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Zahájení turistické sezóny v Opatově Hledání hvězdy  
Davidovy - odsouzeni  
k žití

Měníme prostor před vlakovým nádražím

Letos zahájíme turistickou sezónu Mikro-
regionu Svitavsko v sobotu 16. dubna. Chtěli 
bychom vám představit nejen přírodu v bezpro-
středním okolí, ale blíže vás seznámit s obcí Opa-
tov. Trasa ze Svitav do Opatova bude zhruba  
12 km dlouhá a tentokrát stejná pro pěší i pro 
cyklisty. V městském informačním centru bu-
dete mít v sobotu k dispozici mapy od 9 do 
12 hod. Ve 14 hodin se sejdeme v Opatově  
u Opatovské hospody. Odtud můžete vyrazit na 
5 km dlouhou cestu po Opatově. U hospody 
mohou účastníci navštívit od 14 do 15 h  pre-
zentaci kurzu Nordic Walking (Ing. Dita Ur-

Již na tiskové konferenci města začátkem 
února jsme informovali zástupce médií a ve-
řejnost o záměru podstatné změny prostoru 
před vlakovým nádražím. Změna by měla 
přispět k lepší a bezpečnější propojenosti ces-
tujících při využívání vlakové a autobusové ve-
řejné hromadné dopravy a také možnosti lépe  
v prostoru zaparkovat či odstavit jízdní kolo. 
Ze statistik je patrné, že vlaková nástupní sta-
nice Svitavy i s provázaností autobusových 
linek je cestujícími velmi využívána. Již v mi-
nulém roce proběhly některé přípravné práce 
na projektu úpravy komunikace s vytvořením 

bánková, Ph.D.) a v 15 h se  společně projít ke 
kapli sv. J. Nepomuckého, která bude po dlouhé 
době mimořádně otevřená. Před Opatovskou 
hospodou bude zajištěn doprovodný program 
Lesním klubem pro děti Napísek. Návštěvníci 
si od 16 hodin budou moci poslechnout hudeb-
ní vystoupení kapely Generace 77, zakousnout 
něco dobrého a odpočinout si. Opatovská hos-
poda bude mít pro vás připraveno speciální 
turistické menu. V přiložené mapě (str. 2) jsou 
zakreslená stanoviště se zajímavým progra-
mem. Na motokrosovém závodišti bude pro 
zájemce...                            Pokračování na str. 2

bezpečného prostoru pro chodce od budovy 
vlakového nádraží směrem k sídlišti bytových 
domů. Větší prostor pro rozsáhlejší změnu na-
stal v momentě, kdy město odkoupilo od Čes-
kých drah budovu přízemních skladů. Nově 
vznikla myšlenka větší úpravy území ulice  
5. května před vlakovým nádražím od ulice 
Tovární k ulici Nádražní a od ulice Nádražní  
k železničnímu přejezdu na ulici Olomouckou. 
Po zpracování ověřovací studie je před dokon-
čením projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí s kladnými vyjádřeními...

Pokračování na str. 2

V roce 2008 jsme v muzeu slavnostně 
otevřeli expozici věnovanou hrůzám 2. svě-
tové války a také příběhu světově známého 
svitavského rodáka Oskara Schindlera. A od 
roku 2009 věnujeme každý rok měsíc duben 
připomínkám holocaustu v jeho různých po-
dobách. Za těch osm let jsme měli možnost 
setkat se s úžasnými lidmi. Nikdy nezapomenu 
na setkání  s Arnoštem Lustigem, Maxem Bro-
dem, Helgou Weissovou - Hoškovou a mno-
ha dalšími, kteří prošli Terezínem, Osvětimí, 
a přesto, nebo snad právě proto, v sobě měli 
tolik síly, optimismu a odpuštění. Nezapome-
nutelné bylo i povídání se spisovatelem Ivanem 
Klímou či ředitelem Židovského muzea v Praze 
Leo Pavlátem. Od roku 2013 jsme se připojili 
jako první v Pardubickém kraji k ukládání Ka-
menů zmizelých – pokládání destiček se jmény 
židovských obyvatel před domy, ve kterých žili. 
Díky Radomile Obloukové, pedagožce svitav-
ského gymnázia, která se zabývá vyhledává-
ním svitavských Židů, máme informace nejen 
o tom, kde žili, ale i jaké byly jejich další osudy. 

I letos jsme pro vás společně s SKS a gym-
náziem připravili program, ve kterém nebude 
chybět výstava, přednášky pro školy i ve-
řejnost, koncert židovské muziky, divadelní  
i filmové představení. Podrobný program na-
leznete v Kalendáři akcí, ale přeci jen bych vás 
ráda upozornila zejména na výstavu, kterou 
jsme letos zapůjčili z Muzea romské kultury  
a která se zabývá částí historie, o které se příliš 
nehovoří, a sice  holocaustem našich romských 
spoluobyvatel.                   Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
...připravena lukostřelba, pokud pojede-

te na kole, můžete si projet i toto závodiště.                        
Na poutním místě v kapli sv. Jana Nepomuc-
kého bude zajištěna komentovaná prohlíd-
ka. Na posledním stanovišti si děti budou 
moci zajezdit na ponících a ke zpáteční cestě  
k Opatovské hospodě se budete moct svézt ko-
čárem taženým koňmi.

Mapy budou k dispozici v městském in-
formačním centru od 11. dubna. Všechny po-
drobnosti najdete také na webových stránkách: 
www.ic.svitavy.cz nebo na facebooku města 
Svitavy. Organizátoři pro vás zajistili i autobu-
sovou dopravu. Budou vypraveny dva spoje 
ze Svitav do Opatova ve 14:00 a ve 14:50 hod. 
Autobus bude odjíždět z parkoviště u Majáku, 
další nástupní stanoviště bude u sportovní haly 
Na Střelnici a z parkoviště u restaurace Druž-
ba. Zpět pojede autobus v 17:00 a v 17:50 hod. 
Přijďte strávit příjemný den spolu s námi.         

Alice Štrajtová Štefková
Opatov
1. Opatovská hospoda
2. motokrosové závodiště
3. kaple sv. J. Nepomuckého
4. ranč U Broulíků

Vzdálenosti:
Opatovská hospoda - motokrosové závodiště  
- 1500 m / motokrosové závodiště - kaple sv. 
J. Nepomuckého - ranč  U Broulíků 1400 m /  
Opatovská hospoda - kaple sv. J. Nepomuc-
kého - ranč U Broulíků - 2500 m

Pokračování ze str. 1
Pokud vás zajímá válečná historie, nenech-

te si ujít snímek Saulův syn, který získal v letoš-
ním roce Oskara za neanglicky mluvený film,  
a také divadelní hru divadla Líšeň Hygiena 
krve. Hra je inspirovaná svědectvími a vzpo-
mínkami lidí, kteří prožili holocaust, ale i dobo-
vými dokumenty, projevy nacistických vůdců 
a texty ze současných militantních neonacis-
tických webů. Sama jsem neviděla ani film ani 
divadelní hru, ale podle informací, které mám, 
ukazují obě ztvárnění ne tak dávné historie, že 
skutečnost byla horší, než jsou naše představy. 

A samozřejmě vás zvu na ukládání dalšího 
z  Kamenů zmizelých do dlažby na svitavském 
náměstí. Letos bude tento akt věnován svitav-
skému občanu Sigmundu Winternitzovi.

Blanka Čuhelová 
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Pokračování ze str. 1
 ...všech rozhodujících správních orgánů  

a institucí. Vlastní úprava prostoru řeší celko-
vou rekonstrukci komunikace s odvodněním 
od ulice Nádražní po ulici Tovární (týká se  
i části ulice Tovární a Nádražní z hlediska bez-
bariérového napojení komunikací a chodní-
ků). Vznikne jednosměrka od ulice Nádražní 
se zpomalovacími retardéry a cyklopruhy. 
Podél komunikace bude vybudován chodník 
pro bezpečný přístup k sídlišti bytových domů. 
Vzniknou zde regulovaná parkovací místa, mo-
biliář a posílí se zeleň. Před budovou vlakové-
ho nádraží vznikne prostor pro krátkodobé 
zastavení automobilů, informační mobiliář  
a stojany na kola. Plocha, kde se nyní nachá-
zí novinový stánek, dostane také zcela nové 

využití. Je zde navržen odpočinkový prostor  
s mobiliářem, stavba rychlého občerstvení, 
sociální zázemí a prvek zastřešeného stání pro 
kola. Směrem k železničnímu přejezdu bude 
ulice 5. května upravena tak, aby zde vzniklo 
sjednocené místo pro linky autobusové hro-
madné dopravy s bezpečným propojením pro 
cestující využívající jak autobusovou, tak vla-
kovou dopravu. I zde dojde k úpravě chodníků  
z hlediska bezpečnosti a bezbariérovosti a roz-
šíření mobiliáře. Se zahájením bychom počítali 
v roce 2017. Naší snahou bude i zde získat na 
tuto investici dotace, neboť odhadované nákla-
dy se nyní pohybují ve výši více než 50 mil. Kč. 
Těšme se tedy na další změnu veřejného pro-
stranství v našem městě, kterých zde již vzniklo 
mnoho.                                               Pavel Čížek

Měníme prostor před vlakovým nádražím
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Ze zastupitelstva

Komunální odpad  

Pozvánka 
na farmářské trhy

Pozvánka na seminář řidičů

Malé ohlédnutí Zlepšujeme úklid města 
uzavřením dohod na veřejně 
prospěšné práce

Autobusovému nádraží  
se blýská na lepší časy

Zastupitelstvo města Svitavy na svém mi-
mořádném zasedání 25. února schválilo pro-
jekt Regenerace panelového sídliště U Nádra-
ží a zahájení jeho první etapy vedoucí k podání 
žádosti o dotaci z Programu podpory bydlení 
pro rok 2016 – podpory regenerace panelo-
vých sídlišť. Současně schvaluje zařazení fi-
nančních prostředků ve výši 4,615 mil. Kč do 
rozpočtu roku 2016 na spolufinancování této 
etapy.                                       Zuzana Pustinová

Splatnost poplatku za komunální od-
pad je do 30. června. Zaplatit lze v hotovosti  
v pracovní dny v budově městského úřadu na 
ul. T. G. Masaryka 25, platební kartou nebo 
bezhotovostním převodem na bankovní účet 
města. Údaje pro platbu (číslo účtu a variabilní 
symbol) sdělíme e-mailem nebo na níže uve-
dených tel. číslech. Poplatek je pro rok 2016 
stanoven ve výši 600 Kč/osoba.

Případné bližší informace lze získat na od-
boru životního prostředí u Jany Alexové na tel.: 
461 550 253 a Pavly Boucníkové na tel.: 461 
550 254.         Jana Alexová, Pavla Boucníková

Na farmářské trhy si už Svitavané zvykli, 
považují je možná i za samozřejmost a prodej-
ci, kteří jezdí pravidelně, si zde našli své stálé 
zákazníky. Trhy si za šest let vybudovaly svoji 
tradici, jsou  stále oblíbenější a nemohou  tedy 
chybět ani letos. Budou pokračovat v týden-
ních intervalech - každou středu od 27. dubna 
do konce října vždy od 9 do 16 hodin na ná-
městí Míru u kašny sv. Floriána. 

Pěstitelé a výrobci ze Svitav i blízkého 
okolí mohou prodávat své výrobky, výpěstky 
i přebytky z vlastní zahrádky. Na farmářských 
trzích nabízejí výběr čerstvého ovoce a zeleni-
ny, med, koření, pečivo, mléčné nebo masné 
výrobky, či sazenice zeleniny, květin a bylinek, 
ovocné stromky, hrnkové rostliny, proutěné 
zboží, výrobky ze dřeva, ruční keramiku, mý-
dla, masti, krémy i šperky a mnoho dalších vý-
robků. Cílem farmářských trhů je také přispět  
k osvětě mezi spotřebiteli. Je důležité se za-
myslet nad tím, jaké potraviny vlastně kupu-
jeme, jaká je jejich nutriční hodnota či celková 
kvalita. V neposlední řadě nás zajímá i země 
původu a raději kupujeme výrobky z domácích 
zdrojů. Přijďte tedy ochutnat a nakoupit kva-
litní produkty! Možná dostanete také zdarma 
nedocenitelné rady přímo od výrobců a snad 
zde potkáte i přátele.  

Rudolf Grim, Zuzana Pustinová

Odbor dopravy a Besip ve spolupráci s au-
toškolou Auto CZ připravili seminář pro řidiče 
zaměřený na zásady bezpečné jízdy a novinky 
v zákonných úpravách provozu na komunika-
cích. Seminář se uskuteční 5. dubna od 17 ho-
din ve velké zasedací místnosti městského úřa-
du (T. G. Masaryka 25).         Miroslav Doseděl 

Vážení přátelé a příznivci Svitavského plesu, 
děkujeme za vaši účast na výročním na-

rozeninovém Svitavském plese. Podle reakcí 
jak na plese samotném, tak poté máme dobrý 
pocit, že se akce podařila. Každý si mohl vy-
brat podle své chuti - nejen hudební, ale i co se 
týká občerstvení. Velké poděkování patří všem, 
kteří se na přípravě, zabezpečení a zdárném 
průběhu plesu podíleli, a nejen těm, kteří byli 
na plese bezprostředně vidět. Nebudeme je 
vyjmenovávat, abychom na někoho náhodou 
nezapomněli. Děkujeme také všem sponzo-
rům, kteří poskytli ceny do soutěže. 

A na závěr: máte volno 10. února 2017? 
Pokud ano, tak přijďte na další Svitavský ples. 
Těšíme se na vás, zase si pro vás něco připraví-
me…                     Eva Huschková, Rudolf Grim

Společnost SPORTES Svitavy v období od 
1. dubna 2016 posílí ve spolupráci s Úřadem 
práce ve Svitavách počet zaměstnanců na 
ruční úklid města. Konkrétně se bude jednat  
o 32 zaměstnanců, kde 20 jich bude přímo 
určeno na ruční úklid odpadků a ruční čiště-
ní chodníků od plevele. Naše zaměstnance  
v oranžových či žlutých reflexních vestách 
potkáte v dubnu při jarním úklidu města, kdy 
dochází k úklidu posypových materiálů na 
chodnících a komunikacích. Předpokládáme, 
že v závislosti na klimatických podmínkách 
bude jarní úklid trvat do konce měsíce dubna. 
Následně naši zaměstnanci v rámci projektu 
veřejně prospěšných prací budou vykonávat 
ruční úklid v určených lokalitách města Svitavy. 
Aktuálně má společnost s úřadem práce pode-
psané smlouvy do 31. 7. 2016, ale pevně věří-
me, že dojde k prodloužení dohod a projekt 
veřejně prospěšných prací bude pokračovat 
do konce října 2016. Naším cílem je uklizené  
a pěkné město.                                   Jaroslav Kytýr 

Již několik let na setkáních s občany nás 
upozorňujete na špatný stav autobusového 
nádraží. Dnes vám mohu sdělit příjemnou 
zprávu, že majitel administrativní budovy 
ČSAD Ústí nad Orlicí se v letošním roce roz-
hodl provést kompletní rekonstrukci objektu. 
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vás 
informovali o otevření občerstvení uvnitř ob-
jektu, které doznalo příjemných změn. 

V těchto dnech došlo ke kompletní výmě-
ně otvorových prvků, dokončení rekonstruk-
ce otopné soustavy a zprovoznění infokiosku 
uvnitř čekárny. V nejbližší době dojde k zatep-
lení celého objektu. Dále se připravuje rekon-
strukce sociálních zařízení a kompletní změna 
interiéru čekárny. Koncern ICOM transport má 
snahu o sjednocení vizualizace hal. Jejich uspo-
řádání bude pro cestující veřejnost přehledné 
a komfortní se sjednocujícími designovými 
prvky. Čekárny budou poskytovat důstojné  
a bezpečné zázemí. Kromě příjemného pose-
zení bude čekárna vybavena úschovnou zava-
zadel a světelnou tabulí s informacemi o odjez-
dech spojů. Na obrázcích se můžete seznámit  
s výslednými architektonickými návrhy. Město 
Svitavy se k této rekonstrukci plánuje připo-
jit rekonstrukcí chodníků v prostoru nádraží.  
V polovině dubna budeme podávat žádost 
o dotaci na řešení bezbariérovosti v ulicích 
R. Kloudy a Dimitrovova, dále chodník přes 
autobusové nádraží až k nemocnici. Celkové 
náklady na kompletní rekonstrukci chodníků 
činí 10 mil. Kč. Předpokládaná výše dotace je  
9 mil. Kč. Na autobusovém nádraží je mimo jiné 
i počítáno se zvýšením obrubníků tak, aby se 
občanům lépe nastupovalo do autobusů. 

Věřím, že všechna tato opatření pomo-
hou zlepšit prostředí autobusového nádraží  
a zlepšit komfort pro všechny cestující. Záro-
veň věřím, že jedno z míst, které je výkladní 
skříní našeho města, se stane příjemným pro-
storem odpovídajícím standardům 21. století.

David Šimek
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Obdivuhodný úspěch

Tísňové volání 156

Na férovku?!
Dne 3. 3. v 4:10 hod. ověřovala hlídka 

oznámení o opilci kopajícím do zaparkovaných 
aut v Lánech. Podezřelého zastihli strážníci ne-
daleko. Po předložení občanského průkazu jim 
začal nadávat a pokusil se o útěk. Použitím do-
nucovacích prostředků tomu strážníci zabránili 
a předali ho přivolané hlídce PČR. Na ul. Větr-
ná bylo zjištěno poškozené vozidlo. 

Dne 4. 3. v 22:54 hod. požádala PČR o spo-
lupráci strážníků při výjezdu k rvačce v místní 
restauraci. Došlo zde k potyčce dvou mužů (28 
a 55), ale ke zranění osob ani škodě na majet-
ku nedošlo. Ani jeden z nich nechtěl událost 
oznamovat. Starší z mužů restauraci opustil  
a odcestoval domů do Moravské Třebové.

To se dá pochopit
Dne 7. 3. v 1:15 hod. ověřovala hlídka stíž-

nost  obyvatele bytu v centru města na hluk 
vycházející z baru v přízemí. Strážníci zjistili, že 
se tam „zapomněla“ skupina florbalistů oslavu-
jících vítězství týmu v boji o umístění na před-
ních příčkách tabulky druhé nejvyšší florbalové 
soutěže. Po upozornění strážníků se ztišili a ro-
zešli se do svých domovů.

Na hřišti si hráli 
Dne 7. 3. v podvečer obdrželi strážníci 

opakovanou stížnost obyvatele sídliště v Lá-
nech na nedodržování pravidel provozního 
řádu dětského hřiště - mládež si zde hraje i po 
uplynutí provozní doby a z upozornění občanů 
si nic nedělá. Strážníci hrající si fotbalisty, bo-
hužel, museli „rozpustit“ a poučit je ve smyslu 
stanovených pravidel. 

Volně pobíhající psi
Dne 8. 3. v 16:10 hod. obdrželi strážníci 

opakovanou stížnost na dva volně pobíhající 
německé ovčáky v okolí Dolního rybníka. Na 
místo ihned vyjela hlídka a vzhledem k místní 
znalosti  byla současně vyrozuměna i osoba 
odpovědná za jejich chov. Strážníci psy od-
chytili a odvedli domů. Následovala adekvátní 
bloková pokuta.

Dne 8. 3. v 18:30 hod. přivolala strážníky 
žena s tím, že na ul. Svitavská odchytila volně 
pobíhajícího psa, který za sebou vlekl řetěz. Je-
likož majitel se na místě ani v okolí nenacházel, 
a pes neměl známku ani čip, putoval do útulku.

Alkohol
Dne 9. 3. v podvečer požádala strážníky  

o součinnost pracovnice odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví provádějící sociální šetře-
ní u své klientky. Podezření, že žena pod do-
hledem orgánu sociální péče požila alkohol, 
se potvrdilo. Orientační dechovou zkouškou, 
kterou u ní strážníci provedli, byla naměřena 
hodnota 2,46 promile!                           Karel Čupr

...už rok se v našem městě vyrábí produk-
ty, které jsou originální, jedinečné, patentova-
né a navíc jsou bez lepku? 

Tyto dezerty JESSY si můžete koupit na 
náměstí Míru v cukrárně U Ruměnky nebo 
také ve Zdravé výživě u kostela a v prodejně 
Blanenských pekáren v Kauflandu. JESSY jsou 
vyráběny z kvalitních surovin českých doda-
vatelů. Dezert je v současné době vyráběn ve 
tvaru rolády, řezů a dortů v různých chuťových 
variantách, a to například s náplní šlehačkovou 
s kokosem, s jahodami, brusinkami, nebo se 
zdravými chia semínky. Tímto zdravým mlsá-
ním bez barviv, palmového tuku a bez konze-
rvantů podpoříte svitavskou firmu. Více infor-
mací na www.konipro.cz

Starosta města David Šimek přijal ve čtvr-
tek 10. března sedmnáctiletého svitavského 
řezbáře Vojtěcha Petrželu, který se velmi 
úspěšně věnuje carvingu - vyřezávání výtvar-
ných motivů do ovoce, zeleniny a jiných po-
travin. V obrovské konkurenci šikovných řez-
bářů z celého světa dosáhl Vojta ve Stuttgartu 
v soutěži TOP CARVER 2016 v „live carvingu“ 
úžasného výsledku a v celkovém pořadí soutě-
že získal 1. místo! 

Přišel v doprovodu rodičů, kteří byli vel-
mi hrdí na svého syna nejen jako na řezbáře, 
ale i kuchaře a fotbalistu. Vojta líčil dosavadní 
průběh soutěží a úspěchy, kterých dosáhl, ale 
podělil se i o plány do budoucna. Od vedení 
města dostal drobné dary včetně originální 
svitavské zástěry, aby mohl naše město na růz-
ných soutěžích reprezentovat. 
1) Vojto, jak jste se k tomuto zajímavému 
koníčku dostal? 

K vyřezávání jsem se dostal v prváku 
(2014) na střední škole SOŠ a SOU Polička. 
Během jednoho roku jsem se naučil základy 
vyřezávání a pod záštitou školy se účastnil 
českých soutěží – Gastro Hradec Vitana Cup, 
Melounový šampionát a Dýňový šampionát. 
Stihl jsem se také stát členem CZECH-SLOVAK 
CARVING TEAM a mimo soutěží,  je to pro mě 
velký úspěch. 
2) Do čeho všeho jste schopen něco vyřezat?  

Vyřezávat se dá prakticky do všeho, pro za-
čátečníky jsou nejlepší jablka a brambory, aby 
se každý naučil se speciálním řezbářským no-
žem. Postupně se pak řeže do melounů, dýní  
a takovou specialitou, kterou jsem zkoušel, 
jsou třeba zázvory, kokos nebo papája. Další 
materiál, do kterého vyřezávám hlavně květi-
nové vzory,  jsou mýdla. 
3) Co vás čeká v tomto oboru dál?  
Chystáte další vítězství? 

Jako každý rok plánuji účastnit se českých 
soutěží, které jsem již zmínil. Chtěl bych ob-
hájit prvenství v celoročním bodování. V lis-
topadu se chystám na olympiádu v Německu, 
kam zavítám letos již podruhé. Je to pro mě 
prozatímní vrchol, kde se pokusím dát ze sebe 
to nejlepší, a případný neúspěch nebudu brát 
jako zklamání. V mých 17 letech jde přece za-
tím hlavně o zkušenosti.    

Alice Štrajtová Štefková, Zuzana Pustinová

...po deseti letech existence obchůdku  
s čajem, čokoládou, kávou a ručně dělanou 
keramikou byl prostor v přízemí nadačního 
domu J. Plívy na náměstí Míru přetvořen na 
obchůdek s čajem, čokoládou a kavárníkem?

Přijďte ochutnat kafíčko s láskou připrave-
né na kávovaru či jinými alternativními způso-
by, jako jsou french press, dripper a chemex, 
jejichž přípravu hravě zvládnete i doma. Pro 
milovníky turecké kávy vytváříme kávový nápoj 
v originální džezvě, jak se sluší a patří. Šálek 
cappuccina nebo cafe latte vám bude podán 
i s latte artem - mléčným malováním na kávu.

Obchod spolupracuje s českými pražiči, 
kteří nabízejí jak komunitní kávu, tak i exklu-
zivní výběrovou kávu první jakosti. Kromě kávy 
můžete ochutnat také dobrou kvalitní horkou 
čokoládu. Přijďte na svůj „šálek štěstí“ a nebo 
přijďte jen tak potěšit kavárníka vaší přítomnos-
tí. S láskou ke kávě a úsměvem v srdci se na vás 
těší kavárník David. Pro více informací navštiv-
te facebook: šálek štěstí.

Alice Štrajtová Štefková

Víte, že...
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Doprava u nádraží ČD
Občané Svitav, kteří často využívají hro-

madnou dopravu především k cestám do za-
městnání a škol, dlouhodobě vnímají současný 
stav vlakového nádraží jako krajně nevyhovují-
cí. Především při zvýšeném pohybu cestujících 
v odpoledních hodinách, v pátek a neděli, se 
situace stává kritickou.

Vzhledem k tomu, že opravy okolí nádraží 
jsou v současnosti pro vedení města jednou  
z hlavních priorit, nebude od věci ovlivnit prů-
běh prací a finální podobu dle zájmu a potřeb 
obyvatel našeho města.

Naprostý nedostatek parkovacích míst, 
neexistující MHD, nepřehledně označené au-
tobusové zastávky; chybí krytá a uzamykatel-
ná úschovna kol, silnice od sídliště je v kata-
strofálním stavu a chodník pro pěší zde úplně 
chybí. Dlouhodobě nefunguje občerstvení. 
Nemluvě o parkových úpravách, které by dob-
rý architekt jistě dokázal navrhnout nejen ke 
spokojenosti nás, kteří zde žijeme, ale i těch, 
kteří Svitavy přijedou pouze navštívit. Možná 
bychom se některých změn k lepšímu mohli již 
v nejbližších měsících dočkat. Právě z těchto 
důvodů se členové z.s. Naše Svitavy rozhodli 
uspořádat v průběhu měsíce dubna jedno-
denní anketu, kde každý občan, který bude 
ochotný odpovědět našim dotazovatelům na 
několik jednoduchých otázek, může vyjádřit 
svůj názor k dané problematice. Po zpracování 
všech odpovědí od občanů budou nejčastější 
připomínky prezentovány na nejbližším veřej-
ném zastupitelstvu města Svitavy.

Mgr.Libuše Vévodová, www.nasesvitavy.cz

Postřehy a pocity  
zastupitelky - nováčka

Je to již víc než rok, co jsem se stala zastupi-
telkou města Svitavy. Potěšila mě důvěra spo-
luobčanů, a proto jsem se rozhodla do toho jít. 
Celý svůj život jsem věnovala péči o nemocné 
a staré pacienty a skok z práce ve zdravotnictví 
do komunální politiky byl pro mě šokem. Vše 
pro mě bylo nové. Přestože důsledně pročítám 
materiály, často narážím na body, kterým ne-
rozumím. Odpovědi na mé otázky získávám 
přímo na odborech MÚ, u vedení města nebo  
u mých zkušenějších kolegů. Na samotné jed-
nání poté přicházím již zasvěcená a připrave-
ná. Myslím si, že tak by to mělo být, tyto mož-
nosti má přece každý ze zastupitelů.

Zaskočilo mě, že stejně jako já – nováček  
– nepostupují všichni zastupitelé. Na jednáních 
se pak řeší zbytečnosti, na něž mohli získat od-
pověď předem. Možnost ověřit si vše dopředu 
je přece mnohem logičtější a také ohleduplněj-
ší k ostatním kolegům v zastupitelstvu.

Samozřejmě si jsem vědoma postavení 
opozice v zastupitelstvu a chápu jejich snahu 
vše mít pod kontrolou a poukazovat na chyby. 
Považuji jejich práci za důležitou, často však 

mám pocit, že místo řešení podstatných pro-
blémů se motáme zbytečně a dlouho v zača-
rovaném kruhu. Možná jen pro zviditelnění  
v mediích.

Jako zastupitelka vidím více do práce vede-
ní města a daleko víc si vážím toho, kolik dob-
rých věcí se podařilo a co vše se připravuje. 
Vím, kolik času tomu jednotliví aktéři věnují, 
kolik trpělivosti mají, jak těžko se některé věci 
prosazují. Jsem ráda zastupitelkou právě za  
SPMS.                                                   Věra Stichová

Na závěr Konference Duchovnost a kultu-
ra Velké Matky v dějinách a současnosti přijal 
ukrajinské hosty starosta města. Do pamět-
ní knihy města se zapsali Viktor Idzo, ředitel 
Institutu Východní Evropy při Lvovské uni-
verzitě a Vasyl Chytruk, vedoucí katedry san-
skrtologie Lvovské univerzity. Při setkání byly 
diskutovány možnosti spolupráce obou měst  
v oblasti vzdělávání studentů.                   Jiří Petr

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

Zlatá svatba manželů Lamačových

Návštěva u starosty

Významné životní jubileum – 50 let společného života – si připomněli manželé Miloslav  
a Drahomíra Lamačovi ze Svitav. Svůj manželský slib obnovili na svitavské radnici před starostou 
města Davidem Šimkem 12. března 2016. Do dalších let přejeme hodně zdraví a vzájemného 
porozumění.                                                                                                                  Marcela Górecká

U konto*
Stačí si na účet měsíčně posílat příjem ve výši alespoň 12 000 Kč, 
a získáte zdarma:

• výběry z bankomatu v ČR 
i po celém světě

• vedení vašeho 
běžného účtu

• garanci podmínek 
po dobu 10 let

* Garance podmínek – Banka tímto klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnění po dobu deseti let od uzavření smlouvy, pokud bude majitel 
účtu splňovat všechny stanovené podmínky pro tento typ produktu. Výše měsíčního poplatku za vedení konta, který bude účtován při 
nesplnění podmínek, se může změnit podle míry infl ace v ČR a výše měsíčního limitu pro příchozí platby podle průměrné mzdy v ČR.

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Více v UniCredit Bank Expres ve 
Svitavách, Náměstí míru 133/70, 
nebo na telefonu 955 964 135.



Ze svitavských škol

Den Země a ještě něco navíc

Demokratická 
školaZprávičky ze Základní školy Svitavy, nám. Míru 73

ZŠ a MŠ Sokolovská zve na své dvě nejbližší 
akce, které jsou určeny široké veřejnosti. Naše 
škola získala v r. 2009 svůj první titul EKOŠKO-
LA. Od té doby titul zdárně obhajujeme i díky 
aktivitám, které během celého školního roku 
pravidelně zařazujeme do výuky i mimoškol-
ní činnosti. Naši žáci by se s vámi rádi podělili  
o nejzajímavější z nich. 

Již druhým rokem proběhne ve čtvrtek 21. 
dubna od 13 do 16 hod v areálu školy na Soko-
lovské akce Den Země s veřejností. Zde si kdo-
koli z vás může vyzkoušet různá fenologická 
měření, vyrobit si výrobky z přírodnin či recyk-
lovatelných materiálů, zahrát si pohybové hry  
s ekologickou tematikou, vytvořit si plastelínu  
z hlíny a mnoho dalšího. Přijďte a přiveďte i své 
děti, pro které je akce určena nejvíce. 

Demokratická škola umožňuje dětem 
spolurozhodovat o pravidlech fungování ško-
ly. Znamená to přizpůsobit školu dětem. Jde  
o soužití s ostatními v rámci komunity a vyjad-
řování sebe sama prostřednictvím nadšeného 
zájmu o vztahy, znalosti a práci. 

V rámci projektu nám Liga lidských práv 
pomáhala pochopit principy spolurozhodo-
vání dětí. Dobrý start byl náš respektující 
přístup. Děti jsou rychle schopny přijmout 
zodpovědnost, projevit loajalitu a velkorysost, 
když jim k tomu dospělí vytvoří podmínky. 
Například naše děti se účastnily kroužku. Ne-
byly však spokojené, tak jsme kroužek začali 
organizovat sami v družině. 

Po čase byli lektoři ochotni akceptovat 
naše připomínky, ale rozhodnout jsme ne-
chali děti. Starší děti seznámily ty mladší se 
zkušenostmi s kroužkem. Společně vyjmeno-
valy výhody a nevýhody nynější aktivity. Na-
vrhovaly, jak by měl vypadat kroužek nově. 
Následně hlasovaly. Z 36 dětí bylo 7 pro krou-
žek a 29 pro zachování aktivity ve družině. Ti, 
jejichž názor nezvítězil, respektovali většinu. 
A ta zase chápala, že se hodí přijmout vítězství  
s pokorou. 

Další příklad: řešili jsme chování. Dva klu-
ci se před školou nechovali vhodně. Viděl to 
jenom učitel. Seznámil se situací ostatní děti 
v ranním kruhu – anonymně! Děti diskutovaly 
o chování, hrdosti na školu, o svých vlastních 
chybách. Při hlasování o důsledku se velkou 
většinou přiklonily k řešení, že provinilcům, 
které ani do poslední chvíle neznaly, stačí 
tato diskuze, aby se nad svým chováním za-
mysleli. 

„Dítě by mělo žít svůj vlastní život, ne život 
podle představ svých úzkostlivých rodičů ani 
podle názorů pedagogů přesvědčených, že 
vědí, co je pro děti nejlepší.“ A. S. Neil, zakla-
datel první demokratické školy Summerhill.

Radoslava Renzová

Významnou událostí na naší škole v posled-
ních týdnech je účast našich žáků na Festivalu 
vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kra-
ji. Do okresního kola této náročné soutěže ško-
la vyslala tři žáky  ze 7. třídy. Všichni úspěšně 
prezentovali svoje projekty, které  vytvořili pod 
vedením učitele Jakuba Veleckého, a postoupili 
do krajského kola. 

Na naší škole se již několik let úspěšně roz-
víjí moderní trend programování praktických 
aplikací pro operační systém Android, které 
jsou ke stažení zdarma na stránkách školy. 
Autoři programu Dravci v tabletu, Filip Kolář  
a Michal Maděra, na soutěži předvedli vylep-
šený determinační  klíč k určování dravců. Tuto 
šestijazyčnou aplikaci navíc doplnili o obrazový 
Atlas dravců a test Poznávačka dravců.

Další aplikaci Tactical Table naprogramo-
val Adam Klusák, který tak vytvořil pomůcku 
pro trenéry, kteří ji využijí především při pře-
dávání pokynů hráčům.

V krajském kole se naše projekty navzdory 
nabité konkurenci neztratily a budily zaslouže-
nou pozornost. Adam Klusák vyhrál katego-
rii Junior a spolu s dalšími řešiteli se zúčastní Adam Klusák

V pátek 22. dubna proběhne od 8 do 10 
hod sběr papíru u sportovní haly Na Střelnici. 
Zbavte se balíků starých novin, letáků i nepo-
třebných krabic, přispějete na dobrou věc, ne-
boť část výtěžku této akce bude zaslána indic-
kému chlapci P. Gomezovi, kterého naše škola 
před lety na dálku adoptovala a přispívá mu 
každoročně na stravu a školní výlohy. Všichni 
žáci naší školy v tento den projdou několika 
trasami k rybníku Rosnička a vysbírají v zada-
ných lokalitách odpad, který se zde během 
roku nashromáždil. Kromě dobrého pocitu 
bude jejich  odměnou  i opečená klobása a li-
monáda v restauraci Rosnička. Tato akce pro-
bíhá za přispění a asistence Odboru životního 
prostředí MÚ ve Svitavách. Těšíme se na vás.     

Žáci a učitelé 

krátkodobé studijní stáže ve Francii. Dalším 
výborným umístěním se může pochlubit žák 
5. B Adam Krátký, který v okresním kole ma-
tematické olympiády obsadil ve své kategorii 
2. – 3. místo.

V okresním kole olympiády z anglického ja-
zyka, které se konalo 10. února, se Jakub Lně-
nička z 9. třídy umístil na krásném 4. místě, od 
pomyslné medaile ho dělil pouhý jeden bod.

Do krajského kola soutěže Finanční gra-
motnost se probojovala obě družstva školy, 
taktéž do krajského kola soutěže Sapere po-
stoupilo družstvo žáků 2. stupně.

Závěrem bychom chtěli pozvat na tradiční 
školní Akademii naší základní školy, která se 
koná 5. května od 15:00 hodin ve Fabrice.

Zuzana Kořistková

Sobotní drátování 
na Riegrovce

16. dubna od 10 do 12 hodin. Účast hlas-
te prosím předem na e-mail: prazanova@
riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál.
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Mateřská škola Marie 
Majerové v novém

Zápis do MŠ Větrná 
Svitavy

Informace ze školství

Výběrové řízení

V dubnu roku 2015 začala celková rekon-
strukce naší mateřské školy. Po dlouhých le-
tech jsme se dočkali nejen moderního vzhledu 
budovy včetně zateplení, nových oken, dveří, 
proskleného vstupu do prvního patra, ale pře-
devším celkové revitalizace interiéru - nových 
umýváren, heren, podlahových krytin, dlažeb, 
datových rozvodů, zabezpečovacího zařízení  
a úplné rekonstrukce hospodářského pavilonu 
s kancelářemi, prádelnou, klubovnou, sociál-
ním zázemím a novým multifunkčním sálem. 
Touto cestou ho chceme nabídnout organiza-
cím a spolkům k pravidelnému i jednorázové-
mu pronájmu a přispět tak k rozvoji kulturně 
společenského dění ve městě.

Rekonstrukce zahrnovala tři význam-
né projekty - Snížení energetické náročnosti 
budovy Mateřské školy ulice Marie Majerové 
1910/13 ve Svitavách, spolufinancován Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj a Státním 
fondem životního prostředí České republiky  
v rámci Operačního programu Životní pro-
středí.

Dále pak Rekonstrukce vnitřních prostor ma-
teřské školy a Úpravy venkovních prostor. 

V rámci EVVO (environmentální vzdělává-
ní, výchova a osvěta) dostala nový kabát také 
školní zahrada. Je řešena jako přírodní zahra-
da se zaměřením na environmentální výcho-
vu. Výukově orientovaná programová náplň 
zahrady napomůže rozvíjet a formovat kladný 
vztah nejmladší generace k přírodě a k životní-
mu prostředí.

Naše poděkování patří představitelům 
a zástupcům města Svitavy za přípravu a re-
alizaci celé akce, Ing. Milanu Obloukovi za 
velmi přínosné vedení stavby. Děkujeme též 
zaměstnancům školy za zvládnutí náročných 
provozních podmínek a našim rodičům za tr-
pělivost, vstřícnost a v neposlední řadě za po-
moc ochotným tatínkům při stěhování nábytku 
a drobných pracích při renovaci a zprovoznění 
tříd.

Výsledkem je maximální spokojenost všech 
zúčastněných stran. Přesvědčit se o tom můžete 
ostatně sami. Zveme vás k prohlídce prostor 
naší mateřské školy. Den otevřených dveří se 
koná v úterý 5. dubna od 8 do 11 h a od 14 do 
16 h. Jste srdečně zváni.        Hana Popelková

Mateřská škola Větrná ve Svitavách zve 
všechny zájemce na zápis, který se koná ve 
čtvrtek 7. dubna od 13 do 17 hodin ve Fabrice. 

Mateřská škola Větrná je moderně zrekon-
struované zařízení, které se může pyšnit zcela 
novou zahradou v EKO stylu, barevnými pro-
stornými třídami a vlastní domácí kuchyní.

Školní vzdělávací program naší školy na-
zvaný Se stonožkou poznáváme svět vychází 
z Rámcově vzdělávacího programu pro před-
školní vzdělávání a umožňuje dítěti v předškol-
ním věku rozvíjet svoji osobnost na základě 
svých možností, schopností, zájmů a prožitků, 
a to v oblasti tělesné, psychické, poznávací  
a sociální. Tento program se podílí na osvojení 
základních pravidel chování, základních život-
ních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváříme 
základní předpoklady pro pokračování ve 
vzdělání a napomáháme vyrovnávat nerovno-
měrnosti vývoje dětí před vstupem do základ-
ního vzdělávání.

Mimo vzdělávací aktivity nabízí školka 
mnohé činnosti zájmové – výtvarný kroužek, 
pěvecký sbor Svitaváček, sportovní kroužek  
a odpolední výuku angličtiny. Zcela ojedinělý je 
též Ozdravný projekt, který je v mateřské škole 
úspěšně realizován již 15 let. Nabízí vzdělávání 
pro děti s poruchami imunity, ortopedickými  
a  respiračními problémy.     Zaměstnanci školy

Město Svitavy a Středisko kulturních slu-
žeb města Svitavy společně připravili pro 
všechny současné i bývalé pracovníky škol 
ve Svitavách a v okolí oslavu Dne učitelů.  
V pondělí 4. dubna budou moci všichni od  
19 hodin zhlédnout divadelní představení par-
dubického Divadla Exil Pardubice s titulem 

Mravnost – marnost. Kabaret plný prvorepub-
likových písniček inspirovaný filmem Mravnost 
nade vše napsala Zuzana Nováková společně  
s Marií Kučerovou a Sašou Gregarem. Vstup 
na oslavy narození učitele národů Jana Amose 
Komenského je volný.

První kolo zápisu dětí do mateřských škol 
proběhne ve čtvrtek 7. dubna opět ve velkém 
sále Fabriky od 13 do 17 hodin. Zde rodiče 
obdrží tiskopis přihlášky a po jeho vyplnění ho 
budou moci odevzdat s originálem zdravotní-
ho potvrzení od dětské lékařky ředitelce pou-
ze té mateřské školy, do které budou chtít své 
dítě zapsat. V případě, že výsledkem správního 
řízení bude nepřijetí dítěte, budou mít rodiče 
možnost zúčastnit se druhého kola zápisu.  
O jeho termínu budeme informovat prostřed-
nictvím zpravodaje a ředitelství jednotlivých 
mateřských škol.                                       Jiří Petr

Základní škola a mateřská škola Svitavy, 
Sokolovská 1 vypisuje výběrové řízení na 
pozici učitel 1. stupně. Termín nástupu 
dohodou. Kontaktní osoba Alena Vašá-
ková, ředitelka školy, mob.: 733 735 788



Příměstské tábory
SVČ Tramtáryje

Pobytový tábor  
na TZ ve Svratouchu

Příměstské tábory 
MC Krůček

Dětský muzejní 
příměstský tábor

Nízkoprahový klub
Díra

Pobytový tábor 
na koňském sedleKajmánek pořádá  

3. tábor rodičů s dětmi

Letní příměstské tábory 
Lesního klubu pro děti 
Napísek

Pionýrská skupina 
Vysočina Svitavy 

TOM Brontíci Svitavy 

TOM Zálesáci Svitavy Sportovní tábor

Sportovně plavecký tábor

Nabízíme příměstské a pobytové letní dětské tábory

Program pro děti každý den od 8:00 do 
16:00 hod v prostorách SVČ Svitavy, ul. Pur-
kyňova 284/1, Svitavy. Cena příměstského 
tábora je 1 450 Kč včetně celodenního výletu  
a stravy.

•	 1. turnus: 4. – 8. 7., vedoucí: Pavel Padyásek, 
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz

•	 2. turnus: 11. – 15. 7., vedoucí: Lenka Wal-
tová, e-mail: lwaltova@svitavy.cz

•	 3. turnus: 18. – 22. 7., vedoucí: Michaela Pe-
ňáková, e-mail: skocovsky@svitavy.cz

•	 4. turnus: 15. – 19. 8., vedoucí: Miroslav 
Skočovský, e-mail: skocovsky@svitavy.cz

Program pro děti po celou dobu tábora, včet-
ně celotáborové hry, spaní ve stanech s podsa-
dou. Cena pobytového tábora je 2 990 Kč včetně 
dopravy, stravy a výletů.
Termín: 24. 7. – 5. 8., hlavní vedoucí: Pavel 
Padyásek, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz

Podrobnosti k jednotlivým táborům, při-
hlášky a dokumenty k přijetí dítěte na pobyto-
vý tábor jsou ke stažení na www.svc.svitavy.cz  
– v menu „tábory“.

11. – 15. 7. 2016: Mach a Šebestová 
na prázdninách
25. – 29. 7. 2016: Farmářův rok
1. 8. – 5. 8. 2016: Cesta do fantazie 
22. 8. – 26. 8. 2016: Jak se žilo v dávných časech
Cena za tábory: 1 300 Kč členové MC Krůček / 
1 500 Kč nečlenové. Více informací a přihlášky 
na e-mail: mckrucek@gmail.com nebo mob.: 
737 236 152

Termín: 1. – 5. srpna a 15. – 19. srpna 2016
•	 pro děti od 7 do 11 let (včetně)
•	 každý den od 8 do 16 hodin
•	 cena 1 500 Kč / dítě - v ceně je zahrnut 5x 

oběd, pitný režim, jízdné, vstupy do památek, 
materiál, odborní lektoři… 

Co je třeba zajistit do 30. května 2016:
•	 poslat písemnou přihlášku - ke stažení na 

www.muzeum.svitavy.cz, sekce aktuálně.  
Případně je možné tiskopis po dohodě zaslat.

•	  zaplatit účastnický poplatek ve výši 1 500 Kč/
dítě na účet (uveden na přihlášce) nebo v ho-
tovosti v pokladně muzea. 

Podrobné informace o programu tábora zašle-
me v průběhu měsíce června. V případě zájmu 
a dotazů se ozvěte telefonicky na tel.: 461 532 
704, mob.: 734 809 565, Jitka Olšánová, nebo 
na e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz

Termíny: 
18. - 22. 7. 2016 a 8. - 12. 8. 2016 (každý den 
od 8:00 do 15:30 hod.)
Pro děti od 8 do 15 let. Cena tábora činí na  
5 dní 1 200 Kč (lze přihlásit jen na některé dny). 
Je připraven pestrý program (podrobnosti  
a rezervace u Radky Pražanové, Felberova 2, 
Svitavy, mob.: 733 598 577, e-mail: tadydira@
seznam.cz).

Termíny: 
3. 7. - 8. 7., 17. 7. - 22. 7., 7. 8. - 12. 8. 
Kontakt: mob.: 608 815 189, 
www: jkmarketybartove.cz

14. 8. – 21. 8. 2016
Pavlína Šmerdová, mob.: 737 389 797 / e-mail: 
plavani.kajmanek@email.cz

Termíny: 4. – 8. 7. a 1. – 5. 8. 2016
Náplň: Hudebně výtvarné činnosti, poznávání 
přírody. Bližší informace: Světlana Macková, 
mob.: 777 442 994.

Hlavní vedoucí: Alena Petrželová, mob.: 731 
441 557, e-mail: alenapetrzelova@seznam.cz.
Termín konání: 1. 8. – 14. 8. 2016 
Místo konání: Ostrý Kámen 
Cena pobytu: 3 300 Kč 
Na co se můžete těšit? Na celotáborovou hru, 
celodenní výlet a spoustu legrace a soutěží.

Pobytový tábor v termínu 16. - 30. 7.
Na rozhraní katastru obcí HORKA II  

a VLASTĚJOVICE u Zruče nad Sázavou. Uby-
tování je v chatkách po čtyřech přímo na břehu 
řeky Sázavy. Pro děti je připravena celotáboro-
vá hra „PO STOPÁCH KARLA MAYE“. www.
sybrontici.net/tabor-sazava-2016. 

16. - 23. července 
Táborová školička na Tučkově hájence ve Svra-
touchu, která je určena pro mladší děti, co nikdy 
nebyly na táboře. Letos v duchu Šmoulů. Cena 
je 2 100 Kč. Bližší informace na mob.: 775 300 
422 (Daniel Veselý).

31. července. – 14. srpna
LT Damašek v duchu Divokého západu. Cena 
pro nečleny oddílu je 3 600 Kč.

Bližší informace na mob.: 739 584 332 (Jan 
Rusek). Na táborech se účastníci naučí zále-
sácké dovednosti. Nebudou chybět výlety, sou-
těže a napínavá celotáborová hra. Přihlášky lze 
stáhnout na internetových stránkách: 
www.zalesaci.net.   

Letní příměstský sportovní tábor pro děti  
z prvního stupně základních škol

•	 1. turnus: 11. - 15. 7. 2016
•	 2. turnus: 18. - 22. 7. 2016
•	 3. turnus: 25. - 29. 7. 2016

Cena: 2 200 Kč za jeden turnus, 4 000 Kč za 
dva turnusy, 5 800 Kč za tři turnusy. Přihlášky 
na info@sportkemp.cz do 30. dubna, informa-
ce: www.sportkemp.cz, facebook.com/sport-
kemp

Termín: 8. - 12. 8. 
Mob.: 731 197 708, e- mail: kocourek@pla-

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

6. St / 9:00 – 14:00 / Fabrika
Krajské kolo pěveckých sborů ZUŠ

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Trombenik
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Odsouzeni  
k žití. Klezmerové melodie (písně židovských 
hudebníků z východní Evropy a z Ameriky) z 19.  
a 20. st. Zpívá se v angličtině přistěhovalců z Evro-
py a v jidiš. Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč) 

7. Čt / 19:00 / Fabrika
Reverzní dveře (Brno) - Já jsem Lucien
Hrají studenti DIFA. Režie: Kamila Konývková 
Kostřicová. Vstupné dobrovolné

7. – 9. Čt - So / Fabrika
Svitavský fanda
Postupové kolo celostátní přehlídky experimen-
tujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky stu-
dentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí 
nad Orlicí a divadel poezie Wolkrův Prostějov.

8. Pá / 18:00 / čajovna Namasté
Iva Poulová: Musela jsem (skoro) zemřít: 
beseda na téma psychosomatika a etikoterapie 
O tom, co vše musela ztratit, aby získala to nej-
cennější - sama sebe a tím i svůj život a své zdra-
ví. Vstupné 100 Kč

9. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Kovářský workshop pro dospělé
S uměleckým kovářem Františkem Bečkou se nau-
číte pracovat s kovářským nářadím, vlastnoručně 
si nad výhní a na kovadlině vyrobíte kovové před-
měty dle vlastního návrhu. Cena workshopu je 
700 Kč /osobu. Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 
532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.  

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Circus ponorka +  Fly Fish
Efekty, dva mikrofony, kytara, hravost, impro-
vizace, chytlavé melodie, dokonalá interakce  
s publikem. Vstupné: 120 Kč

12. Út/ 17:00 / Fabrika, městská knihovna 
Jiří Walker Procházka: 
Průlet fantastickými světy
Beseda s autorem fantasy románů, povídek, 
zakladatelem knižní řady Agent JFK, majitelem 
audiovydavatelství Walker and Volf. Vstupné 
dobrovolné

1. Pá / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Loutkoherecká skupina LOUDADLO: 
Veselá pouť 
Představení, které se odehrává na pouti, kde nás 
navštíví i Jů a Hele. Vstupné: 50 Kč

 � 19:00 / Fabrika
Recitál Marty Kubišové 
- S nebývalou ochotou...
Nejnovější recitál legendární pěvecké hvězdy.
Host večera: Milan Hein. Doprovází hudební 
skupina Karla Štolby. Vstupné: 350 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti. Vstupné: 
dobrovolné u obsluhy na baru 

2. So / 8:30 – 14:00 /  muzejní dílny
Hrníčky s příběhem
Přijďte se zapojit do malování originálních hr-
níčků pro kavárničku Floriánka na svitavském 
náměstí. Více na str. 13

 � 19:30 / Fabrika
Aprílový ples 
K tanci a poslechu hraje skupina COMBO 2. 
Předprodej na mob.: 607 677 633, z.petrzela@
gmail.com. Vstupné: 210 Kč 

 � 20:00 / klub Tyjátr
Nil + Zdeněk Bína
Jako host vystoupí skvělý kytarista z legendární 
skupiny 123 minut Zdeněk Bína. Vstupné: 120 Kč

3. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Damúza Praha: Momo 
Napínavá loutková pohádka s prvky stínového 
divadla pro děti od 6 let. Hraje: Adam Krátký  
a Dorota Tichá. Vstupné 50 Kč, rodinné pasy

4. Po / 8:15 a 9:30 / Fabrika
Listování s Lukášem Hejlíkem 
Lukáš Hejlík a Věra Hollá přijedou s knihou Ko-
cour Šmodrcha, jejíž autorem je Archie Kimpton.
Vstupné: 50 Kč

5. Út / 9:00 – 18:00 / Fabrika
Krajské kolo pěveckých sborů ZUŠ

 � 15:00 / budova městského úřadu, T. G. 
Masaryka 25 – velká zasedací místnost

Bezpečnost seniorů v dopravě
Pořadatelem je odbor dopravy MěÚ Svitavy  
a BESIP. Přednáška je určena pro svitavské se-
niory, nejen řidiče, ale především pro cyklisty  
a chodce. 

KULTURA
 � 18:00 / Ottendorferův dům

Ivo Šmoldas & Michal Horák 
Povídání nejen o všem s Ivo Šmoldasem. Hudeb-
ní host večera Michal Horák. Více na str. 15
Vstupné 150 Kč

13. St / 17:00 / kino Vesmír
Saulův syn
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Odsouzeni  
k žití. Maďarský snímek se odehrává ve vyhlazo-
vacím táboře v Osvětimi. 

14. Čt / 9:00 - 12:00 / MC Krůček
Workshop na téma 
sourozenecké konstelace  
Více informací a přihlášky na e-mail: mckrucek@
gmail.com nebo mob.: 737 236 152

 � 18:30 / Ottendorferův dům  
– Muzeum esperanta

163. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Ohňová země a Patagonie 
– místo na konci světa?
Virtuální putování začneme na březích průlivu 
Beagle, navštívíme kolonii tučňáků na Isla de 
Magdalena, projedeme busem z Punta Arenas 
až na konec světa. Uvádí Honza Haruda.

15. – 17. Pá - Ne / Fabrika
Svitavský dýchánek
Krajská postupová přehlídka dětského divadla 
Pardubického kraje - Dětská scéna. Krajská postu-
pová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim 2016.

16. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Rodinný řezbářský workshop
Přijďte se svými dětmi. Věnovat se vám bude 
výtvarník Petr Steffan. Za jeho vedení si můžete 
vytvořit originální předmět dle vlastního návrhu. 
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 /dospělé 
a 350 Kč/děti 

 � Svitavy - Opatov
Zahájení turistické sezóny
Více na straně 1 a 2

18. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Divadlo M. Kopeckého Praha: 
Pohádka ze staré knihy
Neobyčejný příběh staré knihy, vyhozené na 
smetiště, jejíž pohádkové postavy jsou v nebez-
pečí. Vstupné: 40 Kč

19. Út / 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s Andrejem Kolářem 
Společná improvizace i kurz bubnování s lekto-
rem Andrejem Kolářem. Vstupné dobrovolné 
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 � 19:00 / Fabrika 
Monika Načeva a Michal Pavlíček  
+ smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce 
Předprodej vstupenek od 21. 3. v recepci Fabri-
ky. Vstupné: 200 Kč (členové KPH 100 Kč)

20. St / 15:00 / Ottendorferův dům 
Historie židovské literatury
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Odsouzeni 
k žití. Přednášející Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., 
pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 

 � 17:00 / náměstí Míru
Kameny zmizelých
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Odsouzeni 
k žití. Pietní položení Kamene zmizelých se letos 
uskuteční  před domem č. 56 na náměstí Míru 
a bude věnováno Sigmundu Winternitzovi. Sig-
mund Winternitz se narodil 7. 5. 1867, do roku 
1938 žil ve Svitavách, Stadtplatz č. o. 56, a byl ve-
den jako soukromník. Židovské písně zazpívá Pě-
vecký sbor ZUŠ pod vedením Dany Pražákové.

 � 18:00 /Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ

 � 19:00 / Fabrika
Rob Becker: Caveman
Na obranu pračlověka
Obhajoba jeskynního muže, kterou napsal  
a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představu-
je humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži  
a ženami. Režie: Patrik Hartl. Hraje: Jan Holík / 
Jakub Stach. Vstupné: 350 Kč

21. Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika
V Kulíšek a R. Michalko: Kufr
Ústřední rekvizitou tohoto programu je starý 
kufr plný klobouků a čepic. Ale nejsou to oby-
čejné čepice - jsou tak trochu čarovné. 
Vstupné: 45 Kč

15:00 - 18:00 / MC Krůček  
Nostalgické setkání po letech 
v domě Nadace J. Plívy

 � 17:00 – 19:00 / městská knihovna
Kniha ti sluší
Posezení u kávy nad zajímavými tituly české lite-
ratury. Propagace české literatury u příležitosti 
Světového dne knihy a autorských práv.

22. Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
Oldies Party
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Vstupné: dob-
rovolné u obsluhy na baru

22. – 23. Pá  / 20:00, So / 19:00/ nám. Míru
Blízká setkání třetího druhu 
Taneční vystoupení, následně bude pokračovat 
exhibicí žonglérů za zvuků bubnů a didgerid. So-
bota potom bude přehlídkou špiček české a za-
hraniční didgeridoo scény. Nadace Josefa Plívy se 
rozezní zemitými tóny. Těšit se můžete například 
na Aldamana, Yehdaki Nautiku, či Didgeroida.

22. - 23. Pá - So / 19:30 / Fabrika
FAPS - 12. ročník 
Festivalu Amatérských Pěveckých Sborů
Více na str. 18

23. 12:00 – 15:00 / Ottendorferův dům
Alenka Pastelka - přednáška
Vstupné: 460 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Dukla vozovna + N.V.Ú
(punk-rock / punk-rock‘n‘roll)
Vstupné: 150 Kč předprodej (recepce Fabrika  
a klub Tyjátr od 1. 4. 2016), 180 Kč na místě

24. Ne / 8:00 – 12:00 / Fabrika
Sběratelská burza všech oborů
Pořádá Klub filatelistů 05-78 Svitavy.

15:00 – 17:00 / MC Krůček 
Cesta do hlubin Země 
Oslava dne Země v parku Jana Palacha.

26. Út / 17:00 / Fabrika, aula
Kateřina Zelinková: Sebeléčba 
běžných onemocnění bez chemie
Bezléková metoda Su-Jok, jak vyhledat a ošetřit 
patologické body a využívat léčebnou sílu pří-
rody.

 � 18:00 / Ottendorferův dům
Koncert pěveckého oddělení ZUŠ

 � 19.00 / Fabrika
HOP TROP - Jarní turné 
k vydání DVD Hop trop 35 let
Legendární kapela Hop Trop vyjíždí na novou 
šňůru představení s novým programem. 
Vstupné: 350 Kč

27. St / 16:00/ Fabrika, aula 3. podlaží
Beseda na téma: Nebojte se divočiny
Program v rámci MC Krůček. Přednáší ženy  
z Lesního klubu pro děti Napísek.

 � 18:00 / Fabrika
Koncert hudebního oboru ZUŠ

28. Čt / 19:00 / Divadlo Trám
Hygiena krve
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Odsouzeni  
k žití. Hra Divadla Lišeň inspirovaná svědectvími  
a vzpomínkami lidí, kteří prožili holocaust.

 � 19:30 / Fabrika
Screamers a Techtle Mechtle
V novém pořadu Ženy za pultem. Pořádá: Řemen 
Rock Agency. Předprodej v IC. Vstupné: 260 Kč 

29. Pá / 17:00 – 21:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice
K poslechu a tanci hraje Svitavská dvanáctka 
pod vedením Romana Kalvody. Předprodej od 
15. 4. Vstupné: 60 Kč, senioři 40 Kč 

 � 13:00 / kino Vesmír
63. český videosalon 2016
Krajská soutěž amatérského filmu, ve které máte 
šanci i vy. Přihlaste svůj film, nebo přijďte jako 
diváci!

 � 17:00 - 19:00 / čajovna Namasté
Zdenka Blechová: 
Osudový, nebo duchovní partner? 
Přednáška terapeutky partnerských vztahů a spi-
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sovatelky Zdenky Blechové. Předprodej: 250 Kč 
(do 15. 4. v čajovně). Vstupné: 290 Kč

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

30. So / 14:00 / klub Tyjátr
Oblastní kolo Porty
Oblastní kolo v tradičním portovním městě, kte-
ré nabízí účast v soutěži pro muzikanty nejen  
z česko-moravského pomezí. Vstupné dobro-
volné

 � 20:00 / klub Tyjátr
Nezmaři
Skupina Nezmaři patří mezi nejznámější české 
folkové skupiny. Koncert na sezení bez rezervace 
míst. Vstupné: 150 Kč

1.- 2. / 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

4./ Po / 19:30
Fakjů pane učiteli 2 Německo 2015
Všemi milovaný kantor Zeki Müller je zpět! A na 
školním výletě v Thajsku! Komedie. Scénář a re-
žie: Bora Dagtekin
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 115 minut

5. / Út / 19:30 
Eva Nová SR 2016 
Kdysi známá herečka (Emília Vašáryová), která 
se vrací z protialkoholního léčení, by udělala co-
koliv, aby znovu získala přízeň člověka, kterého  
v životě ranila nejvíce – svého syna. Drama.
Scénář a režie: Marko Škop
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / 106 minut

6. / St / 19:30 
Teorie tygra ČR 2016 
I ochočení muži mohou zdivočet. Tragikomedie. 
V hlavní roli: Jiří Bartoška. Scénář a režie: Radek 
Bajgar
Vstupné: 120 Kč / 101 minut

7. / Čt / 19:30 
Spotlight USA 2016 PREMIÉRA!
Skutečný příběh o odhalení skandálu zneužívání 
nezletilých představiteli místní arcidiecéze… Dra-
ma. Cena Oscar: nejlepší film + nejlepší původní 
scénář! Režie: Tom McCarthy
Vstupné: 120 Kč / titulky / 129 minut

8. - 9. / Pá, So / 17:00 
Pat a Mat ve filmu ČR 2016 
Dvojice šikulů Pat a Mat se vrací na scénu! Scé-
nář a režie: Marek Beneš
Vstupné: 100 Kč / 80 minut

Kino Vesmír



22. - 23. / Pá, So / 17:00 
Kniha džunglí USA 2016 PREMIÉRA!
Hraný velkofilm podle povídek Rudyarda Kiplin-
ga inspirovaný klasickým animovaným  snímkem 
od studia Disney. Režie: Jon Favreau
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 100 minut

22. / Pá / 19:30 
Orel Eddie USA, GB, Německo 2016 
Inspirováno skutečným snem. Životopisná ko-
medie i drama britského skokana na lyžích Mi-
chaela Edwardse, který se dostane až na olym-
piádu 1988 do Calgary… Režie: Dexter Fletcher
Vstupné: 120 Kč / titulky / 106 minut

23. / So / 19:30 
Hardcore Henry USA, Rusko 2016 
Akční nářez v neuvěřitelném tempu. První film 
natočený z pohledu první osoby. Nekompromis-
ní zážitek, jaký jste v kině neměli šanci zakusit…
Režie: Ilja Najšuller
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut

25. / Po / 19:30 
Pátá vlna USA 2016 
Země je zničena čtyřmi vlnami smrtících útoků… 
a připravuje se na zničující pátou… Akční film. 
Režie: J. Blakeson
Vstupné: 110 Kč / titulky / 111 minut

26. / Út / 19:30 
Lovec: Zimní válka USA 2016 
Dříve než lovec potkal Sněhurku…  Dobrodruž-
ný fantasy film. Režie: Cedric – Nicolas Troyan
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 114 minut

27. / St / 19:30  
Moje tlustá řecká svatba 2 USA 2016 
Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si v po-
kračování nejlepší romantické komedie všech 
dob užili ještě více smíchu, jídla a především 
další velké řecké svatby! Režie: Kirk Jones
Vstupné: 110 Kč / titulky / 93 minu

29. - 30. / Pá, So / 17:00 
Bella a Sebastian 2: Dobrodružství 
pokračuje Francie 2015 PREMIÉRA!
Velké přátelství pokračuje ještě větším dobro-
družstvím.  Chlapec Sebastián a jeho velký hor-
ský pes Bella se vrací! Režie: Christian Duguay
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 97 minut

29. - 30. / Pá, So / 19:30
Jak se zbavit nevěsty  
ČR 2016  PREMIÉRA!
Muži mají svůj rozum, ženy svou taktiku. Roman-
tická komedie s Lenkou Vlasákovou v roli ženy, 
která řeší trable s láskou, životem i nepohodlnou 
nevěstou… Režie: Tomáš Svoboda
Vstupné: 110 Kč / 89 minut

•	 Městské muzeum a galerie
do 1. 5. 
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 základ-
ních školách. 

PŘEHLÍDKA 2016
Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu.

1. – 26. 4. 
GENOCIDA ROMŮ V DOBĚ 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Odsouzeni  
k žití. Výstava byla na základě části stálé expozice 
Muzea romské kultury o holocaustu Romů. Vý-
stava se věnuje tématu nacistického pronásledo-
vání a vyvražďování Romů za druhé světové vál-
ky především na území dnešní České republiky.
V jednání je beseda s pamětníkem.

Stálé expozice

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Z HISTORIE PRANÍ 
HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

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 Svi-
tav volný

•	 Fabrika
Foyer
L. G. Sehnalová: První výstava GAMU
Výstava děl malých žáků GAMU (galerijní ateliér 
mladých umělců). Uvidíte pravěké malby z Alta-
miry, babylónské věže, egyptské masky, grafiky 
vycházející z řeckých bájí a pověstí a jiná dílka 
inspirovaná tématy z dějin umění. Výstava potr-
vá od 2. do 20. dubna.

od 25. dubna
ZŠ náměstí Míru: Výtvarné práce žáků  

2. podlaží - pasáž
Zdeněk Burian – malíř ztraceného času
Výstava vznikla ve spolupráci Památníku národ-
ního písemnictví v Praze s panem Josefem Ptáč-
kem. Zdeněk Burian je známý svými ilustracemi 
ke knihám K. Maye, J. Verna, J. Foglara, J. Lon-
dona a dalších světových autorů. 

3. a 4. podlaží 
Impuls Hradec Králové: Premiéra 2015 
Výstava oceněných fotografií XXVI. ročníku sou-
těže neprofesionálních fotografů.

Další výstavy: muzeum esperanta, čajovna Na-
masté, Živá zeď, kavárna V Parku, kafé Rošam-
bo, Divadlo Trám, areál kina.

2. So / 9:00 - 15:00 / Fabrika 
Krajský přebor družstev starších žáků 
v šachu 
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8. - 9. / Pá, So / 19:30 
Nikdy nejsme sami ČR 2016 PREMIÉRA!
Paranoidní pracovník vězeňské správy, neza-
městnaný hypochondr, kterého živí jeho žena, 
vyhazovač z nočního klubu, striptérka… všichni 
v jedné malé obci… O touze po volnosti a po 
svobodě… Scénář a režie: Petr Václav
Vstupné: 120 Kč / 105 minut

11. / Po / 19:30 
Deadpool USA 2016 
Překvapení! Tohle je jiný film. Jiný superhrdina. 
Akční komedie. Režie: Tim Miller
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 104 minut

12. / Út / 19:30 
Ulice Cloverfield 10 USA 2016
Monstra mohou mít mnoho podob. Sci-fi thriller
Režie: Dan Trachtenberg
Vstupné: 120 Kč / titulky / 105 minut

13. / St / 19:30 
Saulův syn Maďarsko 2015
Opustil živé kvůli mrtvým. Strhující historický 
thriller, který mění způsob zobrazení holocaus-
tu a upírá divákovi bezpečný odstup od tématu.
Scénář a režie: Lásló Nemes
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 107 minut

14. - 16. / Čt, Pá / 19:30, So / 17:00 a 19:30 
Jak básníci čekají na zázrak 
ČR 2016 PREMIÉRA!
aneb Jak už básníci opravdu dospívají… Legenda 
se vrací po 12 letech… Pavel Kříž, David Matá-
sek, Lukáš Vaculík a všichni další. Komedie. Re-
žie. Dušan Klein
Vstupné: 120 Kč / 120 minut

18. / Po / 19:30 
Vojtech SR 2016 
Městská komedie, příběh „ztraceného“ čtyřicát-
níka, který prožívá krizi středního věku. Režie: 
Viktor Csudai
Vstupné: 100 Kč / 98 minut

19. / Út / 19:30 
Pád Londýna USA, GB 2016 
Akční jízda v ulicích hořícího Londýna, který 
se zhroutil pod útoky teroristů… Režie: Babak 
Najafi    
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 99 minut

20. / St / 19:30 
Humr USA 2015
Romantický film z blízké budoucnosti. Nezada-
ní lidé si musí do 45 dní najít partnera, jinak se 
promění ve zvíře…  Colin Farrel, Rachel Weisz  
v hlavních rolích. Scénář a režie: Yorgos Lanthi-
mos
Vstupné: 100 Kč / titulky / 119 minut

21. / Čt / 19:30
Carol GB, USA 2015  PREMIÉRA!
Milostný příběh, jemnost a hloubka jedné strhu-
jící lásky. Milenecký vztah dvou žen v atmosféře 
50. let, kdy jejich osudová láska znamenala po-
rušení zákona…  Cate Blanchet a Rooney Mara 
v hlavních rolích. Režie: Todd Haynes
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 118 minut

Výstavy
SPORT



Moravská Třebová

Dny slovenské kultury  
v Moravské Třebové 2016 - 21. ročník

14. 4. / 17:00 / Dvorana muzea
Koncert Jany Kirschner 

16. 4. / 15:00 / náměstí T. G. Masaryka 
Koncert slovenské 
skupiny FRAGILE

17. 4. / 19:00 / 
NOVECENTO 
- LEGENDA O PIANISTOVI 
Divadelní představení, hrají Kamil Mikulčík  
a Ladislav Šarišský, režie: Patrik Lančarič

18. 4.  / 8:30, 10:00, 11:00 / kinosál muzea
Divadlo FORTISSIMO 
Vlado Kulíšek a Radek Michalko s představení 
ŠKOLA (MIMO) HROU 

Litomyšl

29. 4. / 18:00 / zámecký park
Blue Effect 
Rocková legenda v čele s kytaristou Radimem 
Hladíkem a zpěvákem Honzou Křížkem. 

27.4 .- 1. 5. / různá místa v Litomyšli
Zahájení 5. litomyšlské lázeňské sezóny
Lázně ducha - lázeňská promenáda, pódia, 
koncerty, výstavy... Vystoupí např. P.U.B. Pra-
gue Ukullele Band a Tři bílé vrány, Jiříh Šlupka 
Svěrák a Nejenblues, Ivan Hlas Trio nebo Sto 
zvířat. 

30. 4. - 26. 6. / městská galerie Litomyšl - dům 
U Rytířů
Olbram Zoubek: Sochy
vernisáž výstavy k 90. narozeninám sochaře, je-
hož tvorba je neodmyslitelně spjatá s Litomyšlí. 

Polička

2. 4. / 19:00 / Tylův dům Polička, velký sál
DUO JAMAHA - koncert
Vstupné:150 Kč 

2. 4. - 25. 4. / Tylův dům Polička, velký i malý sál
DNY SLOVENSKÉ KULTURY 
Koncerty, gastronomie, filmy a pořady našich 
sousedů. Vstupné: odlišné dle akce (koncert, 
divadlo, kino, ochutnávky)

5. 4. - 23. 4.  / Tylův dům Polička, velký sál
POLIČKA JAZZ FESTIVAL 
20. ročník
Vstupné: 220 Kč / den / koncerty 

26. 4. / 19:00 / Tylův dům Polička, velký sál
TANČÍRNA 
Divadlo Radka Brzobohatého
Vstupné: 390 Kč, 360 Kč, 330 Kč / divadelní 
představení 

 � 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy 
– SŠB Pardubice
Basketbal: oblastní přebor U 11  
 
 � 8:00 / hala Na Střelnici

Bohemilk Tuři Svitavy 
– BK ARMEX Děčín
Basketbal: Kooperativa NBL  

3. Ne / 10:00, 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Choceň
Kopaná: KP st. a ml. žáci

9. So / čas bude upřesněn / hala Na Střelnici
Regionální kvalifikace ml. žákyň na MČR
Volejbal: ml. žákyně – kval. MČR

 � 13:30 / Svitavský stadion
TJ SY A - Pardubičky 
Kopaná: VČP dorost

 � 16:30 / UMT v Lánech
TJ SY B - Kamenná Horka 
Kopaná: I. B tř. muži

10. Ne / čas bude upřesněn / hala Na Střel-
nici
Regionální kvalifikace ml. žákyň na MČR
Volejbal: ml. žákyně – kval. MČR
 
 � 13:30 / Svitavský stadion

TJ SY B - Polička 
Kopaná: KP dorost

 � 15:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Choceň
Kopaná: KP muži

16. So / čas bude upřesněn / hala Na Střel-
nici
Kvalifikace o 2. ligu
Volejbal: ženy – 2. liga

 � 10:00 a 12:30 / zimní stadion 
TJ Sršni Svitavy - HBC JTEK Svítkov Sars
Hokejbal: MČR SŽ

 � 10:00, 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Litomyšl
Kopaná: KP, st. a ml. žáci
 
16. – 17. So – Ne / 8:30 / Svitavský stadion
Meziokresní přebory Pardubického kraje 
Tenis: starší žactvo

17. Ne / 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj přípravek 
Kopaná: KP přípravek ml. a st.

 � čas bude upřesněn / hala Na Střelnici
Kvalifikace o 2. ligu
Volejbal: ženy – 2. liga

23. So / 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BK Litomyšl
Basketbal: nadregionální soutěž U 15  
10:00 / rybník Rosnička
MTB Eliminátor Kopečkovské drncání

 � 10:00 a 12:30 / zimní stadion 
TJ Sršni Svitavy 
- HBC Autosklo H.A.K. 
Pardubice
Hokejbal: MČR SŽ

 � 10:00, 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Libchavy
Kopaná: KP st. a ml. žáci

 � 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Hořice
Kopaná: VČP dorost

 � 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Řetová 
Kopaná: I. B tř. muži

24. Ne / 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Choceň
Kopaná: KP dorost

 � 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Moravany
Kopaná: KP muži

30. So / 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B – Libchavy
Kopaná: I. B tř. muži

1. 5. Ne / 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Vamberk
Kopaná: KP muži 

Vysoké Mýto
19. 4. / Út / 18:30 / Šemberovo divadlo
FURT NA CESTĚ – Trabantem z Austrálie 
přes Bangkok do Vysokého Mýta 
Vyprávění z nejnáročnější cesty Dana Přibáně 
o setkání dvou světů, které křižuje jeho žlutý 
cirkus.

20. 4. / St / nám. Přemysla Otakara II.
DEN ZEMĚ
Přehlídka možností zdravého způsobu života.

20. 3. –1. 5. / Ne/ Regionální Muzeum ve Vy-
sokém Mýtě
Papírová dráha aneb fotografie, jízdenky, 
vozové nálepky a razítka a výstava 25 let 
vysokomýtské elektroniky
Výstava dokumentující vývoj jízdenek, razítek, 
vlakové pošty či vozových nálepek.

str. 12 naše město / duben 2016 / www.svitavy.cz

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.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30. 
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pomezí
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Muzeum plné výtvarníků - Přehlídka 2016

Hrníčky s příběhem aneb výtvarný workshop

 Už téměř padesát let se scházejí každo-
ročně ve svitavském muzeu výtvarníci celého 
svitavského okresu. Poradenský den, výsta-
va, setkávání se… Na poradenský den s doc. 
Petrem Kmoškem přišlo začátkem března té-
měř 40 lidí políbených uměním a přineslo do 
výstavních síní svá díla, aby si vyslechli názor 
nejen lektora, ale také třeba svých kolegů. 
Součástí poradenského dne byl i výběr obra-
zů na výstavu a věru bylo letos z čeho vybírat. 
Vystavujících je letos rekordních pětapadesát  
a ti, kteří navštěvují Přehlídku pravidelně, bu-
dou překvapeni velkým počtem nových jmen  
a také rozmanitostí výtvarných prací. Ale nebu-
dou samozřejmě chybět pravidelní vystavující. 
Ze svitavských na výstavě budete mít možnost 
vidět práce těchto autorů: Ilony Ambrožové, 
Petra Biliny, Lubomíra Čecha, Pavla a Ivany 
Fialových, Taťány Gálikové, Rostislava Hycla, 
Tomáše Krásy, Bohumily Leinweberové, Miro-

V létě vznikne na svitavském náměstí ven-
kovní kavárna Floriánka. Netradiční kavárnička 
má za cíl potěšit nás, Svitavany, naše přátele, 

slava Moučky, Antonína Nováka, Libora Nová-
ka, Kristýny Novákové, Blanky Pavlišové, Olgy 
Polákové, Zuzany Pustinové, Leony G. Sehna-
lové, Zdeňky Semecké,  Jitky Studénkové, Jany 
Vlčkové a Jana Vostřela.  A samozřejmě řadu 
dalších ze všech koutů svitavského okresu. 

Těšit se můžete na milou konfrontaci vý-
tvarného vidění mladých, mnohdy začínajících 
umělců se starší, již zkušenou generací. Pro 
školy a školky k této výstavě opět připravuje-
me doprovodný program, dozvíte se mnohé  
o různých malířských technikách, z nichž ně-
které si budete moci pod vedením lektorky 
přímo na výstavě prohlédnout a poté sami vy-
zkoušet. Více informací získáte na webových 
stránkách muzea. 

A tak mi nezbývá, než se opět po roce opa-
kovat. Přehlídka 2016 – stále stejná a přitom 
pokaždé úplně jiná, překvapující.

Blanka Čuhelová

Štíhlý dřík sloupu je zakončen výraznou 
prací Johanna Sturmera, totiž sochou Panny 
Marie Immaculaty (neposkvrněného poče-
tí). Ta zbožným výrazem hledí na otevřené 
náměstí obklopena dvanácti zlatými hvězda-
mi. Stojíc na oblaku, má u nohou zlatý srpek 
měsíce, který je symbolem neposkvrněnosti  
a vychází z biblického textu „Velké znamení se 
ukázalo na nebi: žena sluncem oděná, pod no-
hama měsíc.“ A tento ikonografický typ, který 
vznikl kolem roku 1660, znal i Sturmer. Mladá  
P. Maria ve splývavém plášti je pozoruhodným 
uměleckým dílem. Sto let sloup stál nedotčen, 
ale pak nastalo století oprav. Výsledkem bylo 
zpevnění dříku čtyřmi železnými pásy a do kar-
tuše na západní straně byl vytesán nápis: 

DIESE MUTTER GOTTES STATUA
IST IM IAHR 1897 AUF KOSTEN DER STADT-
GEMEINDE UND EINIGEN WOHLTAETERH 

STAFIRET WORDEN

Tedy: Tato socha Matky Boží byla štafí-
rována roku 1897 nákladem obce a několika 
dobrodinců. Nápis kameníka Johanna Selin-
ky z Bělé pocházel z roku 1807, ale pozdější 
renovace změnila datum na rok 1897. Povr-
chová úprava a zlacení (tedy štafírování) byla 
nákladnou záležitostí, dosáhla sumy 1404 
zlatých. Součástí prací bylo i zhotovení no-
vých baluster, sklenářské a zámečnické práce.  
Z dochovaných účtů známe i další umělce, kte-
ří se podíleli na renovaci - litomyšlský Jan Bier-
no a další. Není jasné ale, co bylo podstatou 
štafírování, zda napuštění sochy lněnými oleji, 
nebo i polychromování vlastních soch a zlace-
ní kovů a některých reliéfních prvků. Toto vše 
mohlo zaniknout při dalších renovacích, třebas 
z roku 1883 a 1884. V účtech se objevují výdaje 
na barvy a další zlacení (Heinrich Zdobnitzky). 
Odpověď na tyto otázky by mohl dát v součas-
né době prováděný restaurátorský průzkum, 
protože stav památky je nedobrý. Roku 1905 
následovala další z oprav, při níž byl chybně 
renovován nápis. Ale o 20. století příště.

Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný

turisty a všechny, kteří se přijeli do našeho 
města podívat. Přijďte podpořit dobrou myš-
lenku a vytvořte u nás originální hrníček pro 
letní kavárnu. Malovat se bude speciálními 
barvami na sklo na keramické hrníčky. Ty se 
poté vypálí, aby malba vydržela mytí v myčce. 
Návštěvníci kavárny budou moci vychutnávat 
výtečnou kávu, čaj či cappuccino třeba právě  
z vašeho osobitého šálku. Nadšení tvůrci si bu-
dou moci vytvořit i vlastní malovaný hrníček, 
který si odnesou domů (hrníček – 100 Kč). 

Výtvarný workshop Hrníčky s příběhem se 
koná v sobotu 2. dubna od 8:30 – 14:00 hod. 
v řemeslných dílnách Městského muzea a ga-
lerie ve Svitavách. Všichni umělci navíc získají 
poukázku pro dva na kávu v kavárně Floriánka, 
třeba právě z vašeho hrníčku. Těšíme se na vás.                                                        

Lea Sehnalová
Julie S.: Kočka honí psa.



str. 14 naše město / duben 2016 / www.svitavy.cz

Etno hudba, oheň a tanec 

Sebeléčba onemocnění

Kniha ti sluší

Jiří W. Procházka:  
Průlet fantastickými světy 

Filmový večer 
Svitavské klapky 
v Tyjátru 

Trombenik
Koncert v rámci Měsíce holocaustu  
a Hledání hvězdy Davidovy

Otevírací doba
městské knihovny

Rádi čtete, přemýšlíte o literatuře a nemáte 
si o ní s kým popovídat? V tom případě vás 
zveme na odpolední povídání u kávy nad zají-
mavými tituly české literatury, které bude obo-
haceno společně sdílenými zážitky z vaší četby. 
Přijďte sebe inspirovat a ostatní obohatit!  

Společné povídání věnujeme Světovému 
dni knihy a autorských práv. Zároveň může-
te získat  jedinečné CD s autorským čtením 
předních českých spisovatelů. Autory jednot-
livých děl a interprety v jednom jsou: Michal 
Viewegh, Halina Pawlowská, Josef Formánek, 
Václav Větvička, Petr Stančík, Radka Denemar-
ková, Václav Kahuda, Petra Soukupová, Michal 
Šanda a další. Získáním CD zároveň přispějete 
organizacím zaměřujícím se na pomoc lidem 
se zrakovým postižením (Světluška a Leon-
tinka – výtěžek z prodeje podpoří převod lite-
rárních textů do audiopodoby pro nevidomé 
děti). Kampaň Svazu českých knihkupců a na-
kladatelů, do které se poprvé zapojí i knihovny, 
má za cíl propagovat českou knižní kulturu. 

Povídání proběhne v prostorách měst-
ské knihovny ve čtvrtek 21. dubna od 17 do  
19 hodin. Pro učitele ČJ bude připraveno 
osvědčení o absolvování.    Kateřina Stündlová

V návaznosti na loňský ročník festivalu Blíz-
ká setkání třetího druhu i letos Svitavy přivítají 
přední české a zahraniční hráče na australský 
domorodý nástroj didgeridoo. Centrem dění 
se stanou svitavské náměstí a Nadace Josefa 
Plívy. Co Svitavany letos čeká? 

Festival bude oficiálně zahájen v pátek 
22. dubna krátkým tanečním vystoupením, 
následně bude pokračovat exhibicí žonglérů 
za zvuků bubnů a didgerid; uslyšíte také malou 
ochutnávku z plánovaného sobotního koncer-
tu. Zapojit se budete moci i vy – zatančíte si na 
etnickou hudbu, vyzkoušíte si žonglovací tri-
ky, prostor bude i pro neformální popovídání  
s umělci z různých koutů nejen naší republiky. 
Začátek je plánovaný ve 20 hodin před ZŠ na 
náměstí Míru. Sobota potom bude přehlídkou 
špiček české a zahraniční didgeridoo scény. 
Nadace Josefa Plívy se rozezní zemitými tóny 
v sobotu 23. dubna od 19:00. Těšit se může-
te například na Aldamana, Yehdaki Nautiku, 
či Didgeroida. Večer bude zakončen stylovou 
party, taktéž v prostorách Nadace. Na veškeré 
akce je vstupné dobrovolné. Festival po tech-
nické a propagační stránce zaštiťují organiza-
ce Nadace Josefa Plívy, SKS Svitavy a Sportes 
Svitavy. Těšíme se na vás!     Žaneta Bušová,  
                              Petra Langerová a David Hakl 

Trápí vás rýma, kašel, nachlazení či bolesti 
břicha, hlavy, páteře? Chcete se naučit vyhle-
dávat a ošetřovat patologické body a využívat 
léčebnou sílu přírody? O sebeléčbě pomocí 
bezlékové metody Su-Jok bude přednášet Ka-
teřina Zelinková, DiS. Seminář se uskuteční  
v úterý 26. dubna v 17 hodin v aule Fabriky, 
zve Městská knihovna ve Svitavách. 

6. / St / 19:00 / Ottendorferův dům
Pánové Trombeniku se nechali zmámit klez-

merovou hudbou v roce 2001. Každý z nich 
přišel z kapely provozující žánr zcela odlišný. 
Pod maskou Trombeniku se tak skrývá rocker, 
folklorista, středověký trubadúr, alternativní 
polykač střídajících se různých taktů, folkař, 
funkyman i ethnovlnař. Jejich barevná hudební 
minulost určuje styl a směr, jímž kapela kráčí. 
Klezmerové melodie (písně židovských hudeb-
níků z východní Evropy a z Ameriky) z 19. a 20. 
století jsou jim základem. A ti sytí hoši jazzem, 
balkánským duchem, cikánskou nespoutanos-
tí, latinskoamerickým rytmem zastřešují ethno-
klenbou a nabíjejí rockovou municí. Rozpínají 
se na velkých pódiích festivalů a sálů, smršťují 
na menších klubových hudebních scénách. 
Stávají se bodem programů s vážnou hudbou  
a jindy zcela nevázaně vyhrávají do tance na 
svatbách a plesech. A konečně čas od času 
koketují s múzami na divadle. Charakteristický 
zvuk kapele dodává pětice nástrojů: klarinet, 
housle, bendžo, kontrabas a bicí. Zpívá se v an-
gličtině přistěhovalců z Evropy a v jidiš. Vstup-
né: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

16. dubna ve 20 hodin
Dobrá rada nad zlato a další filmy z Fil-

mové školy v Písku. Svitavská klapka nezahálí  
a kromě každoročního festivalu přináší letos 
v dubnu do Svitav soubor krátkometrážních 
filmů autorů z Filmové školy v Písku.

Hlavním filmem večera bude dokumen-
tární snímek „Dobrá rada nad zlato“, který ve 
stylu „šmejdů“ poskytuje divákům kritický po-
hled do světa multi-level marketingu finanční-
ho poradenství v České republice. „Víš, kdo ti 
bude radit s financemi? Víš, jakou práci ti radí 
vyzkoušet? Dobrá rada není zdarma, dobrá 
rada je nad zlato.“

Pro úplný program, anotace k jednotlivým 
filmům a informace o večeru sledujte faceboo-
kovou stránku Svitavské klapky - facebook.
com/svitavskaklapka. Je na co se těšit! Vstupné 
dobrovolné

Oddělení 
pro dospělé

 Dětské 
oddělení

Pondělí 9:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Úterý 9:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Středa 9:00 – 18:00 9:00 – 18:00

Čtvrtek 12:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Pátek 9:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Sobota 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00

Jiří Walker Procházka se psaní fantastické-
ho žánru věnuje již 30 let, jeho povídky jsou 
zastoupeny v několika výběrových antologiích, 
publikuje např. v časopisech Pevnost, Ikarie, je 
autorem několika knih (např. Podhoubí smrti, 
Hvězdní honáci, ale také detektivky Mrtvé šelmy, 
kterou napsal společně se svou ženou spisova-
telkou Klárou Smolíkovou). Společně s Mirosla-
vem Žambochem je autorem knižní sci-fi řady 
Agent JFK. V roce 2014 založil s režisérem Rad-
kem Volfem audiovydavatelství Walker and Volf, 
které je zaměřené nejen na žánr fantasy a sci-fi, 
ale také na vydávání původních českých detek-
tivek. Vznik vydavatelství ocenila v roce 2015  
i Akademie science-fiction, fantasy a hororu  
v kategorii Počin roku. Za dosavadní přínos pro 
sci-fi literaturu získal Jiří W. Procházka Cenu Ae-
ronautilus. Srdečně zveme fanoušky fantasy  
a sci-fi literatury v úterý 12. dubna v 17:00 do 
baru u knihovny.                       Marta Bauerová
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Měsíc festivalů, přehlídek a příjemných setkání Dvojice Ivo Šmoldas  
a písničkář Michal HorákMilí čtenáři, můžeme směle napsat, že letoš-

ní duben bude ve znamení přehlídek a festiva-
lů. Tedy v našem městě a převážně ve Fabrice. 
Vždyť – čtyři postupové přehlídky v jednom 
měsíci a jeden nesoutěžní festival nepořádáme 
věru zase tak často… Přivítáme studentské, dět-
ské a loutkové divadelní soubory z našeho kraje 
i odjinud na postupových přehlídkách, pozvali 
jsme amatérské filmaře na soutěžní promítání, 
folkové a country muzikanty na krajskou Portu a 
pěvecké sbory na setkání: Festival amatérských 
pěveckých sborů. Ale vezměme to pěkně podle 
kalendáře:

7. - 9. dubna: Svitavský Fanda - krajská  
přehlídka mladého amatérského divadla

Postupové kolo na celostátní přehlídky 
experimentujícího divadla Šrámkův Písek, pře-
hlídky studentských divadelních souborů Mladá 
scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův 
Prostějov.

Svitavský Fanda je s námi už sedmý rok  
a myslím, že je nám spolu dobře. Přichází 
vždy na začátku dubna. Potkáte ho ve Fabrice  
a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory z Pardu-
bic, Brna, Jevíčka, Hradce Králové i odjinud…  
V porotě letos zasednou Karel Šefrna, Jakub Hu-
lák a  Adam Krátký.  Letos začne Fanda poněkud 
netradičně již ve čtvrtek večer: Reverzní dveře 
z Brna zahrají inscenaci Já jsem Lucien – text  
J. P. Sartera – s diváky na jevišti Fabriky. Přihláše-
ných souborů je právě nyní šest. Fandu dopro-
vodí  již tradičně znělka australských AC/DC!

15. – 17. dubna: Svitavský dýchánek – krajská 
postupová přehlídka dětského a loutkového 
divadla Pardubického kraje   

Letos ve Svitavách posedmé. Fabrika, Trám.  
Takový bude letošní Svitavský dýchánek. Letos 
podruhé to bude zároveň krajská přehlídka 
loutkářských souborů Pardubického kraje.  
A zároveň  krajská přehlídka dětských divadel-
ních souborů. Pro nás pořadatele je důležité, 
že Svitavský dýchánek je nadechnutím k Dětské 
scéně – národní přehlídce dětských divadelních 
souborů. Vloni byla ve Svitavách popáté a le-
tos šestý rok v našem městě…  od 10. do 16. 
června!

 V tuto chvíli máme na Dýchánek přihlášeno 
sedm souborů nejen z našeho kraje.  A v porotě: 
Luděk Richter, Ema Zámečníková, Eva Davido-

vá a Michal Drtina – co jméno, to výrazná osob-
nost dětského a loutkového divadla!

22. - 23. dubna - Festival amatérských 
pěveckých sborů  

Je to neuvěřitelné, ale FAPS má letos dva-
cet dva let! V roce 1992 jsme se – spolu s na-
šimi sbory Daliborem a Iuventusem – rozhodli 
pořádat vždy jednou za dva roky ve Svitavách 
setkání amatérských pěveckých sborů z Česka 
a ze světa. A tak konáme dodnes. Festival není 
soutěžní. První dva roky byl FAPS příjemným 
setkáním. Od třetího ročníku v roce 1998 je 
součástí festivalu práce v ateliérech. 49 českých 
dospělých sborů, 14 dětských, 17 sborů zahra-
ničních – Německo, Itálie, Slovinsko, Lotyšsko, 
Slovensko, Polsko, Rusko, Nizozemí, Švýcar-
sko… to je bilance dvaadvaceti let festivalu, 
který už dávno překročil hranice našeho města, 
okresu i kraje! Letos festival vyvrcholí Missou 
Brevis Jiřího Pavlici. Na slavnostním koncertu  
v sobotu 23. dubna ve Fabrice vystoupí samot-
ný autor se svým Hradišťanem a spolu s ním 
pěvecké sbory našeho festivalu.

29. dubna: Český videosalon – krajské kolo 
soutěže neprofesionální filmové tvorby

Tak jako každý rok zveme nadšené amatér-
ské filmaře všech žánrů – dokument, reportáž, 
hraný film, experiment, animovaný videoklip  
– do Svitav. V devadesátých letech minulého 
století jsme v kině Vesmír pořádali Národní sou-
těže amatérského filmu. Přehlídka se opět vráti-
la do kina: digitálního, s šedými a modrými křes-
ly, modrým kobercem a oslnivě bílým plátnem. 
Tedy – stejně jako před dvaceti lety, ale přesto 
jinak... Věřím, že se letos zúčastní mladí filmaři. 
Vždyť Svitavská klapka nám dává velkou naději, 
že amatérský film v našich končinách žije, a to 
naplno! Dobré světlo a ostrý střih!

30. dubna: Porta – krajské kolo 

Přehlídky folkové, trampské a country hud-
by pořádáme ve Svitavách od devadesátých let 
minulého století. V roce 1994 proběhlo ve Svi-
tavách naposledy celostátní finále Porty. Od té 
doby pořádáme krajská kola této soutěže – pro 
kraje Pardubický a Královéhradecký.

V roce 1998 jsme Portu pořádali v diva-
dle Trám, před tím v Bílém domě. Od roku 
1999 probíhala Porta v Ottendorferově domě.  
V roce 2009 jsme přešli do Fabriky a v roce ná-
sledujícím se vrátili do Ottendorferova domu. 
Od roku 2012 pořádáme Portu v alternativním 
klubu Tyjátr.

Pravidla soutěže však umožňují, že se 
zúčastnit mohou muzikanti z celé republi-
ky. Soutěž je jednodenní a účastní se jí každý 
rok kolem deseti muzikantů a skupin. Porota 
je složená ze zkušených muzikantů ze Svitav  
a Pardubického kraje. 

Na závěr soutěžního dne vždy proběhne 
galakoncert, na kterém vystoupí vítězné kapely.

A tak přejme všem mladým divadelníkům, 
muzikantům a  filmařům hodně štěstí na pře-
hlídkách a zpěvákům pohodu. A hlavně: příjem-
né setkání ve Svitavách!                      Petr Mohr

PhDr. Ivo Šmoldas je český básník, nakla-
datelský redaktor, kulturní publicista, scénári-
sta, moderátor a překladatel.

Po absolutoriu Filozofické fakulty Univerzi-
ty Karlovy pracoval v nakladatelství Český spi-
sovatel jako nakladatelský redaktor a manažer. 
Poté krátce působil v nakladatelství Columbus, 
později spoluzaložil soukromé vydavatelství 
Apsida. V současné době pracuje jako umělec 
na volné noze, věnuje se především překladům 
z angličtiny, příležitostně též ze slovenštiny. 
Spolupracuje s Českou televizí, kde připravuje 
pořad o knihách Knižní svět, v České televizi 
také nepravidelně působí jako moderátor po-
řadů s kulturní tematikou. Na Dvojce Českého 
rozhlasu uvádí vlastní talkshow Lenoška Iva 
Šmoldase. Je to uznávaný filozof, ale do šir-
šího podvědomí diváků se dostává spíše jako 
poslední dobou vyhledávaný a obsazovaný 
moderátor.

Mé jméno jest Michal Horák a stručně 
skromně řečeno: skládám, zpívám, hraji na ky-
taru, klavír, ba občas i na foukací harmoniku. 
Zpívám snad o všem, co mě napadne a v čem 
mám alespoň kořeny inspirace - především ta-
ková civilní, originální, ba dokonce humorná 
témata. Též se mohu pyšnit titulem několikaná-
sobného předskokana Tomáše Kluse na jeho 
turné Ani si nesedejte. Pořad se koná 12. dub-
na v 18:00 v koncertním sále Ottendorferova 
domu. Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek 
v čajovně Namasté.

pneuservispneuservis
autobaterie

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

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

baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz



Akce v měsíci dubnu 

Akce ZO kardio

Potravinová banka

Nový průvodce představuje 
atraktivity našeho regionu

Den otevřených dveří
III. sportovně-branný 
závod se psem

5. / Út / 15:00 / budova městského úřadu, 
T. G. Masaryka 25 – velká zasedací místnost
Bezpečnost seniorů v dopravě
Pořadatelem je odbor dopravy MěÚ Svitavy  
a BESIP. Přednáška je určena pro svitavské se-
niory, nejen řidiče, ale především pro cyklisty 
a chodce. 

16. / So / 14:00 / Opatov
Zahájení turistické sezóny
Společná účast členů klubu seniorů na slav-
nostním zahájení. Bližší informace a program 
najdete na str. 1 a 2.

19. / Út / 14:00 / Bowling-Squasch centrum
Bowlingový turnaj 
Akce pro členy klubu seniorů.

27. / St / 9:30 / park Jana Palacha, 
sraz před kavárnou, ul. Dvořákova
Nordic Walking vycházka 
Akce pro svitavské seniory.

Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezen-
továny na nástěnkách ve Fabrice (přízemí  
a 3. poschodí před místností č. 301) a v elek-
tronické podobě na webových stránkách 
www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku www.
facebook.com/kssvitavy.

V sobotu 16. dubna se sejdeme na vlako-
vém nádraží ve Svitavách. Odjedeme v 10:30 
hod. do obce Opatov. Pěší 5 km vycházka. Při-
pojíme se k akci Zahájení turistické sezony. 
Více informací str. 1 a 2.

V sobotu 30. dubna zveme všechny příz-
nivce zdravého pohybu na poznávací vycház-
ku spojenou s návštěvou sportovního areálu, 
parku Patriotů, naučnou stezkou do Vodáren-
ského lesa a na nově vybudovanou cyklostez-
ku do Vendolí. Sraz účastníků v 10:15 hod. na 
autobusovém nádraží ve Svitavách. Naše vy-
cházka do 5 km bude končit v areálu Cihelna, 
kde bude připraven kulturní program od 13:30 
hodin. Přijďte mezi nás a  poznáte nová místa 
pro volný čas. Na závěr se pobavíme kultur-
ním programem, který pro nás připraví členky  
SPCCH tanečního klubu SRDÍČKO. Těšíme se 
na vás. Neseďte doma a přijďte prožít sobotní 
den s kardiaky.                                       Jan Pokorný

Od loňského roku pomáhá Potravinová 
banka Pardubice, z. s. (dále jen PBP) ve svitav-
ském azylovém domě pro matky s dětmi (dále 
jen AD). PBP je součástí České federace po-
travinových bank a vznikla za účelem získávat 
zemědělské přebytky, přebytky produkce potra-
vinářského průmyslu nebo neprodejné, ale po-
živatelné potraviny, ale také příspěvky shromáž-
děné při veřejných sbírkách v supermarketech, 
ve školách, apod. Současně také zajišťuje jejich 
skladování a distribuci. Na základě smlouvy  
o potravinové pomoci jsou do AD předávány 
bezplatné dodávky potravin a dalších darů, kte-
ré PBP zajišťuje pro různé organizace s cílem za-
jistit bezplatnou distribuci těchto potravin pouze 
potřebným osobám. Mezi nejčastěji dodávané 
potraviny patří: jogurty, tvarohové dezerty, po-
mazánky, másla, ale i mouky, různá dochucova-
dla či instantní potraviny. Jednotlivým matkám 
jsou potraviny přerozdělovány podle počtu dětí. 
Pro ubytované matky jsou tyto produkty velmi 
výraznou pomocí.                   Vendula Sezemská

Zbrusu nový průvodce turistickou oblas-
tí Českomoravské pomezí se právě v těchto 
dnech objevil na pultech informačních cen-
ter, knihkupectví a dalších míst regionu i celé 
České republiky. Publikace, která je součástí 
oblíbené řady průvodců „VisitBohemia Gui-
de“, byla slavnostně pokřtěna spolu s dalšími 
tiskovinami z produkce vydavatelství MCU  
a Národního památkového ústavu v rámci ve-
letrhu cestovního ruchu Holiday World v Pra-
ze. Součástí reprezentativního průvodce jsou 
doporučené prohlídky měst Litomyšl, Morav-
ská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, 
mapy a plány měst, tipy pro sport a volný čas  
i doporučené výlety na atraktivní místa v okolí. 
Nechybí ani kalendář nejvýznamnějších kul-
turních akcí regionu či QR kódy, které pomo-
hou uživatelům mobilních telefonů vyhledat 
další informace. Vše doplňuje více než 130 
profesionálních fotografií. Průvodce, který je 
k dispozici v českém, anglickém a německém 
jazyce, vydalo vydavatelství MCU z Českého 
Krumlova ve spolupráci se svazkem obcí Čes-
komoravské pomezí.                        Jiří Zámečník

Srdečně vás zveme na Den otevřených 
dveří ve Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú., 
který se koná ve středu 6. dubna od 9:00 do 
17:00 hod. Středisko sociálních služeb Salvia 
sídlí ve Fabrice na Wolkerově aleji 92/18 ve 
Svitavách, ve čtvrtém poschodí. Těšíme se na 
vaši návštěvu.                         Ludmila Benešová

Vážení pejskaři, milí kynologové, drazí fan-
dové psích sportů. V sobotu 16. dubna v 9 ho-
din máte skvělou příležitost nesedět doma a zú-
častnit se dalšího branně veselého závodu, který 
bude pořádat ZKO Svitavy Lačnov pro všechny 
majitele psů. Na závod mohou přijít všichni, 
jenž mají rádi zábavu, jsou soutěživí a hraví. Ne-
záleží na pohlaví, věku a rase jak u páníčka, tak  
u jeho pejska. Můžete se těšit na zábavné úko-
ly a skvělou partu nejen z řad závodníků, ale  
i členů ZKO. Více informací na: www.zkosvita-
vy-lacnov.cz ci na facebooku ZKO Svitavy-Lač-
nov. Občerstvení zajištěno! Těšíme se na vás.

ZKO Svitavy Lačnov

Děje se ve městě

Společnost KMtronic s.r.o.
Na Vyšehradě 1094 Polička
hledá pracovníky na následující pozice:

Pracovník, pracovnice ve výrobě
•	 práce ve výrobě elektroniky  

(zakázková výroba)
•	 požadavek na manuální zručnost,  

pracovitost
•	 orientace v jednoduché výrobní  

dokumentaci
•	 obsluha jednoúčelových strojů

Konstruktér (strojař)
•	 vzdělání SŠ, nebo VŠ strojní
•	 výborná znalost práce na PC  

(3D modelování)
•	 ŘP skupiny B
•	 znalost technického AJ

Nástup možný ihned. Strukturovaný životopis 
zašlete na: info@kmtronic.cz 
www.kmtronic.cz
popř. volejte 468 008 927 p. Merglová
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MC Krůček
Cesta do hlubin země

Akce SVČ Tramtáryje

Čarodějnice s Krůčkem 
na cihelně

Nízkoprahový klub Díra na táboře

Lesní klub pro děti Napísek jde do školky

Gender pay gap day

Osvěta s Krůčkem

Přijďte i letos s námi oslavit den Země do 
parku Jana Palacha v neděli 24. dubna od 
15 do 17 hodin. Vydáme se do hlubin země 
tentokrát se skřítky, kteří nás budou prová-
zet každým stanovištěm. Dobrodružný okruh 
skrze hlubiny naší matky Země bude sestaven  
z přírodně orientovaných stanovišť pro nejmen-
ší. Provedou nás světem zvířat, rostlin a vody,  
a to od zahradničení přes kreativní stanoviště 
po vzdělávací a kvízové aktivity. Budeme tvořit, 
přemýšlet, hrát si venku v parku. Vy i vaše děti 
se tak můžete zase o krok blíž přiblížit přírodě 
a strávit s námi příjemné nedělní odpoledne  
v parku na čerstvém vzduchu. Po úspěšném 
absolvování všech stanovišť vaše ratolesti od-
měna nemine. Akce je organizována ve spolu-
práci s Lesním klubem pro děti Napísek.

15. – 17. a 22. – 24. / So, Ne / 10:00 /  
SVČ Tramtáryje
Bronzový odlitek  
Zajímá vás umělecké řemeslo a chtěli byste si to 
zkusit? Připravili jsme pro vás kurz s uměleckým 
slévačem Martinem Horkým. Vytvoříte si vlast-
ní bronzový odlitek a projdete celým procesem 
tvorby. Cena celého kurzu je 2 500 Kč. Předem 
je nutné se nahlásit nejpozději do 8. dubna na 
e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo mob.: 734 
287 286

17.  / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž
Jarní cena SSK Pomezí - 24. ročník. Vzduchová 
pistole 60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč 

29. - 30. / Pá - So / 17:00 / Vinařství – Ratíš-
kovice
Návštěva Vinařství
Zveme vás k návštěvě vinného sklípku v Ratíš-
kovicích. V ceně degustace vín a jejich neome-
zená konzumace během večera, občerstvení, 
ubytování, doprava a cimbálová muzika. Začá-
tek večerního posezení je v 18 hodin, ukončení 
okolo 1. až 2. hodiny ranní. Cena je 1 490 Kč 
na osobu. Nahlásit na e-mail: psmerdova@svi-
tavy.cz, mob.: 734 287 284

Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

I letos pro vás chystáme zábavné odpoled-
ne spojené s čarodějnickým řáděním. V sobotu 
30. dubna se sejdeme v 15:30 na Cihelně. Pro 
děti bude připravena spousta čarodějnických 
aktivit, jako vaření lektvarů, čarování, a chybět 
nebude ani oheň k pálení a opékání. Navštíví 
nás i černokněžník.

Z technických důvodů bude bohužel MC 
Krůček ve Fabrice uzavřen v pátek 8. 4. a 15. 4. 
O alternativním programu vás budeme infor-
movat na našich webových a facebookových 
stránkách, prostorách MC Krůček či na mob.: 
737 236 152.                              Tým MC Krůček

Ve dnech 22. - 26. února Nízkoprahový 
klub Díra uspořádal pro veřejnost a své klienty 
jarní příměstský tábor s pestrým programem. 
Táboru se zúčastnilo 17 dětí a všichni jsme si ho 
moc užili. Navštívili jsme bowling na Majáku, 
zimní stadion ve Svitavách, kde jsme si všich-
ni zabruslili. V polovině tábora jsme se vydali 
do zábavně vědeckého Vida Parku v Brně, kde 
jsme si vyzkoušeli všemožné chemické, fyzikál-
ní a jiné pokusy. Také jsme navštívili plavecký 
bazén v Litomyšli. Týden jsme zakončili na 
statku ve Vendolí, kde jsme se svezli na koních. 
Budeme se těšit na další příměstské tábory  
o letních prázdninách.            Radka Pražanová

Lesní klub pro děti Napísek připravuje 
od září nový provoz. Fungujeme již třetí rok,  
z Brlenky jsme se přesunuli do lepšího záze-
mí v Kuklích. Za tu dobu jsme zkoušeli různé 
podoby fungování, získávali zkušenosti a vzdě-
lávali se. Rok 2016 je pro nás rokem nového 
začátku. Od září nabízíme rodičům pro děti od  
3 do 7 let třídenní výchovně vzdělávací pro-
gram v režimu podobném, jako mají klasické 
školky. Zachován bude i klubík pro rodiče  
s dětmi 0 – 3 roky. Uspořádáme přednášky, be-
sedy, den otevřených dveří (viz Kalendář akcí), 
kde podrobněji vysvětlíme koncept školek blíz-
kých přírodě a budeme informovat o našem 
novém provozu. Rozšíříme náš tým o nové pe-
dagogy. V roce 2016 jsme podpořeni z fondu 
Ministerstva životního prostředí, kterému se 
líbil náš projekt Úkryt mezi stromy. Smyslem 
projektu je vrátit rodičům a dětem něco, co  
z jejich životů velmi mizí – přirozenou volnou 
hru a volný pobyt v přírodě.          Olga ŠánováPřipomínáme si také den připomínající 

nerovné postavení mužů a žen v zaměstnání. 
V MC Krůček podporujeme rovné příležitos-
ti. Uspořádáme pro vás proto besedy nad 
tématem přínosu rodičovství na trh práce, 
(ne)rovných platů či flexibilních forem práce  
v úterý 12. dubna od 11 do 12 hodin. V pátek 
29. dubna se ve stejném čase budeme zabý-
vat otázkou, proč a jak být občansky angažo-
vaný/á v komunitě. Aktivity probíhají v rámci 
projektu Centrum pro rodinu podpořeném  
v rámci Programu Rodina MPSV, Pardubickým 
krajem a Městem Svitavy. Více na e-mail: mc-
krucek@gmail.com či mob.: 737 236 152. Dále 
připomínáme, že v pátek 1. dubna startuje 
nový komplexní předporodní kurz. Bližší infor-
mace na e-mail: brezinovamarket@gmail.com  
či mob.: 773 584 851.

V sobotu 2. dubna je mezinárodní den po-
rozumění autismu, v MC Krůček rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra (PAS) podporu-
jeme a snažíme se, aby byly začleněné mezi nás. 
Na znamení podpory se pojďme rozzářit v mod-
rém a sdílet podporu těmto rodinám. Modrá bar-
va totiž prezentuje ty oblasti, se kterými se lidé  
s PAS nejobtížněji vypořádávají, tedy vyjadřo-
vání, interakci, komunikaci. Vyzýváme vás tímto 
také k podpoře, vyfoťte se, jako my, též v modré 
barvě, a sdílejte na svých i našich facebookových 
stránkách. V MC Krůček probíhá každý první  
a třetí čtvrtek v měsíci klub pro rodiče dětí s PAS, 
více na e-mail: katerina.ciencialova@email.cz.
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Ve Svitavách probíhá jednou za dva roky 
o jarním víkendu Festival amatérských pěvec-
kých sborů. 

Krédem je společné setkávání sborových 
zpěváků z celé České republiky i ze zahraničí, 
vzájemná inspirace a spolupráce. Sbory vystu-
pují s krátkým programem na přehlídkovém 
koncertě, těžiště práce je v přípravě a před-
vedení velkého sborového díla, kde společně 
vystoupí všichni zpěváci, většinou za doprovo-
du orchestru nebo orchestrální skupiny. Letos 
zazní skladba z 20. století za doprovodu sym-
fonického orchestru. 

Pořadateli festivalu jsou SKS Svitavy a PS DA-
LIBOR Svitavy. Prezidentka festivalu: Dana 
Ludvíčková. Ředitelka festivalu: Miroslava Du-
cháčková. 

22. 4. / Pá / 19:30 / Fabrika 

Zahajovací koncert  
Přehlídka zúčastněných pěveckých sborů

•	 CANTAMUS Letovice,  
sbm. Renata Fraisová

•	 ČERVÁNEK Svitavy, sbm. Karel Sax
•	 DALIBOR Svitavy, sbm.  

Miroslava Ducháčková
•	 LANšKROUNSKý SMíšENý SBOR,  

sbm. Vladimíra Jetmarová
•	 NOTABENE Bojkovice,  

sbm. Eva Regináčová
•	 OTAKAR Vysoké Mýto,  

sbm. Věra Milerová
•	 SYxtet Svitavy,  

umělecká vedoucí Veronika Plívová
Vstup volný.

23. 4. / So/ 19:30 / Fabrika
Slavnostní koncert 
Jiří Pavlica: 
Missa brevis 
Radka Rubešová, soprán 
Václav Boštík, baryton

Vystoupí spojené pěvecké sbory DALIBOR 

Svitavy, IUVENTUS Svitavy, LANšKROUN-

SKý SMíšENý SBOR, NOTABENE Bojko-

vice a OTAKAR Vysoké Mýto. Sbory a Or-

chestr pardubických filharmoniků řídí Dana 

Ludvíčková. Jako host vystoupí CIMBÁLO-

VÁ MUzIKA HRADIšťAN s Jiřím Pavlicou. 

Missa brevis Jiřího Pavlici vznikla v roce 
1999. Je psána netradičně na latinský i čes-
ký text, tedy i laikovi přibližuje ordinarium. 
Původně byla napsána pro soprán, baryton, 
smíšený pěvecký sbor a komorní orchestr.  
V roce 2014 ji Jiří Pavlica upravil také do podo-
by symfonické, ve které bude za účasti autora 
provedena na letošním festivalu. Mezi pěvec-
kými sbory je oblíbená pro svoji melodičnost 
a zpěvnost. 
Jednotné vstupné je 200 Kč.

Miroslava Ducháčková

Festival amatérských pěveckých sborů s Hradišťanem

Svitavské SelfieOhlédnutí ve fotografiích ze života našeho města

Projekt Svitavské selfie letí do Vesmíru je 
v plném proudu. Fotografie Svitavanů z face-
booku a instagramu s označením #svitavy760 
se postupně objevují. Můžete si je prohlédnout 
i na stránkách: www.svitavy.cz (proklik na logo 
760). Za měsíc únor jsme vybrali tři vítězná sel-
fíčka. Výherci získali dárkovou sadu s materiály 
k oslavám výročí města a volné vstupenky do 
kina. Ze všech fotografií ke konci roku vyrobíme 
velkou fototapetu, která bude vylepena v pro-
storách kina Vesmír. Čekáme na vaše selfíčko, 
abyste se mohli, jako další svitavské hvězdy, 
objevit ve Vesmíru!                         Petr šmerda

Čtvrtfinálový zápas Fbk Svitavy

Přehlídka 2016. Vernisáž tradiční výstavy výtvarní-
ků svitavského okresu

Svitavský ples ve Fabrice

Basketbalový zápas Bohemilk Tuři Svitavy

Konference Ženská energie pro politiku

Jak předcházet závislostem - setkání žáků  
ZŠ T. G. Masaryka v nízkoprahovém klubu Díra

Matěj Novák přebírá cenu za svoje selfíčko.

#svitavy760



Náš oddíl získal řadu umístění na před-
ních pozicích v Praze na Chodově. Zúčastnili 
jsme se 24. mistrovství ČR v silovém trojboji 
dorostu a juniorů s mezinárodní účastí (EQ). 
Vzhledem k tomu, že se silového klání cel-
kem účastnilo 19 oddílů, je pro nás po před-
chozích pečlivých přípravách zpráva, že jsme  
v hodnocení oddílů dle bodů za umístění získali 
1. místo, velkým přínosem.

V Praze se rovněž 27. února účastnil 24. 
mistrovství ČR v silovém trojboji mužů a žen 
(EQ) Libor Zerzánek, který svým skvělým spor-
tovním výkonem v kategorii muži do 93 kg (dřep 
– 270 kg, benč – 200 kg, mrtvý tah – 302,5 kg) 
získal bronzovou medaili.

V kategorii muži M2 do 83 kg vybojoval stří-
brnou medaili Libor Novák, který svou účastí na 
24. otevřeném mistrovství ČR v silovém trojboji 
masters (EQ) předvedl úctyhodný výkon (dřep 
– 200 kg, benč – 150 kg, mrtvý tah – 225 kg).

Naší mládeži i ostatním aktivním členům 
oddílu blahopřeji a děkuji za reprezentaci na-
šeho města.                                     Vladěna Janků

Jeden z posledních halových turnajů EVT cup 2016 zorganizovali trenéři fotbalových přípra-
vek TJ Svitavy pro smíšená družstva z celého okresu. V sobotu 13. února odehrály týmy nejmen-
ších fotbalistů řadu zajímavých utkání. O konečné pořadí vůbec nešlo. Důležité je přivést ke spor-
tování co nejvíce kluků a holek.                                                                                                Jan Sehnal

str. 19naše město / duben 2016 / www.svitavy.cz

Informace ze sportu

Silový trojboj TJ Svitavy 
získal další trofeje

Holky, kluci, přijďte hrát fotbal!

Tenisový oddíl TJ Svitavy nejlepším 
mládežnickým klubem východních Čech

jméno p. kategorie

Karolína Adamová 2. Dorostenky -63 kg

Kristýna Nováková 2. Juniorky -63 kg

Jolana Moravcová 2. Juniorky +63 kg

Daniel Křepelka 1. Dorostenci -66 kg

Tomáš Beran 2. Dorostenci -74 kg

Roman Štěpánek 1. Dorostenci +93 kg

Nikos Zguros 3. Junioři -66 kg

Patrik Krušina 4. Junioři -105 kg

Daniel Prokopovič 3. Junioři +105 kg
Na začátku kalendářního roku čekal na 

svitavské tenisty vrchol halové sezóny mlá-
dežnických kategorií - Východočeské oblastní 
přebory jednotlivců. Stejně jako v minulých 
letech na nich zástupci oddílu TO TJ Svitavy 
patří k nejlepším a nasbírali 5 medailí včetně 
té nejcennější.

V kategorii minitenis (do 7 let) se přebory 
konaly ve Svitavách. Domácí Erik Růžička ob-
sadil výborné 2. místo. Ve finále těsně prohrál 
s Michalem Rakoušem z Hlinska, který ovšem 
ve Svitavách trénuje a bude v našem oddíle  
v letošním roce hostovat. I další svitavští tenisté 
se ve východočeské konkurenci neztratili. Adé-
la Kolísková obsadila 7. místo, Ema Šejnoho-
vá vyhrála útěchu a skončila na 9. místě, Jolana 
Šimková obsadila 11. místo a David Gerišer 
skončil na 13. místě.

Ještě lepšího výsledku dosáhli svitavští 
chlapci ve Vysokém Mýtě v kategorii babytenis 
(do 9 let). Po jednoznačných výhrách postoupili 
do finále Daniel Drápela a Jan Růžička. Oba 
naši hráči se pravidelně utkávají v závěrečných 
fázích většiny turnajů. Daniel Drápela byl ve fi-

nále jistější a vybojoval titul Přeborníka východ-
ních Čech. Jan Růžička obsadil 2. místo. 

Svitavský oddíl uspořádal ještě přebor 
babytenisu dívek, kde domácí Karolína Kap-
lanová obsadila 3. místo. Kateřina Rakoušová  
z Hlinska, která u nás taktéž trénuje a bude  
u nás i hostovat, skončila na 2. místě. Zvítězi-
la Tereza Shejbalová z TK Ševeček Pardubice.  
V kategoriích do 7 a 9 let se nehraje MČR jed-
notlivců.

Další výborný výsledek uhrál Jan Krejčí na 
přeborech mladšího žactva (do 12 let) v Par-
dubicích. Probojoval se až do finále, kde však 
nestačil na Šimona Novotného z Perštýn Par-
dubice. Obsadil tak 2. místo a jen těsně mu 
unikl postup na MČR.

Další svitavský tenista Dominik Rouchal 
hrající za TK Agrofert Prostějov se na Mistrov-
ství ČR jednotlivců mladšího žactva v Jablonci 
n. N. kvalifikoval a jako jediný ze svého ročníku 
postoupil ve dvouhře mezi šestnáct nejlepších. 
Ve čtyřhře se spoluhráčem Jakubem Menšíkem 
postoupili do čtvrtfinále. Drží tak stále druhé 
místo v žebříčku zajišťující pro příští rok místo 
v reprezentaci ČR.                     Martin Lipenský
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zajišťuje firma Lubomírek.cz. S nesrovnalost-
mi v doručování se obracejte na mob.: 608 
024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 1. května 2016
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Vyhlášení Sportovce roku 2015

36. ročník Zimní ligy házedel Cyklistický závod

  Sportovní soutěž pořádanou v rámci akcí 
– 760 let města Svitavy zajišťuje Modelklub  
a SVČ Tramtáryje Svitavy.

Páté kolo letošního ročníku této soutěže 
proběhlo 5. března a zároveň bylo 1. roční-
kem Memoriálu Jindřicha Samka. Počasí nám 
přálo po celých 5 soutěží. Tragické ale bylo  
3. kolo, kdy přímo v průběhu soutěže zemřel 
náš dlouholetý vedoucí kroužku a člen výbo-
ru Modelklubu pan Josef Hladký. Tato velice 
smutná událost určitě ovlivnila další průběh 
soutěže. Liga obsahuje pět soutěží s házedly  
a začalo se létat již 9. ledna 2016. 

Ve čtrnáctidenních cyklech se létalo na lou-
ce u Schindlerova háje. Již pravidelní účastníci 
ze Svitav, Litomyšle, Jevíčka, Šumperka, Uni-
čova a Tišňova mnohdy bojovali i s nepřízní 
počasí.   

Vyhodnocení proběhlo 5. března v klu-
bovně modelklubu v Cihelně a ti nejlepší  
si odnesli ceny, diplomy a propagační mate-
riály Města Svitavy. Ligy se účastnilo celkem 
51 soutěžících z řad žáků, juniorů a seniorů.  
V konečném vyhodnocení se počítají tři nejlé-
pe odlétaná kola.  

Na prvním místě v kategorii házedel seni-
orů se umístil Michal Klimeš ze Svitav výko-
nem 1251 bodů, druhý Tomáš Weis rovněž 
ze Svitav získal 936 bodů a třetí Michal Gryc  
z Uničova 822 bodů.

První v kategorii žáků byla Kateřina Čepel-
ková výkonem 329 bodů, druhý Martin Čepel-
ka  výkonem 270 body a na třetím místě David 
Hladký se 135 body – všichni tři ze Svitav.

V kategorii juniorů dominovala také rodač-
ka ze Svitav Lenka Weisová výkonem 439 body. 
Vítězům blahopřejeme. Po vyhlášení vítězů také 
proběhla členská schůze Modelklubu Svitavy, 

kde se zvolilo nové vedení této společenké or-
ganizace. Přejme si, aby i nová rada klubu ved-
la celou organizaci k úspěšné reprezentaci na-
šeho města na soutěžích, ale i k dalšímu rozvoji  
a modernizaci celého modelářského areálu 
Cihelna. 

Nyní se můžeme těšit na další akce, jež 
bude modelklub pořádat a které naleznete  
v modelářském kalendáři na našich http://mo-
delklub-svitavy.webnode.cz/ a nebo ve vývěsní 
skříňce před Městským informačním centrem 
na náměstí ve Svitavách.                Zdeněk Uher

V sobotu 23. dubna od 10 hodin pořádá 
Bike club Svitavy u rybníka Rosnička cyklistický 
závod pro veřejnost MTB Eliminátor Kopeč-
kovské drncání. Jedná se o terénní časovku na 
technickém okruhu o délce 12 km. Nejlepších 
20% závodníků v absolutním pořadí dál po-
stoupí do vyřazovacích semifinálových a finá-
lových rozjížděk (eliminátoru) na zkráceném 
okruhu. Takže i pro diváky to bude zajímavý zá-
vod. Podrobnosti a přihlášky najdete na: www.
kopeckovskedrncani.cz.       Lenka Suchánková

Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města za rok 2015 proběhlo v pondělí 29. února 2016 
v kulturním centru Fabrika. Celkem bylo oceněno 5 družstev a 25 jednotlivců. Ocenění přebírali  
z rukou starosty města Davida Šimka, místostarosty Pavla Čížka, radního Jaroslava Kytýra a předsed-
kyně TJ Svitavy Marcely Sezemské. Na společném snímku jsou všichni ocenění.   Foto: E. Hromadník


