10%
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Silový trojboj
– nově na instagramu
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Volejbaloví mladší žáci chtějí postoupit na MČR

V Lukově se jeden z našich úspěšných členů Tomáš Lacko zúčastnil 4. mistrovství ČR
v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů
a žen, kde svými výkony v kategorii muži do
74 kg (dřep – 215,50 kg, benč – 145 kg, mrtvý
tah – 232,50 kg) získal stříbrnou medaili.

V únoru jsme se vypravili do Jihlavy, kde
se konalo 12. mistrovství ČR v benčpresu dorostu, juniorů a masters. Ve sloučené kategorii
dorostenek získala stříbrnou medaili Karolína
Adamová (benč – 47,50 kg), v kategorii sloučených dorostenců do 83 kg Patrik Janků obdržel
stříbrnou medaili (benč – 117,50 kg) a medaili
bronzovou vybojovali Daniel Křepelka ( benč
– 92,50 kg), a ve sloučené kategorii muži M2
do 83 kg Libor Novák (benč – 155 kg).

Nově nás můžete sledovat na sociální síti
instagram, kde vás budu provázet soutěžemi,
výkony a událostmi našeho oddílu. Naleznete
nás na adrese tjsvitavysilovytrojboj.
Vladěna Janků

Distribuci
zajišťuje firma Lubomírek.cz. S nesrovnalostmi v doručování se obracejte na mob.: 608
024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 27. března 2016

Otevřete dveře tělocvičny a hned abyste si
dali do uší špunty a na hlavu helmu. Jen tak se
koukat? Nepadá v úvahu. Žádné klidné místo, ale pořádný randál. Musíte být neustále ve
střehu, protože hned vám nad hlavou prosviští
míč, nebo vedle vás na palubovce z ničeho nic
přistane kluk... Tedy přesněji - právě nacvičují pády, takže se není čemu divit. Ale pozor!
V žádném případě to není chaos, trénink má
svůj řád, jednotlivá cvičení na sebe navazují
a trenéři Marek Meluzín a Petr Siekiera drží
opratě pevně v rukou. Dobře ale oba vědí, že je
nutné nechat kluky i vyřádit, nakonec kde jinde
k tomu mají dnes příležitost? Ne náhodou proto mají kluci oddílovou přezdívku „Divočáci“.
Tak to jsou naši mladší žáci, silná tréninková skupina, hoši z ročníků 2002 - 2004. Krajský
přebor hraje celkem 8 týmů, z toho 3 (A, B,
C) jsou naše. Postavit do KP tři družstva, to se
zatím žádnému volejbalovému oddílu široko
daleko nepodařilo. A jak si vedeme?
A tým, sestavený z ročníku 2002, zatím
v krajském přeboru neprohrál ani jeden set
a vede tzv. o parník. Kluci jsou v kategorii ml.
žáků poslední sezonu a my se těšíme, že celkové vítězství v KP nebude jejich jediným letošním úspěchem. V dubnu je čekají kvalifikační
boje o postup na MČR a věříme, že v květnu na
samotném MČR nebudou chybět. Tým tvoří:
Dan Benko, Jaroslav Janků, Jakub Kočvara, David Maruš, Vojtěch Nespěšný, Antonín Pelíšek,
Jakub Žižka.
B tým je složený z kluků ročníku 2003,
budou tedy ml. žáky ještě v sezoně 2016/17.
V KP si netroufají „jen“ na naše áčko, s ostatními soupeři už si umí poradit. V tabulce KP jsou
zatím druzí a větší úspěchy je určitě, budou-li
tvrdě trénovat, čekají v příští sezoně. Členy B
týmu jsou: Tomáš Bartošek, Kristian Hroch,

David Jarůšek, Jakub Klika, Samuel Mifek, Jan
a Matěj Šudomovi.
C tým, to jsou hoši z ročníku 2004 a jejich
hlavní soutěží je KP v trojkovém volejbalu.
V KP ml. žáků mají za úkol především se
v šestkové volejbalu rozkoukat a získávat zkušenosti. V průběžné tabulce jsou na 5. místě,
a to je pro všechny příjemné překvapení. Vždyť
budou mladšími žáky ještě dva roky! Tým tvoří:
Matěj Hnát, Jan Kočvara, Josef Kolář, Jan Krejčí, Ondřej Mach, Josef Meluzín, Adam Prudil,
Vojtěch Slezák. Takže závěrem: trenérům pevné nervy a klukům chuť a zápal do sportování
- do volejbalu.
Marcela Sezemská

Ledová plocha

Společnost Sportes děkuje všem, kteří
využili v sezoně 2015/2016 umělou ledovou
plochu v areálu zimního stadionu Svitavského
stadionu, především školám a školkám a pravidelným pronajímatelům. Sezonu jsme ukončili
28. února. Těšíme se na vás v roce 2016/2017
snad už pod střechou.
René Hnát
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