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Pohádkový les - Šmoulinka v zajetí Gargamela

POdzimní SEtkání Divadel v pátek 28. října 
POSED – tedy POdzimní SEtkání Divadel  

v pátek 28. října letos poprvé propojí vnitřně 
nové prostory areálu kina Vesmír: Divadla Trám  
a klubu Tyjátr. Setkání divadelníků s muzikou. 
Vše v jednom dni na jednom místě – v areá-
lu kina Vesmír. Co nás čeká? Před kinem nás 
přivítá kapela, která nás bude provázet celým 
večerem až do noci… a k tomu dvě divadelní 

představení! Program:
16:30 před kinem kapela Tyjátrio
17:00  Divadlo Trám DAMÚZA: Sólo Matches
18:00  klub Tyjátr, kapela Tyjátrio
19:00  Divadlo Trám Bas-les-pattes: 
 Don Quichot
20:00  klub Tyjátr, kapela Tyjátiro

Kdo vystoupí na POSEDu?
Studio DAMÚZA Praha: Sólo Matches

Studio DAMÚZA působí na divadelní scé-
ně od roku 1999. Od počátku se orientovalo 

především na ambiciózní projekty studentů  
a čerstvých absolventů DAMU. Této linie se stá-
le drží a podporuje ji. Inscenace Sólo Matches 
je inspirovaná světem starých zápalek, H. Ch. 
Andersenem a sny, které přicházejí a odcháze-
jí. Hřejivá i mrazivá zimní pohádka o tom, že 
setkání a samota...

Bas-les-pattes (Francie): Don Quichot
Francouzský soubor Bas-les-pattes (ruce 

pryč) je poloamatérský divadelní soubor  
z malého města Villecresnes nedaleko Paříže. 
Existuje již 35 let. V čele stojí Isabelle Durand, 
která studovala na katedře loutkového divadla 
DAMU v Praze. Do Čech jezdí její různé diva-
delní skupiny mnoho let. Ve Svitavách uvítáme 
Isabelle a její soubor již počtvrté. Představení 
Don Quichot: Můžeme fantazírovat, podstoupit 
i nesmyslné boje, ale ztratíme-li fantazii, stane-
me se za živa mrtvými.      Pokračování na str. 2
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Tom Zálesáci Svitavy pořádají 22. ročník pochodu nejen pro mladé. Start je na pláži u rybní-
ka Rosnička v sobotu 1. října od 13:30 do 15:30 hodin. Startovné je jednotné 30 Kč, účastníci  
v maskách budou mít vstupné zdarma. Účastníci pochodu získají v cíli diplom a na trase od 
pohádkových postav spoustu sladkostí a drobných dárečků. V rámci akce bude v 16:00 hodin 
slavnostně otevřeno nové dětské hřiště u chaty Rosnička. V 16:30 se představí Divadýlko Mrak 
Hradec Králové a v 17:30 skupina Generace. Pochod se koná za každého počasí.      David Šimek

V sobotu 8. října v 10 hodin vysvětí česko-
budějovický světící biskup Mons. Pavel Posád 
při slavnostní mši ve farním kostele Navštívení 
Panny Marie na svitavském náměstí nový svi-
tavský zvon Beatus Engelmar (Blahoslavený 
Engelmar).

Odlil jej pro nás mladý jihočeský zvonař 
Michal Votruba a bude hrazen z dobrovolných 
darů těch, které nápad svitavského rodáka  
P. Radka Sedláka oslovil.

Jméno Engelmar a nápis „O milosrdenství 
budu zpívat na věky“ ponese zvon na památ-
ku P. Huberta Engelmara Unzeitiga, rodáka 
z nedalekého Hradce nad Svitavou, který byl 
oslaven tímto nižším stupněm svatosti při 
slavnostní bohoslužbě ve würzburské kated-
rále 24. září 2016 za přítomnosti předsedy 
vlády České republiky a mnoha svitavských 
rodáků. Proč?

Za II. světové války dokázal P. Engelmar  
z kazatelny svého kostela veřejně odsoudit 
nacismus a zastat se pronásledovaných Židů. 

Pokračování na str. 2

Slavnostní svěcení 
nového svitavského 
zvonu



Dýně u nás ve městě pomalu zdomácněly 
– někomu na talíři, jinému vydlabané jako ori-
ginální „lampiony“ a s nimi spojený svátek Ha-
lloween. Obě skupiny si v říjnu přijdou na své. 
Milovníky dýňové polévky srdečně zveme na 
tradiční gurmánskou soutěž Svitavská dýňov-
ka 2016, která se bude konat v úterý 25. října 
od 16 hodin v prostorách restaurace Fabrika 
s podporou ISŠ Moravská Třebová. Odborná 
porota vybere vítěze ve dvou kategoriích – ama-
térské a profesionální. Gastronomická zařízení 
i laici se mohou do soutěže přihlásit do neděle  
23. října na kontaktech: e-mail: mckrucek@
gmail.com, mob.: 737 236 152.

Kdo se rád bojí, užije si Halloweenský rej  
v neděli 30. října od 16 do 18 hodin. Ve velkém 
sále Fabriky bude pro děti připraven bohatý 
zábavný program, soutěže, malování na obli-
čej, dlabání dýní, vše vyvrcholí světelnou stez-
kou přes centrum Svitav v doprovodu více či 
méně roztomilých duchů a strašidel. Rodinné 
vstupné je 90 Kč členi, 120 Kč nečleni MC Krů-
ček. Předprodej vstupenek od 17. října.

Soňa Nádvorníková

str. 2

Rekonstrukce Langerovy  
vily pokračuje 

Oprava chodníku 

 Starat se o historický majetek města je dů-
ležité. V říjnu bude zahájena další etapa rekon-
strukce Langerovy vily v parku Jana Palacha. 
Po restaurování dveřních otvorových prvků se 
pustíme do odvlhčení a odvedení povrchových 
vod u vnějších obvodových zdí budovy. Navr-
žená stavební úprava, včetně postupu prací, 
se neobejde bez odstranění zeleně kolem celé 
budovy. Odstraněnou zeleň nahradíme novou, 
která bude vhodně doplňovat území kolem 
jedné z nejkrásnějších staveb ve městě. 

Pavel Čížek 

V období od 17. října do 2. listopadu 
proběhne rekonstrukce prodejny Albert na 
náměstí Míru. Součástí rekonstrukce je, po do-
hodě se zástupci majitele objektu a města Svi-
tavy, i oprava pěší komunikace kolem prodej-
ny. Teracová dlažba bude nahrazena vhodnější 
betonovou s vyhovujícími protiskluzovými pa-
rametry. Oprava začne 3. října a bude nutné 
na období od tohoto data do 16. října uzavřít 
podchod pod hlavní komunikací. Děkujeme 
za pochopení.                                             Jiří Horák
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Posed v pátek 28. října

Rekonstrukce areálu Vesmír – etapa druhá

Pokračování ze str. 1
Kapela Tyjátrio
Talentovaný brněnský kvintet, který si dle 

svých slov „sám sebe daroval na Vánoce roku 
2015“, oplývá jedinečnou předností - hraje si 
pro radost muziku, kterou jeho členové oprav-
du prožívají. Ať už je to hospodská halekačka, 
rozervaný šanson či swingová jízda, nic z toho 
nesklouzává k lacinému pitvoření, muzikan-
ti ctí originál, nesnaží se být za každou cenu 
současní. Název kapely vtipně souzní s názvem 
našeho klubu, kde muzikanti zahrají!

Letošní POSED – po rekonstrukci Divadla 
Trám, Dramatické školičky a klubu Tyjátr – se 
nestane tvůrčí dílnou, jak tomu bylo takřka 
vždy. Prostě – měli jsme všichni spíše budova-
telské, než umělecké a tvůrčí starosti… A tak 
přivítáme ty, kteří nás potěší. 

Letošní POSED bude inspirativní. Vzhle-
dem k programu bych řekl, že velmi inspirativ-
ní! Proto vás všechny zvu na Den výročí vzniku 
České republiky – tedy 28. října – do Divadla 
Trám a klubu Tyjátr na setkání s dobrým di-
vadlem a muzikou. Věřte, letošní POdzimní 
SEtkání Divadelníků bude stát zato! Hezký di-
vadelní a hudební podzim.                Petr Mohr

13. září tohoto roku proběhla kolaudace 
další (druhé) etapy rekonstrukce areálu kina 
Vesmír. Ta první část – zateplení celého areálu 
kina a stavba nové přístavby – byla ukončena 
v březnu tohoto roku. Druhá etapa se týká re-
konstrukce vnitřních prostor. A ta třetí, tedy 
poslední, začne na konci letošního září a bude 
znamenat změnu venkovních prostor celého 
areálu. 

Vraťme se ke druhé etapě: vznikla nová 
klubovna a šatna pro Divadlo Trám (potenci-
onálně i pro klub Tyjátr) a svitavské amatérské 
soubory – v prostorách bývalé kanceláře ředi-
tele SKS. Největší proměnu zaznamenal klub 
Tyjátr. Úplně nový balkón se čtyřmi stoly! Bar 
se zasunul do prostor technického zázemí  
a tím se zvětšila kapacita sálu: 150 míst na stá-
ní a 140 míst na sezení! Sál získal nové osvět-
lení – osm zářivek pod stropem – mohou se 
stmívat. V prostorách bývalé promítací kabiny 
bývalé kinokavárny Galaxie bylo vybudováno 
nové sociální zařízení pro návštěvníky klu-
bu Tyjátr a jejich účinkující. Tedy – konečně 
oddělujeme záchody pro návštěvníky kina  
a klubu! Ty nové jsou přístupné z nového ty-
játrovského balkónu. V prostorách bývalého 
ekonomického úseku SKS (vedle nových zá-
chodů klubu) vznikly dvě kanceláře – pro po-

třeby SKS a případně zázemí pro Dramatickou 
školičku, Divadlo Trám a amatérské soubory. 
Vedle hlavního vstupu do Divadla Trám je 
nová šatna pro návštěvníky divadla.

Novou přístavbou areálu jsme nezískali 
pouze nové krásné prosklené chodby s úžas-
nými výstavními prostorami a novým vstupem 
do Divadla Trám, ale Tyjátr dostal nové zázemí 
pro personál a kapely – klubovnu s přímým 
vstupem do sálu klubu Tyjátr.  

Tyto všechny změny ještě více propojují 
celý areál kina Vesmír a dávají nám nové úžas-
né možnosti. Již nyní připravujeme kompono-
vané pořady – spojení divadla, hudby a výtvar-
ného umění – v Trámu, Tyjátru a na chodbách. 

A ještě jedna důležitá změna: od 1. září 
2016 má celý areál svého správce – poprvé! Je 
jím pan Daniel Chmelař – zaměstnanec SKS, 
který je zároveň hlavním promítačem kina Ves-
mír. Myslím, že proměny, ke kterým v celém 
areálu kina Vesmír došlo, dochází a ještě co 
nevidět dojde, jsou skvělé a celý areál je krásný 
nejen z pohledu z ulice, ale i když navštívíme 
kino, divadlo, koncert, výstavu a budeme po-
sílat své děti do Dramatické školičky. 

Opravdu se to povedlo a mám z toho 
velkou radost! Věřím, že prostředí kultivuje  
– v tomto případě doslova!              Petr Mohr

Pokračování ze str. 1
V koncentračním táboře Dachau, kam byl 

po udání zavlečen, proslul jako „Anděl z Da-
chau“, muž, který sbíral mezi spoluvězni chléb 
pro ještě ubožejší – ruské zajatce. Po vypuknutí 
vražedné tyfové epidemie v Dachau v posled-
ní válečné zimě odešel dobrovolně pečovat  
do karantény o nakažené a umírající, s nimi 
také zemřel. Citát z jeho posledních dopisů  
– „ Láska znásobuje síly, činí důmyslným, vnitř-
ně osvobozuje a rozradostňuje.“ – bude dru-
hým nápisem při spodním okraji zvonu. 

A tak biskup z diecéze, kde P. Engelmar 
působil a byl zatčen, vysvětí památečný zvon  
v kostele, kde byl P. Engelmar biřmován, ne-
daleko jeho hradeckého rodiště, aby byl zvon 
později vyzvednut na věž nejstaršího svitavské-
ho kostela sv. Jiljí. Přijďte se podívat.

Zvon Beatus Engelmar byl poprvé slavnost-
ně prezentován ve Svitavách při děkovné mši 
25. září v 10:00 hodin ve farním kostele. Před 
slavností naší, v době od 9:30 do 9:50, budou 
slavnostně předčítána jména kněží perzekuova-
ných totalitními režimy.                Miloslav Štrych

Svátek dýní a duchů s KrůčkemSlavnostní svěcení  
nového svitavského zvonu



Informace z úřadu
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Ze zastupitelstva

Uzavírka vjezdu 
na náměstí

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

Kontrola kotlů  
na pevná paliva

Pravidla pro vysílání pracovníků  
a přeshraniční poskytování  
služeb

Na zasedání Zastupitelstva města Svitavy, kte-
ré se konalo 7. září, zastupitelstvo schválilo:
•	 poskytnutí investičního příspěvku základním 

školám: T. G. Masaryka, Riegrova, Felberova  
a ZŠ a MŠ Sokolovská v celkové výši 1 886 tis. Kč 
na předfinancování projektů škol, které jsou 
připravovány do aktuální výzvy Integrované-
ho operačního programu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy:
•	 o zajištění požární ochrany ve městě Svitavy
•	 o životním prostředí ve městě za rok 2015  
•	 o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy  

a jím zřízených organizací za I. pololetí roku 
2016

•	 kontrolního a finančního výboru Zastupitel-
stva města Svitavy.

Příští zasedání zastupitelstva se koná  
19. října v 16 hodin.                Zuzana Pustinová

Z důvodu nutných stavebních prací 
spočívajících v rekonstrukci nízkotlakého 
plynovodu bude ve dnech 26. – 30. října 
úplná uzavírka vjezdu do náměstí ulicí 
Erbenovou. Vjezd a výjezd do náměstí 
bude zajištěn ulicí Horovou a T. G. Ma-
saryka. 

Případné podrobnější informace tý-
kající se této uzavírky budou poskytnuty 
odborem dopravy  na telefonních čís-
lech: 461 550 462 a 461 550 477.  

Rudolf Grim, Miroslav Doseděl

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 
proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016. Voleb-
ní místnosti budou otevřeny v pátek 7. října 
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. října od 
8:00 do 14:00 hodin. Krajský úřad Pardubic-
kého kraje, jako registrační úřad, zaregistroval  
22 kandidátních listin. 

Právo volit má každý občan České repub-
liky, který alespoň druhý den voleb, tj. 8. říj-
na dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze  
ti občané, u kterých nastala zákonem stanove-
ná překážka volebního práva. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději  
3 dny přede dnem voleb. Volič, který neobdrží 
hlasovací lístky, si je může vyzvednout na re-
cepci městského úřadu nebo v den voleb pří-
mo ve volební místnosti.

Každý volič hlasuje ve „svém“ volebním 
okrsku, a to podle místa svého trvalého pobytu. 
Volič může také ze závažných důvodů, zejména 
špatného zdravotního stavu, hlasovat doma.  
O návštěvu členů okrskové volební komise 
může požádat do dne konání voleb na odbo-
ru správních činností Městského úřadu Svitavy 
(tel.: 461 550 415), ve dnech konání voleb pak 
přímo u okrskových volebních komisí. 

Hlasování bude voliči umožněno poté, 
kdy okrskové komisi prokáže svoji totožnost  
a státní občanství České republiky předložením 
platného občanského průkazu nebo cestovní-
ho pasu ČR. V případě, že volič nemá platný 
průkaz totožnosti a chce volit, má možnost  
v době od 7. září 2016 a ve dnech voleb,  
tj. 7. a 8. října 2016, požádat na odboru správ-
ních činností Městského úřadu Svitavy o vydá-
ní občanského průkazu bez strojově čitelných 
údajů. K žádosti je třeba doložit 2 fotografie 
současné podoby a potřebné doklady.

Volič ve volební místnosti obdrží úřední 
obálku a za zástěnou do ní vloží 1 hlasovací 
lístek politické strany, politického hnutí nebo 
koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Úřední 
obálku s lístkem vhodí do volební schránky. Na 
hlasovacím lístku může nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost.

Ve Svitavách se bude volit v 18 stálých 
volebních okrscích. Do nově ustanoveného 
okrsku č. 18 jsou zařazeni voliči, kteří jsou 
evidenčně přihlášeni k trvalému pobytu na ad-
rese městského úřadu, tj. Svitavy, Předměstí, 
T. G. Masaryka 5/35. Zároveň upozorňujeme, 
že volební okrsek č. 16 byl přemístěn do nově 
opravené budovy mateřské školy na adrese: 
Marie Majerové 13 (dříve byl umístěn v budo-
vě ČSAD). 

Pro volby do zastupitelstva kraje mohou 
svitavští občané volit mimo své bydliště na vo-
ličský průkaz, ale pouze v obci, která patří do 
Pardubického kraje. O vydání voličského prů-
kazu může volič požádat osobně na odboru 
správních činností do okamžiku uzavření stá-
lého seznamu voličů, tj. do 16:00 hodin středy 
5. října 2016. Oznámení o době a místu konání 
voleb je zveřejněno na úřední desce městského 

úřadu, na internetových stránkách města a na 
plakátovacích plochách. V oznámení je mimo 
jiné uvedeno, které ulice jsou do jednotlivých 
volebních okrsků zařazeny. Voliči mohou získat 
informace o zařazení ulic do okrsků i na měst-
ském úřadu (J. Burešová, tel.: 461 550 415). 

Volební místnosti jednotlivých volebních 
okrsků budou umístěny následně: 

•	 č. 1  Multifunkční a kulturní centrum Fabrika, 
Wolkerova alej 18

•	  č. 2  Základní škola, Riegrova 4
•	  č. 3  Speciální základní škola,  

Milady Horákové 44 
•	  č. 4 a č. 5  Gymnázium, Sokolovská 1
•	  č. 6  Lesy ČR, Vančurova 1 
•	  č. 7  Základní škola, T. G. Masaryka 27 
•	  č. 8  Regionální sdružení sportů Svitavy, 

Kapitána Nálepky 39
•	  č. 9  Střední zdravotnická škola,  

Purkyňova 9
•	  č. 10  Internát středního odborného učiliště, 

Brněnská 28 
•	  č. 11  Dům s pečovatelskou službou,  

Felberova 31
•	  č. 12 a č. 13  Základní škola, Felberova 2 
•	  č. 14  Agrotechnika, Bezručova 9A 
•	  č. 15  Základní škola, Zadní 50
•	  č. 16  Mateřská škola Svitavy,  

Marie Majerové 13
•	  č. 17  Základní škola,  Felberova 2
•	  č. 18  Městský úřad Svitavy, Dvořákova 3

Pavla Velecká

Podle zákona o ochraně ovzduší je každý 
majitel spalovacího zdroje na pevná paliva  
o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, 
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu, povinen provádět jednou za dva roky 
kontrolu technického stavu a provozu zdroje. 
První kontrola musí proběhnout nejpozději do 
31. prosince 2016. 

Kontrolu je oprávněna provést jen odborně 
způsobilá osoba proškolená výrobcem zdroje, 
která má od něj udělené oprávnění k jeho insta-
laci, provozu a údržbě. 

Každý provozovatel kotlů se může infor-
movat o příslušném odborníkovi na: http://
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, seznam je 
průběžně doplňován o nově proškolované oso-
by. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, 
jejichž výrobce již zanikl, nebo není zjistitelný, 
může kontrolu technického stavu, provozu  
a instalace provádět odborně způsobilá osoba 
proškolená jiným výrobcem stejného typu spa-
lovacího zdroje.                              Tereza Vrbková

Zveme vás v úterý 18. října do České Třebo-
vé na bezplatný seminář zaměřený na proble-
matiku pracovně-právních podmínek vyslaných 
zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění  
a daně, poskytování služeb osobami samo-
statně výdělečně činnými a procedurami s tím 
spojenými vč. praktických příkladů. Přednášející 
jsou expertkami EEN při Centru pro regionální 
rozvoj České republiky. Pozvánku a bližší in-
formace naleznete na www.khkpce.cz, e-mail:  
svitavy@khkpce.cz, mob.: 724 613 968.                  

Lenka Báčová
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Obnova sochy Svaté Trojice v Ostrém Kameni

ČSOB v novém

Na lince 156

Nálezy, včetně osoby v pátrání
Dne 27. 8. strážníci odchytili netopýra v jed-

né z heren a vypustili ho v parku, také převzali 
nalezenou peněženku s větším obnosem peněz 
(více než 16 000 Kč) a předali ji majiteli. Večer 
strážníci při hlídkové činnosti zjistili, že se na 
náměstí nachází osoba v pátrání PČR. Na místo 
přivolali PČR, která si muže převzala. Dále na-
lezli USB flash disk, který byl předán majitelce. 
Noční služba ověřila oznámení ohledně ležící 
opilé ženy, kterou strážníci probudili a ona sama 
odešla. Také ověřili stížnost na hudební produk-
ci pokračující i po oznámené době – záležitost 
byla předána k řešení na příslušný odbor MěÚ.

Stěhování se prodražilo
Dne 31. 8. také strážníci řešili blokování vý-

jezdu vozidlem, jehož řidič odvážel věci vyklíze-
né z domu na ul. T. G. Masaryka. V době příjez-
du hlídky již byla vozidla na odjezdu. Strážníci 
pouze zjistili totožnost dotyčných osob. Toto se 
jim „hodilo následující den - 1. 9. , kdy zjistili od-
ložený odpad ve větrolamu v Lánech (u Lánské-
ho rybníka). Strážníci nalezli důkazy směřující 
k domu, u něhož řešili předchozí den parkující 
vozidlo. Po zjištění potřebného strážníci kontak-
tovali uvedeného muže, jenž odložení odpadu 
pod tíhou úkonů strážníků doznal, a kterému za 
jeho odložení, poté, co ho uklidil, udělili poku-
tu ve výši několika tisíc korun. V případě, že by 
odpad odmítl uklidit, hrozila mu sankce ve výši 
desítek tisíc korun.

Prvního září ještě strážníci řešili odložený 
odpad u jednoho z „holobytů“. Také zde „ma-
jitel“ po upozornění odpad odklidil a „dostal“ 
přiměřenou blokovou pokutu. Zároveň MP 
vyzvala bytové oddělení města k větší kontrole 
těchto míst.

Obě na záchytku
Dne 12. 9. dopoledne strážníci na žádost 

PČR usměrňovali dopravu v důsledku doprav-
ní nehody, odpoledne řešili krádež v obchodní 
domě. Noční hlídka řešila stížnost na rušení 
nočního klubu hlukem z herny. Mimo uvede-
né záležitosti se strážníci zabývali opět bezdo-
movci, včetně dvou opilých žen, které ležely na 
náměstí a nebyly schopny samostatné chůze.  
V součinnosti s PČR nakonec obě skončily v Par-
dubicích na „záchytce“.

Skončila na psychiatrii
Po poledni byli strážníci přivoláni do ne-

mocnice, kde se pohybovala žena, která byla 
zmatená a jevila známky intoxikace. Recepční 
strážníkům sdělila, že žena se dožaduje ošetření 
a pije dezinfekci. Na místě, po výzvě strážníka  
k prokázání její totožnosti, se žena dala na útěk, 
vykřikujíce slova, že má v žaludku parazita. 
Vzhledem k jednočlenné hlídce strážník moni-
toroval její pohyb do příjezdu PČR, která si ženu 
převzala a převezla na psychiatrické oddělení. 
Přestupkové jednání bude předmětem dalšího 
jednání. Karel Čupr                            Karel Čupr
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Pro poutníky a výletníky, kteří se rádi 
vydávají na cyklistické či pěší túry údolím  
k Ostrému Kameni, přinášíme dobrou zprávu. 
Odnepaměti se této lokalitě říká „U trojice“, 
někteří mladší výletníci však možná ani neví 
proč. Kamenná dominanta tohoto místa byla 
totiž zničena, z původní sochy Svaté Trojice 
zbyl pouze sokl a celá dlouhá desetiletí jsme 
na tomto místě mohli potkávat pouze smutné 
torzo. Přitom se vůbec nejedná o místo bezvý-
znamné. Svatou Trojici můžeme nalézt už ve 
II. vojenském, tzv. Františkově mapování z let 
1836 až 1852.  Z uvedeného mapového pod-
kladu lze také vyčíst, že tudy vedla kdysi důle-
žitá obchodní cesta vedoucí ze Svitav do Karle 
a pak dále na Litomyšl. Už jen tyto historické 
souvislosti si zaslouží naši pozornost. A pozor-
nost si proto zaslouží i následující informace. 
V letošním roce se podařilo obci Karle získat 
finanční prostředky ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu a díky tomu dojde k ob-
nově této poničené památky. V současné době 
již naplno probíhají restaurátorské práce. Pů-
vodní kamenný podstavec byl převezen do ate-

Nebytové prostory v přízemí objektu na 
náměstí Míru 35/75, kde Svitavané dlouhá léta 
navštěvovali prodejnu OK 1, zůstaly na jaře mi-
nulého roku opuštěné. Město Svitavy nabízelo 
volné místo k pronájmu zveřejněním na své 
úřední desce i umístěním informační tabule ve 
výlohách bývalé prodejny. 

V srpnu 2015 oslovil město zástupce Čes-
koslovenské obchodní banky s předběžným 
zájmem o pronajmutí těchto prostor. Během 
listopadu proběhla vzájemná jednání mezi 
zástupci města a zástupci ČSOB, během kte-
rých se dohodly podmínky pronájmu. ČSOB 
si zpracovala projektovou dokumentaci na pře-
stavbu bývalé prodejny na svoji novou poboč-
ku ve Svitavách a v červnu 2016 byla uzavřena 
smlouva o nájmu prostor na dobu určitou do 
31. 8. 2021 s možností dalšího prodlouže-
ní. Město Svitavy předalo prostory ČSOB  
15. června 2016 k provedení stavebních úprav 
změny užívání stavby a zřízení nové pobočky 
ČSOB ve Svitavách. Provoz  v nových prosto-
rách byl zahájen v pondělí 19. září. 

V současné době město Svitavy nabízí vol-
né prostory k pronajmutí ve druhém podlaží 
domu Mouřenín na náměstí Míru 118/48.                                                                          

Ivana Samuelová

liéru firmy S:LUKAS s.r.o., zde dojde k celkové 
rekonstrukci a pravděpodobně během měsíce 
října bude socha Svaté Trojice v celé své kráse 
znovu instalována na své původní místo. 

Poděkování si zaslouží především obecní 
úřad v Karli v čele se starostou Pavlem Pavli-
šem. Zde se celý projekt naplánoval. Své 
nemalé zásluhy mají také zastupitelé obce 
Kamenná Horka, kteří ochotně souhlasili se 
zapůjčením vlastní sochy pro vytvoření formy. 
Poděkovat je zapotřebí i manželům Severíno-
vým, jednatelům firmy S:LUKAS s.r.o., kteří do 
celého projektu vnáší nejen velkou porci pro-
fesionality, ale také zájem o náš kraj a radost  
z toho, že se něco dobrého podaří uskutečnit. 

Josef Gestinger
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Volit či nevolit?   
Milí spoluobčané, zní to skoro jako kla-

sické být či nebýt, že? Všichni budeme v tyto 
dny zahlcováni materiály do krajských voleb. 
Opět budou všichni slibovat hory doly! Moc 
medií je značná a ovlivňují nás tak jako rekla-
my ve schránkách, ať chceme či nikoliv. Kraj 
je sice dál než naše radnice, ale přesto je pro 
nás všechny velmi důležitý. Svými investicemi 
může na dlouho poznamenat i naše město. 
Pro mne, stejně jako pro ODS kandidáty platí 
jedno důležité. Říká to již staré české přísloví-
-Bez práce nejsou koláče! Proto považuji za 
nesmírně důležité nikoliv sliby, ale to, co za 
zmíněnými lidmi již je vidět. Nálepkování ni-
komu nic nepřinese. Výsledky odvedené prá-
ce ano. Proto jsem vždy spoléhal na lidi pra-
covité a úspěšné. Ty co něco umí a zároveň 
si to nenechají pouze pro sebe, ale podělí se  
o to s ostatními. 

Kandidátka ODS nabízí úspěšné sta-
rosty, místostarosty, občany pracující  
v sociálních službách či ve zdravotnictví. Ne-
jsou vám to neznámé tváře, které se pouze na 
vlně populismu snaží vyvést. Pracují pro vás 
již léta, něco dokázali v životě a tudíž je i zná-
te. To je deviza našich kandidátů. Ve Svitavách 
se snížil počet místostarostů ze 3 na 1. Výsle-
dek-pružné a pracovité vedení města. Takto 
se snaží ODS efektivně dosáhnout co nejlep-
ších výsledků pro lidi. Neřeším nikdy, zda vo-

lit či nikoliv. Pouze, zda budu volit ty správné  
a pracovité lidi a ne ty, které mi doporučuje 
reklama. Mějme tedy při volbě šťastnou ruku! 

Prim. Dr. Harald Čadílek,
zastupitel za ODS 

Patrioti?    
Voláme stále o vyvolání pocitů patriotismu 

v našich občanech! Třeba „budovaný“ Park 
Patriotů! Na straně druhé se zničily objek-
ty, které k našemu městu dlouhá léta patřily. 
Pivovar, který byl chloubou města. Zničila se  
i krásná budova Tabačky, schopna sloužit dlou-
há léta dál. Tedy se lidem vymazává z paměti 
to, co léta k městu patřilo, na co jsme mohli být 
opravdu pyšní!!

Co mě však ranilo nyní, že tři představitelé 
města byli vařit „výroční svitavské pivo“ v Lito-
vli,a to přes skutečnost, že jim tuto možnost 
nabídl OPRAVDOVÝ SVITAVSKÝ PIVOVAR 
–Pivovárek Na Kopečku. Mluvil jsem přímo  
s pracovníkem pivovaru. Ten mi tento fakt 
potvrdil! „Svitavské pivo z Litovle“ a ještě se  
u toho hrdě vyfotí starosta s místostarostou  
a vedoucí odboru dopravy. Není to divné?

Propást takovou šanci v roce 760-ti leté-
ho výročí založení Svitav? Nemluvě o faktu, že 
pokud by se vyrobilo ve Svitavách, mělo být  
i pivem k oslavám sv. Václava.

Vím, jak je „Pivovárek Na Kopečku“ 
vstřícný k městu, poskytuje sponzorské dary 

k různým akcím města, podílí se na nich!  
A toto je odpověď vrchnosti na nabídnutou 
ruku producenta tak skvělého SVITAVSKÉHO 
piva! Ne, nejsem negativista, vážím si každého 
rozumného počinu, bez ohledu na to, kdo jej 
vykoná, ale zde pánové Šimek, Čížek a Doseděl 
hrábli do něčeho, co dlouho opravdovým svi-
tavákům vonět nebude. Vyhraje příště soutěž 
piva Litovel?                                       A. Pavelka

Zastupitel-Naše Svitavy 

Ze zastupitelských lavic

Vážení spoluobčané,

ve dnech 7. a 8. října se budou konat krajské volby, které jsou velmi
důležité i pro naše město Svitavy. Rozhodnou o rozvoji zdravotnictví,
sociálních služeb, školství, dopravy a dalších oblastí života v našem
kraji a tedy i v našem regionu.

Proto jsem se rozhodl znovu kandidovat do zastupitelstva kraje za Koalici pro Pardubický
kraj. V období 2012–2016 jsem zastával funkci krajského zastupitele a současně předsedy
výboru pro regionální rozvoj a evropské fondy. Z této pozice jsem zjistil, že starosta
třetího největšího města v Pardubickém kraji pracující v krajském zastupitelstvu má sílu
a možnost ovlivňovat mnohá rozhodnutí, která jsou důležitá pro další rozvoj kraje
a Svitavska. 

Rád bych proto obhájil svoji pozici a v dalším období se snažil pomoci našemu regionu.
Práce pro město Svitavy je pro mě klíčová a rozhodně neplánuji ze Svitav odcházet.
Pardubický kraj nejsou pouze Pardubice a jejich nejbližší okolí, jak se někdy může zdát.
Jsou to i města, která jsou až na samotné hranici kraje, a je proto nezbytné, aby tyto
regiony měly co možná nejvíce zastupitelů, kteří v krajské samosprávě budou hájit jejich
zájmy. Tito lidé pak mohou věci měnit. 

Dalším kandidátem připraveným hájit zájmy našeho regionu je PhDr. Pavel Petr,
středoškolský učitel a předseda MO KDU-ČSL Svitavy. Proto bych Vás chtěl touto cestou
požádat o naši podporu, která je pro mne i ostatní na kandidátce Koalice pro Pardubický
kraj zavazující. Zároveň Vás prosím o preferenční hlasy pro kandidáty z našeho regionu. 

Mgr. David Šimek 
starosta města Svitavy

D. Šimek, B. Homolová

SETKÁNÍ S OBČANY

3. 10. 2016 OD 10 DO 13 HOD.

NA NÁMĚSTÍ VE SVITAVÁCH

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.

Naučné přírodní hřiště  
u rybníka Rosnička

Cílem projektu je zvýšit turistickou atrakti-
vitu města Svitavy a jeho okolí. Lokalita rybní-
ka Rosnička je velmi cenným a vyhledávaným 
rekreačním prostorem, v minulých letech pro-
to město rozšířilo nabídku rekreačních aktivit  
v přilehlém lese Brand. 

Návštěvnické zázemí u chaty Rosnička za-
měřené na děti a mladou generaci však doslou-
žilo a musí být zlikvidováno. Aby se atraktivita 
Rosničky nesnížila, má město záměr nejenom 
nahradit stávající herní prvky, ale podstatně 
je rozšířit o vzdělávací funkci se symbolickým 
motivem životního cyklu žáby rosničky. Přitom 
budou využity přírodní herní prvky uspořáda-
né do vývojové linie žáby a doplněné malými 
informačními panely. Nejmenší děti se seznámí 
s vývojovými stadii od pulce po dospělou žábu, 
starší děti a dospělí mohou využít další textové 
a obrazové informace. 

Hřiště tvoří 21 herních příležitostí, z nichž 
pouze houpačka je klasickým prvkem dětských 
hřišť, ostatní jsou atypické – od vrbových sta-
veb přes kládové prolézačky po dřevěné plas-
tiky žab. Hřiště vznikne nákladem 600 tis. Kč  
s podporou Pardubického kraje. 

Slavnostní otevření proběhne v sobotu  
1. října od 16 hodin na závěr populární akce 
Pohádkový les organizované každoročně ve 
spolupráci s oddílem TOM Zálesáci Svitavy.

Břetislav Vévoda
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Děje se ve městě Svitavští turisté letos oslaví čtyřicítku

Výbor kardio Svitavy zve členy naší orga-
nizace na Stezku v oblacích do Dolní Moravy. 
Zájezd se uskuteční v pátek 7. října. Odjezdy  
z autobusového nádraží: Polička 7:30 hod. Svi-
tavy 8:00 hod. zastávka Úřad práce.

Informace: Polička: Anna Mlynářová, mob.: 
724 290 229. Svitavy: Jana Hikádeová, mob.: 
737 636 184.

Akce v sobotu 22. října za jedlými kaštany 
na Nasavrcké kaštanobraní do Nasavrk, kde se 
nás ujmou místní členi naší SPCCH, kteří nás 
provedou městem Nasavrky.

Odpolední program: seznámení s pěstová-
ním a úpravou pokrmů z jedlých kaštanů bude 
přístupná alej Kaštánka s doprovodným progra-
mem. Cena pro členy kardio 50 Kč.

Odjezdy: Svitavy autobusové nádraží 8:00 
hod. Přihlášky. Jana Hikádeová. Vedoucí Mar-
cela Pokorná. Neseďte doma, podzimní příro-
da je barevná a nádherná, těšíme se na vás. 

Jan Pokorný 

 Klub českých turistů oslaví v listopadu  
40 let své činnosti. Tehdy, v roce 1976, v době 
vzniku turistického oddílu ve Svitavách, byla 
turistika a dálkové pochody velmi oblíbené.  
A tak hned na začátku činnosti se přihlásilo  
95 členů. Již v roce 1977 byl založen také tu-
ristický oddíl mládeže Zelenáči a v roce 1983 
oddíl Zálesáci.  

Se změnou společenského systému byla na 
jaře roku 1990 obnovena činnost Klubu čes-
kých turistů, do kterého se přidal i odbor Svita-
vy. Tato změna však přinesla přechod mládeže 
z KČT do samostatně pracujících turistických 
oddílu mládeže a tím stav, kdy KČT sdružuje 
převážně střední a starší generaci. 

Činnost turistů byla od počátku velmi pes-
trá. Připomeňme si každoročně pořádané turi-
stické pochody, nejznámější z nich byl pochod 
Za zdravím kolem Svitav, besedy s význam-
nými cestovateli, různé výlety pěší, na lyžích  
i cyklistické, jednodenní i vícedenní, vlakové  
i autobusové, do cílů blízkých i vzdálených. Do-
sud máme v paměti i oblíbené turistické plesy.  

Výzva k setkání
svitavských turistů

čtyřicet let činnosti je dobrá příležitost se 
zase sejít a zavzpomínat na společné zážitky. 
Adresy bývalých členů neznáme a nevíme, 
kam vás všechny osud zavál. Obracíme se 
touto cestou na bývalé členy, kteří mají chuť 
si zavzpomínat; na tomíky, na jejich rodiče, ka-
marády a známé, dejte si vědět a ozvěte se na 
e-mailovou adresu: stichovavera@seznam.cz 

Pojďme se společně sejít a zavzpomínat!

Během top týdne na přelomu srpna a září 
jsme měli možnost příjemně prožít druhý vr-
chol oslav 760. výročí. Svitavské imprese, ver-
nisáž galerie Venkovka, koncert skupiny Jelen, 
řezbářský memoriál, slavnost dechových hu-
deb, přehlídka mažoretek, cimbálovka, před-
stavení sborů v kostele sv. Jiljí a několik dalších 
událostí umožnily setkávání lidí, kteří si rádi 
užijí svitavskou atmosféru plnou zábavy. 

Vyvrcholením tohoto týdne byla jistě pouť 
ke svatému Jiljí, kterou navštívila spousta nejen 
místních občanů, ale i návštěvníků z okolních 
měst a obcí. Na těchto oslavách mohli všichni 
dospělí ochutnat originální narozeninový dárek. 
Představitelé města byli osloveni Jiřím Kavalí-
rem s možností uvařit si vlastní svitavské pivo. 
Tuto zajímavou nabídku přijali a v prostorách 
pivovaru Litovel vznikl výroční Oswald - pojme-
novaný po místním rodákovi. Svitavanům jistě 

chutnalo a tisíc prodaných piv toto jistě potvr-
zuje. Zástupci města si tímto symbolicky připili  
s místními občany a užili si pohodové atmosfé-
ry, která vše provázela. Doufáme, že i zářijový 
Svatováclavský košt vám udělal stejnou radost 
jako nám. Budeme se těšit na další báječná  
setkání během tohoto roku plného oslav.                                   

Petr Šmerda, MIC

Výčet všech akcí, kterých se turisté účast-
nili, a míst, která navštívili, nelze vyjmenovat. 
Nedá se vyčíslit, kolik turistů za dobu činnosti 
prošlo odborem. Kolik dětí, dnes již dospě-
láků, bylo členy turistických oddílů mládeže 
a zúčastnili se některých z táborů, které byly 
tenkrát vedeny ve „foglarovském“ pojetí. 

Oddíl pracuje i v současnosti, sdružuje 
asi 90 členů. Pořádáme i nadále vycházky, 
výlety jedno i vícedenní. Vše je na stránkách:  
www.kct-svitavy.cz.                      Věra Stichová  

5. a 19. 10. / St / 9:30 / park Jana Palacha
Nordic Walking vycházka  
pro svitavské seniory (i nečleny klubu)  
Sraz účastníků před kavárnou z Dvořákovy 
ulice.

11. 10. / Út / 13:00 / Bowling - Squasch  
centrum
Bowlingový turnaj

12. 10. / St / 14:30 / Fabrika  
– posluchárna (aula)
Kočka 60+ … povídání o barvách,  
módě a životním stylu…
Zájemci se mohou přihlásit osobně v místnos-
ti klubu seniorů (Fabrika, 3. poschodí, dveře  
č. 301) nebo e-mailem (kssvitavy@gmail.com) 
nejpozději do 10. října 2016. Kapacita je ome-
zená, proto budou na přednášku zařazeni jen 
ti nejrychlejší z vás.

26. 10. / St / 14:00 / Městská knihovna  
– internetová kavárna
Setkání s jubilanty
Akce pro pozvané členky klubu seniorů. 

31. 10. / Po / 13:00 /  Fabrika – předsálí
Tvoření podzimních dekorací
 
Všechny aktivity klubu seniorů jsou zveřejňová-
ny na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. po-
schodí před místností č. 301) a jsou dostupné 
v elektronické podobě na webových stránkách 
www.ks.svitavy.cz  nebo na facebooku www.
facebook.com/kssvitavy.         Milena Brzoňová
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ZO kardio Svitavy
Městské oslavy s báječnou atmosférou
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Krůček v novém

Klokanův kufr dokořán

Burza sběratelů 

Akce SVČ - pestrá nabídka na říjen MC Krůček
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1. / So / 17:00 / Rošambo
Holubinky 
Zahájení výstavy, která je ohlédnutím zpět na 
letní tábor. Můžete se těšit na fotografie, po-
pis her a kulisy. Na vernisáži se budou dražit 
houby, které rostou jen v Holubinkách a jsou 
unikátem v celé ČR. Výstava potrvá celý měsíc 
říjen.

1. - 2. / So - Ne / 17:30 – 7:00 / Svitavy
MŮRA 
V okolí oblíbená noční outdoorová šifrovací 
hra.

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

5. / St / 13:00 – 15:00 / náměstí Míru
Mezinárodní den úsměvu 
Úsměv je nejkrásnější ozdobou lidského obli-
čeje. A protože nic nestojí, rozhodli jsme se, 
že ho budeme rozdávat v tento den každému, 
koho potkáme. 

7. - 10. / Pá - Po / Nízké Tatry
Nízké Tatry 
Zájezd do jednoho z nejrozsáhlejších pohoří 
nejen Slovenska, ale celých Západních Karpat. 
Klenba Nízkých Tater se táhne v délce asi 70 
kilometrů, průměrná šířka tohoto pohoří činí 
15 až 30 kilometrů. Cena 2750 Kč na osobu.
Kontakt: Pavlína Šmerdová, e-mail: psmerdo-
va@svitavy.cz, mob.: 734 287 284

12. / St / 16: 00 / Discgolf park 
Drakiáda 
Tak zas léto končí, podzim se nám vrací, na ob-
loze objevují se draci. Vemte draka pod kabát 
a přijďte si s námi hrát. Na disgolfu se sejdeme 
a vysoko létat budeme. Drobné hry a opékání 
bude u nás pro vás k mání. Vstupné 50 Kč

15. / So – Ne / 7:30 – 17:00 / Týniště nad Orlicí
Zamykání vody
Tradiční splutí řeky - ukončení letošní vodácké 
sezóny! Trasa: Týniště nad Orlicí - cca Třebe-
chovice pod Orebem. 
Akce pro začátečníky i pokročílé - kapacita 40 
míst (pod počet 20 dospělých se akce ruší). 
PŘIHLÁŠKY odevzdat DO 3. 10. v SVČ. Cena: 
do 15 let 200 Kč, 15 - 99 let 300 Kč + tarify 
pro rodiny. V ceně: doprava, rafty, pádla, vesty.  

S sebou: jídlo + nápoje na celý den, suché pře-
vlečení, obuv do vody, do 15 let přilbu -povin-
ná! (cyklo, hokej..)
Kontakt: mob.: 734 287 285, e-mail: ppadya-
sek@svitavy.cz. Partnery této akce jsou - Ne-
kvinda Svitavy, Město Svitavy - 760 let.       

22. / 14:00 / Svitavský stadion
1. charitativní běh s Tramtáryjí  
pro Marušku
Startovné dobrovolné. Výtěžek z běhu bude 
předán Marušce na pořízení pomůcek ke zlep-
šení kvality života.

26. – 30. / St – Ne / Svratouch
Podzimní prázdniny na Svratouchu 
Pobytový tábor o podzimních prázdninách 
pro děti. Hry, pobyt v krásné přírodě. V ceně 
900 Kč - program, strava a ubytování. Kontakt: 
Lenka Waltová, mob.: 734 287 286, e-mail: 
lwaltova@svitavy.cz.                   Robert Snášil

V listopadu čeká Krůček oslava patnáctých 
narozenin, už teď se pro vás ale slavnostně vy-
strojil. Navštivte naše dopolední či odpolední 
kluby (první návštěva je vždy zdarma, není 
třeba se objednávat ani registrovat), využijte 
naše poradenství, vzdělávání, nebo přijďte na-
kouknout prostě z nostalgie - či ze zvědavosti. 
Informace o pravidelném programu najdete na 
www.mckrucek.cz.

Již devět měsíců pracujeme v Krůčku  
s Klokanovým kufrem. Projekt podpořený Na-
dací ČEZ se pomalu chýlí ke konci, naše práce  
s touto báječnou pomůckou však nikoli! Co se 
vlastně skrývá za dvířky kufru a pod pojmem 
„komplexní diagnostická pomůcka“? Proč jde 
o diagnostiku hravou formou? Jsou výsledky 
seriózní, když si děti vlastně „hrají“? Jak mi 
pomůže podpořit dítě ve vývoji? Srdečně zve-
me laickou i odbornou veřejnost na malý „den 
otevřených dveří“ pomůcky v úterý 11. října 
kdykoli mezi 14:00 – 17:30.

...se můžete na Svitavských podzimních 
loukách setkat s černo žlutým pruhovaným 
pavoukem? Samice svými až 18 mm patří  
k větším pavouků naší fauny a lze ji spatřit na 
pavučině s „klikatou“ čárou. Pavouk se jmenu-
je křižák pruhovaný. 

Ještě do nedávna byl výskyt v naší repub-
lice ojedinělý v jižních oblastech. Od roku 
1991 je pozorováno velmi rychlé rozšiřování 
pavouka po celé České republice a Svitavsko 
není výjimkou. Nevyskytuje se pouze v okolí 
Svitav, ale pozoruji ho např. u Kamenné Hor-
ky, Mikulče, Javorníka atd. Přes svůj specific-
ký vzhled není pavouk člověku nebezpečný.  
V případě pozorování nebo žádostí o určení 
přírodnin (rostlin, živočichů a jiných přírod-
nin) můžete využít e-mail: nalezySvitavy@
post.cz                                               Jan Richtr 

Svitavský Klub filatelistů pořádá v neděli 
23. října od 8 do 12 hodin ve Fabrice tradiční 
sběratelskou burzu. Zváni jsou sběratelé zná-
mek, pohledů, mincí a dalších sběratelských 
předmětů. Nemusí se jen zakoupit nebo vy-
měnit, ale třeba se jen podívat.      Milan Báča 

Víte, že...

Gymnázium a Jazyková škola  
s právem státní jazykové školy  

Svitavy

přijímá ke studiu žáky  
z  5. a 9. tříd ZŠ.

95% posledních absolventů, kteří se hlásili 
na VŠ, bylo úspěšných. 

Dny otevřených dveří: 
13. 10. 2016,  10. 11. 2016,  12. 1. 2017 

vždy od 14 do 16:30 hodin
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Přehlídka středních škol

Zprávy z Riegrovky

Oslavy 25. výročí založení  
ZŠ Svitavy, Felberova 2 

Úspěch naší školní jídelny  
ZŠ Svitavy, Felberova 2

ZŠ Svitavy, nám. Míru  
nezahálí

Rekonstrukce školního hřiště 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svi-
tavách pořádá za účasti středních škol okresu 
Svitavy a vybraných středních škol z jiných 
okresů ve Fabrice ve Svitavách Přehlídku střed-
ních škol 2016.

Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 20. října, 
pro veřejnost v době od 9 do 17 hodin v pří-
zemí Střediska kulturních služeb města Svitavy 
(Fabrika).

Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické 
pracovníky, výchovné poradce a všechny, kte-
ří chtějí získat přehled o vzdělávací nabídce  
v našem regionu.                    Barbora Kabátová

Naše škola zahájila svoji činnost ve školním 
roce 1991/1992. Letos tedy slavíme 25. výro-
čí. Historii života školy si mohou návštěvníci 
připomenout prostřednictvím informačních 
panelů instalovaných v přízemí budovy, nebo 
v almanachu na našich webových stránkách, 
který je plný fotografií a nejrůznějších zajíma-
vostí. 1. září se uskutečnilo společné setkání 
současných i bývalých zaměstnanců, zástup-
ců bývalého vedení, představitelů města  
a významných institucí, jehož součástí byl křest 
knižní podoby almanachu. Jeho kmotrou se 
stala Mgr. Jana Chlaňová, která stála u samot-
ného zrodu školy a nemalou měrou se zaslou-
žila o její zdárné uvedení do provozu. Všichni 
si společně zavzpomínali na minulá léta a ško-
le do budoucna popřáli co nejvíce úspěšných  
a spokojených žáků.                    Jana Pazderová

Naše školní jídelna se letos již potřetí pro-
bojovala mezi deset nejlepších v soutěži O nej-
lepší školní oběd, kterou každoročně pořádá 
Společnost pro výživu. Celorepublikové finále 
se tentokrát uskutečnilo 25. srpna v Brně a jeho 
tématem byla příprava kompletního bezmasé-
ho denního menu, reprezentujícího moderní  
a nutričně hodnotné pokrmy, které se běž-
ně vaří pro žáky stravující se ve školní jídel-
ně. Naše paní kuchařky v soutěži představily 
jemnou špenátovou polévku s bulgurem  
a quinoou, nákyp z červené a černé čočky se 
sýrem tofu, bramborovo-jáhlovou kaší a zele-
ninovým salátem s polníčkem jako hlavní chod  
a celozrnný špaldový řez s tvarohovým krémem  
s chia semínky jako dezert a se svým menu ob-
sadily krásnou 4. příčku.          Jana Pazderová

Prázdniny utekly jako voda a tichá, osa-
mělá škola se změnila v hlučný včelí úl plný 
pilných včeliček. Mezi ostřílené a zkušené žáky 
přišlo i 30 nových prvňáčků. Plni očekávání, 
nervozity a možná i strachu vstoupili prvního 
září do budovy, která se stane jejich druhým 
domovem. Aby se jim u nás líbilo, připravili 
jsme pro ně zpestření běžné výuky, a tím je 
kroužek Zábavné vševědování. Chtěli bychom 
využít přirozenou touhu dětí po poznání  
a jejich zvídavost. Zábavnou formou si děti 
vyzkouší řadu jednoduchých pokusů, procvičí 
si logické a abstraktní myšlení. Zabrousíme do 
oblasti matematické, přírodovědné a do oblas-
ti anglického jazyka. Děti se budou učit mezi 
sebou komunikovat, sdělovat si své názory  
a postřehy, ale také respektovat názory dru-
hých.

Pro všechny předškoláky jsme připravili 
Klauniádu. Při první schůzce děti obdrží hrací 
kartu, na kterou budou za každou splněnou 
akci získávat body. Plná karta znamená vý-
hru! I pro jejich rodiče připravujeme besedy 
na téma, co mají děti umět před vstupem do 
školy.

Žáci osmého ročníku se zapojí do charita-
tivního projektu Čteme pro Denisku. Deniska 
je žačkou naší školy a do života jí vstoupila 
velmi vážná nemoc, která vyžaduje dlouho-
dobou hospitalizaci. Cílem tohoto projektu je 
připravit představení založené především na 
scénickém čtení pro děti z 1. stupně i pro děti 
ze svitavských mateřských škol. 

  Lucie Schafferová

O prázdninách proběhla celková rekon-
strukce venkovního sportoviště v areálu Ob-
chodní akademie a Vyšší odborné školy eko-
nomické ve Svitavách. Původní povrchy (asfalt 
a šotolina) byly pokryty umělým povrchem 
Stilmat. V krásném areálu vznikla dvě hřiště 
na volejbal, nohejbal, badminton, tenis, ko-
panou, házenou apod. Hřiště bude přístup-
né nejenom školákům, ale i široké veřejnosti. 
Slavnostní otevření areálu proběhlo v sobotu 
17. září. Součástí akce byl nohejbalový turnaj 
trojic.                                                    Libor Pavlík

Aikido na Riegrovce
Již 20 let zveme všechny na pravidelné tré-

ninky bojového umění aikido. Aikido není jen 
cvičením technik bojového umění. Dětem, ale 
i dospělým jsou v rámci výuky vštěpovány zna-
losti, které zvyšují jejich sílu, obratnost, schop-
nost soustředit se, reagovat v proměnlivých 
situacích a získávat základní psychomotorické 
vzorce. Cvičení aikido tak pozitivně působí na 
harmonický psychický a fyzický rozvoj a zdraví 
dětí. Aikido je pro děti zábava, všestranný fy-
zický pohyb i výchova zároveň. Pokud vás aiki-
do zaujalo, neváhejte jej vyzkoušet. Scházíme 
se každé úterý od 18 do 20 hodin v tělocvičně 
Základní školy Svitavy, Riegrova 4. Letos začí-
náme cvičit 20. září. Těšíme se na vás. 

Stanislav Lešinger

Sobotní drátování na Riegrovce
V sobotu 8. října od 10 do 12 hodin. Účast 

hlaste prosím předem na e-mail: prazanova@
riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál.

Den Evropy

Jednou za dva roky se naše škola změní  
v celičkou Evropu pod jednou střechou. Zá-
stupci tříd si na začátku září vylosovali zemi, je-
jíž tradice, kulturu a přírodní krásy předvedou 
ostatním žákům. Žáci se oblékají do oděvů vylo-
sované země a za pomocí rodičů připravují jíd-
la s ochutnávkou pro ostatní žáky. Většinou se 
objevují na stolech různé potraviny a předměty, 
jako např. sýry, hračky, pohlednice, nápoje atd., 
nedílnou součástí je prezentace jazyka země  
a hudby. Letos se Den Evropy uskuteční v úte-
rý 25. října v dopoledních hodinách v budově 
Základní školy Svitavy, Riegrova 4.    Jan Richtr

Informace ze škol

Foto: Jiří Marek



hezčí písně bratrů Wabiho a Mikiho Ryvoly.
Vstupné: 200 Kč, předprodej od 21.9. v recepci 
Fabriky. V den konání si můžete zakoupit vstu-
penku v pokladně kina Vesmír.

6. Čt / 18:00 / klub Tyjátr 
Literárně - hudební večírek  
s Hanou Lundiakovou alias Stinkou 
Hana Lundiaková se věnuje psaní a hudbě. Za 
román Imago. Ty trubko! byla nominována na 
Magnesii Literu. Hrála na akordeon v kapelách 
Tři sestry a Rudovous. Poslední album Bído,  čau 
vydala Stinka se svojí kapelou v roce 2015.
Vstupné: dobrovolné 

7. Pá / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Bilbo Compagnie: Klaun Pingu
Komedie se nechává volně inspirovat slavným 
večerníčkem o tučňákovi Pingu. Doporučeno 
pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, veřejnost. Vstupné: 40 Kč

 � 19:30 / hotel Slavia 
Vystoupení orchestru Svitavský Bigband
Akce je pojata jako přátelské setkání svitavské 
veřejnosti s orchestrem, který hraje swingovou 
i taneční hudbu. Vstupné: dobrovolné

 � 20:00 / klub Tyjátr 
WOLFCHOKER A THE COMPLICATION
The Complication to je energie, bordel a hlavně 
velká láska k devadesátkám. Čtveřice podivínů  
z různých koutů východních Čech vám dokáže, 
že rock ‚n‘ rollu ještě zdaleka neodzvonilo. 
Vstupné: 40 Kč

8. So / 19:00 / Fabrika 
TATA BOJS 
+ předkapela THE FELLAS
Akustická rokenrolová kapela The Fellas (dříve 
známá jako Goodfellas) slaví úspěchy přede-
vším díky typickému akustickému zvuku a ener-
gickým živým koncertům. Tata Bojs je jednou  
z nejoriginálnějších českých kapel s hravými  
a často (sebe)ironizujícími texty a hudbou. Její 
jádro tvoří Milan Cais (bicí, zpěv, texty, vizuální 
stránka) a Marek „Mardoša“ Huňát (baskyta-
ra, zpěv, texty), kteří kapelu v roce 1988 také 
založili. Vstupné: 350 Kč, předprodej od 12. 9.  
v recepci Fabriky

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

9. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo jednoho Edy
Červená Karkulka, Nepořádný křeček
Vstupné: 80 Kč (rodinné pasy)

1., 2. So, Ne / 9:00 – 17:00 / kulturní dům 
v Koclířově
Okresní výstava ovoce  a zeleniny
Pořádá ÚS ČZS Svitavy a ZO ČZS Koclířov. Ke 
zhlédnutí bude několik doprovodných expozic 
např. chovatelů a včelařů. 

1. So / 13:30 / areál rybníka Rosnička
Pohádkový les
16:00 / otevření hřiště 
16:30 / Pohádkový karneval Divadýlka Mrak
Více na str. 1

 � 19:00 / klub Tyjátr 
Řecký večer
U příležitosti oslav 760 let města Svitavy vás sr-
dečně zveme na Řecký večer. K poslechu a tan-
ci hraje skupina Prometheus (Brno). Začátkem 
večera vystoupí soubor řeckých lidových tanců.
Vstupenky v předprodeji v cestovní agentuře  
T. G. Masaryka 14, Svitavy, mob.: 606 718 593.
Vstupné: 100 Kč

2. Ne / 17:00 – 18:30 / křesťanské centrum, 
budova pensionu Fontána
Modlitba Otče, náš
Komponovaný program složený z písní, zamyš-
lení nad slavnou modlitbou Otče, náš. Následná 
diskuse s občerstvením. Paralelní program pro 
děti je zajištěn. Vstup volný

 � 17:00 – 20:00 / čajovna Namaste
ZEN Meditace  
Meditace povede mistr dharmy Jiří Hazlbauer, 
který je dlouholetým členem zenové školy Kwan 
Um. Vstupné: dobrovolné

3. – 5. Po – St / Fabrika 
Bazárek
Po: 12:00 – 18:00, Út: 13:00 – 19:00, 
St: 8:00 – 12:00. Pořádá: MC Krůček

4. Út / 17:00 / Ottendorferův dům
Mnislav Zelený 
Přednáška etnologa, spisovatele a novináře 
spojená s projekcí. Mnislav Zelený je uznávaný 
odborník na život a kulturu domorodých etnik 
Amazonie, podnikl řadu výprav mezi indiány 
Latinské Ameriky. Prodej indiánských šperků.
Vstupné: 50 Kč 

 � 19:00 / klub Tyjátr
Miki Ryvola & přátelé + Rendez-fou
Miki Ryvola, Pavel Zajíc a Pavel Jim Drengubák 
(členové skupiny Nezmaři) v pořadu hrají nej-

KuLTuRA
10. Po / 17:30 / Fabrika 
Kubánský večer
Ochutnávka kubánské kultury (o Kubě česky 
pohovoří rodilí Kubánci), ochutnávka tradiční-
ho kubánského jídla, hudební a taneční vystou-
pení kapely Caribe, taneční workshop – zákla-
dy salsy. Pořádá Charita Svitavy ve spolupráci 
s Centrem na podporu integrace cizinců pro 
Pardubický kraj. Vstupné: dobrovolné
Více na str. 14

 � 19:00 / klub Tyjátr, Divadlo Trám
Trojí porce, trojí trefa
Unikátní program složený ze tří částí: kázání 
evangelia, divadelního představení Oskar a rů-
žová paní a koncert kapely. Výtěžek ze vstup-
ného bude věnován organizacím, které pečují 
o nemocné děti. 
Vstupné: 150 Kč, prodej vstupenek na místě

11. Út / 14:00 - 17:30 / MC Krůček
Klokanův kufr dokořán 
Beseda pro laickou i odbornou veřejnost, mož-
nost prohlédnout si Klokanův kufr, získat infor-
mace a odpovědi na otázky. 

 � 14:30 / dětské oddělení knihovny
Výtvarně naučná dílna: 
Jak to bylo tenkrát u Hradce Králové
Vydejte se s autory knihy Tajemný průvodce 
strážce bojiště (Vojtěchem Kesslerem, Kateři-
nou Kesslerovou a Janem Květinou) na cestu 
slavným bojištěm u Hradce Králové z roku 1866. 
Kromě poutavého vyprávění vás čeká i spousta 
úkolů, hádanek a malování. 

 � 19:00 / Ottendorferův dům
JAROSLAV WYKRENT 
s doprovodnou skupinou In Blue
Jaroslav Wykrent patří k nejvýznamnějším hu-
debním skladatelům a textařům české populární 
hudby. Vstupné: 150 Kč, předprodej od 27. 9. 
v recepci Fabriky

12. St / 19:00 / Fabrika 
ONE MAN SHOW TÁTA
Do…! Proč se vždycky musíme do všeho tak 
hrnout? Bydlet spolu. Splněno! Zásnuby. Spl-
něno! Potom si myslíte, že jste na chvíli mimo 
ohrožení... Ne! Svatba. Splněno! Byt. Splněno! 
Auto. Splněno! A když už si myslíte, že jste splnili 
všechno, lidé začnou civět.
Vstupné: 350 Kč, předprodej v recepci Fabriky

 � 19:00 / čajovna Namaste
Bubnování s Andrejem Kolářem
Zveme vás na již tradiční BUBNOVÁNÍ. Jako 
vždy vás bubenickým workshopem provede 
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Andrej Kolář. S sebou vlastní hudební nástroj  
a dobrou náladu! 

14. Pá/ 18:00 / čajovna Namaste
Intuitivní večery pro ženy: 
Strach - je možné žít život beze strachu?
Vstupné: 100 Kč

 � 19:30 / kino Vesmír
Hamlet GB 2016 
Záznam divadelního představení Royal Shake-
speare Company.

 � 20:00 / klub Tyjátr 
SYFON + SILENT ECHO 
Syfon navazuje na (i svůj vlastní) odkaz hard 
rockových kapel 70. a 80. let 20. století, ale od 
r. 2009, kdy začal znovu koncertovat, se snaží  
o modernější zvuk. Silent Echo je začínající alter-
native metalová kapela pocházející z Litomyšle. 
Vstupné: 100 Kč (50 Kč pro fanoušky, kteří při-
jdou v triku Syfon)

15. So / 19:00 / Fabrika 
SLET BuBENÍKŮ - KTOŽ SÚ BOŽÍ BuBENÍCI
 15. ročník Sletu bubeníků s podtitulem Ktož sú 
boží bubeníci hledá inspiraci v bohatém hudeb-
ním portfoliu Evropy. Zatímco husité cizí vojska 
zaháněli zpěvem, 21. století národy stmeluje 
rytmem Sletu bubeníků. Vstupné: 350 Kč, před-
prodej od 19. 9. v recepci Fabriky

 � 20:00 / klub Tyjátr 
FuZZY2102 + DIV I DED
FUZZY2102 je moderní indie popový písničkář 
z Litomyšle Richard Jan Müller. Dvacet let po 
mezinárodních úspěších Ecstasy of Saint The-
resa se znovu vrací na výsluní český shoegaze  
a v jeho čele aktuálně stojí frýdecko-místečtí Di-
vided. Vstupné: 80 Kč 

17. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Malé divadélko Praha: O Sněhurce
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi 
trpaslících. Doporučeno pro MŠ, 1. – 2. ročník 
ZŠ, veřejnost. 
Vstupné: 40 Kč

 � 19:00 / Fabrika 
JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA 
S OSKAREM PETREM
Jazz Q má v dějinách českého jazzu i rocku mi-
mořádné postavení. Vstupné: 200 Kč, předpro-
dej od 4. 10. v recepci Fabriky

19. St / 18:00 / klub Tyjátr  
LISTOVÁNÍ - Muž, který miloval Yngveho
Další představení z cyklu scénického čtení, 
tentokrát z románu norského spisovatele Tore 
Renberga. Píše se začátek roku 1990, v Evropě 
se hroutí komunistický režim a probíhají zásadní 
změny. Mladý rebel Jarle Klepp chodí do druhé-
ho ročníku gymnázia, hraje v punkové kapele, 
má kamaráda anarchistu, krásnou přítelkyni  
a vyhraněné názory. Jeho hlavním cílem je nebýt 
jako ostatní a dávat to patřičně najevo. Účinkují: 
Jakub Ressler, Jakub Zedníček a Markéta Lán-
ská. Vstupné: 80 Kč (předprodej v knihovně)

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Matyáš Novák
Matyáš Novák začal hrát na klavír v pěti letech.  
V současné době je studentem gymnázia J. K. 
Tyla v Hradci Králové, Konzervatoře Pardubice  
a od září 2013 rovněž studentem věhlasné klavír-
ní akademie Incontri col Maestro v italské Imole.
Vstupné: 160 Kč (pro členy KPH 80 Kč), před-
prodej od 5. 10. v recepci Fabriky

20. Čt / 9:00 – 17:00/ Fabrika 
Přehlídka středních škol

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

22. So / 18:00 / čajovna Namaste
Jaromír Medo: O snech, snění a práci se sny 
Přednáška a diskuze s autorem knihy Snář sebe-
poznání Jaromírem Medo, a také můžete požá-
dat o vysvětlení svých snů a vizí. Vstupné: 200 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
Do Větru
Koncert skupiny s točením klipu  
+ host Kaderus Blues. Vstupné: dobrovolné

23. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Damúza Praha: Houpací pohádky
Vstupné: 80 kč  / rodinné pasy

 � 19:30 / Nadace Josefa Plívy
Syxtet vypráví o Kolumbii

24. Po / 19:30 / Fabrika 
Screamers a Techtle Mechtle: 
Videopůjčovna
Vstupné: 260 Kč, předprodej v Městském infor-
mačním centru Svitavy

25. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Pískomil se vrací: Rytmus nás baví
Kapela Pískomil se vrací, hraje živou energickou 
hudbu, při které se nikdo nenudí. Představení 
má atmosféru opravdového koncertu a navíc 
zpívají a hrají vše naživo! Doporučeno pro MŠ, 
1. stupeň ZŠ, veřejnost. Vstupné: 45 Kč

 � 16:00 – 17:30 / MC Krůček  
– restaurace Fabrika

Svitavská Dýňovka 2016
Tradiční gurmánská soutěž pro laiky i profesio-
nály. Možnost přihlášení do neděle 23. října na 
e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 
152. Více na straně 1

 � 19:00 / Fabrika 
Divadlo DRAK (Hradec Králové)
Jiří Havelka: 
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE
Divadelní abonentní cyklus 2016 / 2017.

26. St / 19:00 / Fabrika 
DIVADLO PALACE (PRAHA) 
- MARC CAMOLETTI: MANŽELSKÝ POKER
V životě nastávají situace, kdy dochází k „vylo-
žení karet na stůl“, takže „karty jsou rozdány“  
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a jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček 
vás dokonale pobaví. Vstupné: sál 370 Kč, bal-
kón 350 Kč, předprodej v recepci Fabriky

27. Čt / 16:00/ dětské oddělení knihovny
Turnaj ve stolních hrách
Pro všechny věkové kategorie (děti, rodiče, pra-
rodiče). Nutná registrace předem do 25. října,  
a to přímo v knihovně nebo prostřednictvím re-
gistračního formuláře na webu knihovny.

 � 20:00 / klub Tyjátr 
ROMAN DRAGOuN
Koncert jednoho z nejlepších českých hudeb-
níků. Vstupné: předprodej 150 Kč (klub Tyjátr  
a recepce Fabrika od 3. 10.). Na místě 200 Kč

28. Pá / 17:00 / Divadlo Trám, klub Tyjátr
POSED - tradiční POdzimní SEtkání Divadel
Autorské  loutkové představení scénografky Zu-
zany Vítkové (Damúza Praha): Sólo Matches, 
kapela TYJÁTRIO Brno, BAS LES PATTES: Don 
Quijote. Vstup volný

29. So / 16:00 / Fabrika 
Taneční kurzy pro páry
Pro začátečníky a mírně pokročilé (kurz pro po-
kročilé začíná až 5. 11.). 
Vstupné za pár: 300 Kč/lekce

30. Ne / 16:00 / Fabrika 
Halloweenský karneval 
Veselý halloweenský rej s kostýmy, soutěžemi, 
strašidelnou stezkou a dalšími aktivitami. Rodin-
né vstupné 90 Kč členi, 120 Kč nečleni. Předpro-
dej od pondělí 17. října. 
Pořádá: MC Krůček

 � MěSTSKé MUZEUM A GALERIE  
VE SVITAVÁCH

Část výstavy pro zájem 
prodloužena do konce října  
VLAKY, VLÁČKY, KOLEJE
Výstava k 120. výročí železnice Svitavy – Polička.  
Historie a současnost železnice, historie míst-
ní dráhy, funkční kolejiště, modely lokomotiv  
a vláčků.

18. 9. – 30. 10.  
SLOVENSKÉ uMĚNÍ 
U příležitosti 770. výročí Žiaru nad Hronom  
a 760. výročí Svitav se v prostorách muzea 
představí výtvarníci ze spřáteleného města na 
Slovensku. Na výstavě uvidíte práce malířek Ivici 
Fabókové a Jolany Palajové, drátenice Blaženy 
Krivákové a uměleckého kováře  Jozefa Mráze. 

Stálé expozice
LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA

Z HISTORIE PRANÍ 

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
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4. - 5. / Út, St / 19:30 
Anthropoid  GB, ČR, Francie 2016 
Životopisný thriller vychází z výjimečného pří-
běhu vojenské operace za druhé světové války, 
jejímž cílem byl atentát na Reinharda Heydri-
cha. Přísně tajná mise z Londýna. Scénář a režie: 
Sean Ellis
Vstupné: 120 Kč / titulky / 121 minut

6. / Čt / 19:30 
Dívka ve vlaku USA 2016 PREMIéRA!
Každý den projíždí Rachel vlakem kolem domu, 
kde vidí manželský pár… zdá se, že mají doko-
nalý život… jednoho dne se však stane svědkem 
něčeho, co od základu změní vše… Knižní best-
seller. Režie: Tate Taylor
Vstupné: 110 Kč / titulky / od 15 let / 112 minut

7. - 8. / Pá, So / 17:00 
Kubo a kouzelný meč USA 2016 PREMIéRA!
Výpravné animované dobrodružství. Nebezpeč-
ná cesta ve stopách Kubova otce – legendárního 
samuraje. Režie: Travis Knight
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 101 minut

7. - 8. / Pá, So / 19:30 
Instalatér z Tuchlovic ČR 2016  PREMIéRA!
Smutná komedie o svérázném instalatérovi, kte-
rý je zručný, poctivý, se vším si poradí, ale prak-
tický a společenský život mu uniká mezi prsty. 
Scénář, kamera, režie: Tomáš Vorel
Vstupné: 120 Kč / 85 minut

11. / Út / 19:30 
Rodinné štěstí Maďarsko 2016 
Když vás okolnosti donutí ubytovat příbuzné 
u sebe doma, nebývá to žádný med… Výbušná 
situace graduje do sledu vtipných, dramatických 
i absurdně banálních historek… Scénář a režie: 
Szabolcs Hajdu
Vstupné: 80 Kč / titulky / 81 minut

12. / St / 19:30 
Rino – Příběh špióna ČR 2016 
Celovečerní dokumentární portrét Karla Köchle-
ra, nejslavnějšího československého špiona dru-
hé poloviny 20. století. Jediný špion bývalého 
východního bloku, který pronikl do americké 
CIA… Režie: Jakub Wagner
Vstupné: 90 Kč / 96 minut

13. a 15. / Čt a So / 19:30 
Inferno USA 2016 PREMIéRA!
Filmová adaptace románu Dana Browna. Tom 
Hanks se pouští do pátrání po stopách, které 
souvisí se samotným Dantem. Drama. Režie: 
Ron Howard
Vstupné: 120 Kč / titulky / 122 minut

14. - 15. / Pá, So / 17:00 
Já, kocour Francie, Čína 2016 
Rodinná komedie, ve které se bohatý blbec ocitá 
v těle kocoura… Kevin Spacey v hlavní roli. Jeho 
život visí na drápkách… Režie:  Barry Sonnenfeld 
(Muži v černém, Adamsova rodina)
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 87 minut

14. / Pá / 19:30 
Hamlet GB 2016 
Záznam divadelního představení Royal Shake-
speare Company. Premiéra v říjnu letošního 
roku. Tato nadčasová klasika je pojímána mo-
derně a svěže. V titulní roli: Paapa Esseidu. Re-
žie: Simon Godwin
Vstupné: 200 Kč / titulky / 175 minut

18. / Út / 19:30
Deepwater Horizon: Moře v plamenech  
USA 2016
Dne 20. dubna 2010 došlo v Mexickém zálivu na 
plovoucí vrtné plošině k jedné z největších člově-
kem způsobených katastrof! Režie: Peter Berg
Vstupné: 110 Kč / titulky / od 15 let / 107 minut

19. / St / 19:30 
Milionáři USA 2016 
Jak se připlést do vyloupení banky, stát se spo-
lumajitelem 17 milionů dolarů a jak peníze utra-
tit… Co byste dělali se 17 miliony dolarů? Akční 
komedie. Režie: Jared Hess
Vstupné: 110 Kč / titulky / 94 minut

20. - 21. / Čt, Pá / 19:30 
Bezva ženská na krku ČR 2016 
Od tvůrců komedie Ženy v pokušení. Film  
o lásce, která lidem může pomoci. Příběh ženy, 
která ve svých čtyřiceti začíná od základů nový 
život! Petra Hřebíčková a Ondřej Vetchý v hlav-
ních rolích. Režie: Tomáš Hoffman
Vstupné: 120 Kč / 97 minut

21. - 22. / Pá, So / 17:00 
Lichožrouti ČR, SR, Chorvatsko 2016 
PREMIéRA!
Držte si ponožky! Rodinný animovaný dob-
rodružný film o radostech a strastech zlodějů 
ponožek… Podle bestselleru spisovatele Pavla 
Šruta a výtvarnice Galiny Miklínové.
Vstupné: 120 Kč / 86 minut

22. / So / 19:30 
Ostravak Ostravski ČR 2016 PREMIéRA!
Nová česká komedie volně podle námětu le-
gendárního blogera a jeho sedmi bestsellerů 
s názvem Deníky Ostravaka. V hlavní roli: Igor 
Chmela. Režie: David Kočár
Vstupné: 120 Kč / 90 minut

25. / Út / 19:30 
Devátý život Louise Draxe  
GB, Kanada, USA 2016 
Devítiletý chlapec zažil za svůj život již osmkrát 
setkání se smrtí. Po té deváté zemře, aby se zno-
vu probudil… Mysteriózní thriller.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 108 minut

26. / St / 19:30 
FC Roma ČR 2016
Minulou sezónu nastoupil do nejnižší české fot-
balové soutěže nový tým.  FC Roma je děčínský 
klub okresního přeboru. Sportovní dokument.
Scénář a režie: Rozálie Kohoutová, Tomáš Bojar
Vstupné: 80 Kč / 75 minut
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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.

 � MUZEUM ESPERANTA  
/ Ottendorferův dům

Aktuální výstava: 
S esperantem kolem světa

 � FABRIKA 
Foyer od 10. 10. 
Milan Kment (Česká Třebová): 
Street foto New York – Brno – Washington
Autor výstavy fotografuje téměř 40 let, má za 
sebou několik výstav, občas fotografie publi-
kuje v časopisech. Je nadšeným cestovatelem, 
má rád přírodu a hory, je to pro něho i velké 
fotografické téma. 

2. podlaží - pasáž do 9. 10.  
Dějiny udatného českého národa a pár 
bezvýznamných světových událostí 
Výstava leporela v nadživotní velikosti s komik-
sovým příběhem od pravěku až po současnost. 
Autorkou výstavy je spisovatelka a výtvarnice 
Lucie Seifertová. 

3. a 4. podlaží 
Bohuše Hácová (Ústí nad Orlicí): 
Taiwan mýma očima 
O Taiwanu se píše mnohé, ale číst o tom nebo 
to na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít je 
věc zcela jiná. Projeli jsme ostrov doslova křížem 
krážem. Malebné pláže jihu vystřídala bujná ze-
leň východního pobřeží. 

 � AREÁL KINA 
The Tap Tap: Načerno - kresby černého 
humoru autorů časopisu Sorry
Smysl pro černý humor je specificky česká vlast-
nost a prochází napříč celou naší společností. 

 � DIVADLO TRÁM
Eva Chlubnová, Svitavy: Lidé a jiné pohádky
Kresby a pohádky mají jedno společné, čisté  
a jasné linie, nekomplikovanost.

 � ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta
V průběhu října se chystá rekonstrukce dlažby  
a zdi. Více na: www.muzeum.svitavy.cz

 � ČAJOVNA NAMASTE 
MANDALY - KRESBY NAŠICH HOSTŮ
Výstavu průběžně doplňujeme. Přijďte si k nám 
nakreslit a vystavit svoji vlastní mandalu. 
Více na www.cajovnanamaste.cz

 � KAVÁRNA V PARKU
TOMÁŠ FLEGL
Fotografie z prostředí skateboardingu a BMX

 � KAFé ROŠAMBO
Holubinky
Výstava fotek, rekvizit a her z tábora Svratouch 
2016. 

Kino Vesmír



Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.

27. / Čt / 19:30 
Komici s.r.o. The Tour ČR 2016 PREMIéRA!
Komická roadshow, jaká tady ještě nebyla! 
Knor, Pavlásek, Kočičková, Matonoha, Nedvěd 
a Ruda z Ostravy projíždějí republiku. Scénář  
a režie: Juraj Šajmovič
Vstupné: 110 Kč / 95 minut

28. - 29. / Pá, So / 17:00 a 19:30 
Doktor Strange USA 2016 PREMIéRA!
Akční dobrodružný film o světoznámém neu-
rochirurgovi, jehož život se změní po strašlivé 
dopravní nehodě. V titulní roli: Benedict Cum-
berbatch. Režie: Scott Derrickson
Vstupné: 120 Kč / v 17:00 hodin dabováno,  
v 19:30 hodin titulky / 130 minut

1. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Volleyball Nymburk
Volejbal: ženy – 2. liga

 � 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
KP mladších žákyň – turnaj
Volejbal: ml. žákyně - KP 

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Pardubice
Volejbal: junioři – 1. liga

 � 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy  
– Spartak Rychnov nad Kněžnou
Nadregionální soutěž U 17 

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

 � 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – NH Ostrava
Basketbal: Kooperativa NBL

 � 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Tesla Pardubice
2. liga muži 
  
2. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – BVK Holice
2. liga muži   

8. So / 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy B  
– TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Nadregionální soutěž U 15

 � 14:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Sokol Nová Paka
VČL muži

 � 17:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy  
– LIONS Jindřichův Hradec   
Basketbal: Kooperativa NBL  

9. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – TJ Turnov
VČL muži   

15. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK Litomyšl
Oblastní přebor U 12 

 � 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – SK Týniště nad Orlicí
Nadregionální soutěž U 17 

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Benátky nad Jizerou
Volejbal: ženy – 2. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Pegas Znojmo
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – BK ARMEX Děčín
Basketbal: Kooperativa NBL 

16. Ne / 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
KP starších žákyň - turnaj
Volejbal: st. žákyně - KP

22. So / 9:00 / hala Na Střelnici
KP mladších žákyň – turnaj
Volejbal: ml. žákyně - KP 

 � 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy  
– TJ Sokol BK Daren Chrudim
Nadregionální soutěž U 15  

28. Pá / 17:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B  
– Spartak uherský Brod
2. liga muži   

29. So / 10:00 / hala Na Střelnici 
3. mistrovství východních Čech  
v klasickém (RAW) silovém trojboji

 � 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Volejbal: junioři – 1. Liga

 � 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy  
– ČEZ BASKETBAL Nymburk
Basketbal: Kooperativa NBL   
 
30. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – SK Žabovřesky
2. liga muži   
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Vysoké Mýto
24. 10. / náměstí Přemysla Otakara II.
VEČER SVĚTEL
Tradiční lampionový průvod s kulturním progra-
mem a ohňostrojem. 

28. 10. / M-klub 
6. BuBENICKÝ FESTIVAL VYSOKÉ MÝTO
Tradiční bubenický festival s mezinárodní účastí.
www.bubenickyfestival.cz

Polička
2. 10. / 15:00 / Tylův dům  
Den seniorů – Mistřiňanka

6. 10. / 18:00 / městská knihovna 
Století přemyslovských králů  
– Přemysl Otakar I.  
Přednáška dr. I. Fridrichové - Sýkorové

6. 10. / 19:00 / Tylův dům 
Koncert: Bobby Shew Big Band

23. 10. / 15:00 / Tylův dům 
Divadlo: Čert nikdy nespí

Moravská Třebová
1. 10. / 19:00 / muzeum - kinosál 
Divadlo: Hvězdné manýry
Uvádí divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské

13. 10. / 10:00 / muzeum
Poselství Karla IV. - s Danielem Dobiášem 
a Taťánou Fischerovou 

15. 10. /  12:00 / náměstí
Výstava: Sraz vojenské techniky

Litomyšl
1. 10. / 18:00 / klášterní zahrady    
Večerní toulky Litomyšlí s rytířem  
Toulovcem se zapálenou loučí
Rytíř vás zavede na místa, kde žily význam-
né osobnosti města - B. Smetana, A. Jirásek,  
B. Němcová, M. D. Rettigová, O. Zoubek, J. Ma-
řák a další. Pořádá Dobré divadlo, o.s.

3. 10. / 19:00 / Smetanův dům    
Monology Vagíny
Uvádí: Intimní divadlo Bláhové Dáši

17. 10. / 19:00 / Music Club Kotelna    
Divadlo Sklep - Besídka 2016
Tradiční forma představení Divadla Sklep. Pest-
rý sled scének, skečů, písní a tanců, který je ka-
ždoročně obměňován těmi nejlepšími nápady 
v podání samotných autorů. Vstupné: 350 Kč  
v předprodeji (IC Litomyšl a Paseka) a 400 Kč 
na místě

Českomoravské
pomezí
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Informace z kultury Městský památkový okruh (50)

Slovenské výtvarné umění ve svitavském muzeu

Výstava o železnici prodloužena

Tak se po delší odmlce vracíme k měst-
skému památkovému okruhu a vyprávění  
o barokních sochách. Opustili jsme Sturmerův 
mariánský sloup na náměstí, který už má za se-
bou restaurátorský průzkum a před sebou ná-
ročnou etapu restaurování. Ta byla letos odlo-
žena, neboť mít památku v lešení v době oslav 
narozenin města se nám nezdálo vhodné.

Vrátíme se ale na ulici U Tří dvorů, za ze-
lenou plochu mezi hřbitovem a hlavní silnicí, 
na níž se v zeleni ztrácí mohutný pilíř Nejsvě-
tější Trojice. Jemnozrnný bílý pískovec před-
stavuje jednu z kompozičně nejzajímavějších 
stop doby barokní. Umělecká literatura sochu 
přisuzuje dílnám tzv. pacákovského okruhu, 
novější výzkumy připomínají možný vliv dílny 
Severina Tischlera. Ať je tomu, jak chce, Jiří 
František Pacák byl výraznou osobností so-
chařství a jako Braunův žák ovlivnil generace 
následovníků. 

Tischler se narodil ve Svitavách v roce 
1705. Zde se také roku 1733 oženil s Paulinou 
Grosmischovou, ale v roce 1735 svou dílnu 
přestěhoval do Moravské Třebové, kde prav-
děpodobně roku 1742 (nebo o rok později) 
skonal. Důvodem jeho odchodu ze Svitav byly 
zakázky, které zhotovoval pro třebovské fran-
tiškány. S jeho díly se můžeme setkat nejen  
v našem regionu, ale i v Uničově či na Náchod-
sku.

Ve Svitavách jsou mu připisována dvě díla, 
a to onen trojiční sloup a sousoší Noli me tan-
gere v nice mariánského kostela. Lačnovská 
(do roku 1987) skulptura, kterou sochař Jiří 
Krátký převezl z Lačnova na nové místo do 
Svitav, patří k jedinečným skulpturám. Není 
signována, nese pouze nápis: Anton Richter / 
renovatum / 1847 / MARTINUS / EMBERT H 
/ 1734. Podle svědectví pamětníků k soše patřil 
zdobný plůtek s lucerničkou.   Radoslav Fikejz

Při návštěvě výstavy slovenských výtvarní-
ků v muzeu na vás čeká opravdu různorodý 
zážitek. Oblíbené klasické krajiny a zátiší Jolany 
Palajové vedle romantických snových kompo-
zic Ivici Fabókové. Jemnou drátovanou inspi-
raci Blaženy Krivákové vedle stylizovaných ko-
vářských plastik Jozefa Mráze. Všichni autoři 
jsou neprofesionálové, ale účastní se  a bývají 
pravidelně oceněni na regionálních, krajských 
i celostátních výstavách na Slovensku. 

JOLANA PALAJOVÁ vystudovala Vysokou 
školu zemědělskou a už při studiích se věnova-
la ve volném čase výtvarnému umění. Po ně-
kolikaleté přestávce se vrátila k plátnu a začala 
malovat intenzívně. Do obrazů přetavuje své 
vjemy, vlastní filozofické názory, skrytá přání. 

V posledních letech se pravidelně účastní 
tvůrčích plenérů doma i v zahraničí  pod ve-
dením známých akademických malířů, kde 
nachází  nové pohledy na tvorbu, umění, chá-
pání světa okolo sebe, na život samotný. Do 
své tvorby se  snaží vkládat poezii zachyceného 
okamžiku a hru barev v přírodě. Svá díla pre-
zentuje na autorských i kolektivních výstavách 
nejen na Slovensku, ale i v Čechách, Rakousku, 
Ukrajině, Srbsku a Německu.

IVICA FABÓKOVÁ se věnovala kreslení  
a malování  už v dětství. V průběhu studia 
na pedagogické fakultě se stal kreslířský blok  

V polovině září jsme slavnostní derniérou ukončili prázdninovou výstavu ke 120. výročí želez-
nice Svitavy – Polička. Vzhledem k velkému zájmu o tuto výstavu jsme se rozhodli alespoň část 
výstavy prodloužit. V přízemí muzea tedy až do konce října najdete nejen informace o historii 
železnice, různé historické předměty spojené s železnicí, makety lokomotiv, ale také pohyblivé 
kolejiště svitavských modelářů.                                                                                     Blanka Čuhelová

a tužka neodmyslitelnou výbavou jejích ka-
belek. Učí dodnes, ale vysoká škola v ní zane-
chala pevné zlozvyky, takže přestávky, porady 
či školení dodnes tráví hlavně „kreslením“ 
poznámek. Při studiu univerzity – obor mal-
ba a kresba měla konečně vyčleněný čas jen 
pro kreslení. Tato zkušenost jí dala chuť tvořit 
i formáty větší než „kabelkové“. A tak se její byt 
občas mění na ateliér. Proto své obrazy nazývá 
„kuchyňským uměním“. 

Maluje pro sebe. Pro oddych, pro relax, 
pro odreagování se... To vysvětluje jistou 
různorodost v jejím díle. Snaha „nekrást“ cizí 
náměty ji přivedla k focení, které se postupně 
proměnilo v samostatný koníček. Svými kres-
bami ilustrovala Antologii literární soutěže 
„Tak píši já 2007“. Její obrazy mají pohádkové 
kouzlo a vtip. 

BLAŽENA KRIVÁKOVÁ se od dětství se-
tkávala s krásou a různorodostí lidového odě-
vu. Její stařenka zhotovovala a výšivkou zdobila 
živůtky v oblasti Horního Tekova, proto jí byly 
textilní techniky velmi blízké. Už na základní 
škole se naučila vyšívat a háčkovat. Brzy vymě-
nila nitě za měděný drát a uplatnila jej při oplé-
tání kraslic. Práci s drátem se intenzívně věnuje 
od roku 1992 a kromě oplétaných kraslic, ke-
ramiky, skla, vytváří i drátěné šperky.  Krásu 
jejích oplétaných předmětů mohli obdivovat 
návštěvníci výstav v Česku, Polsku, Německu, 
Itálii. Od roku 2005 spolupracuje se Školou 
řemesel ÚĽUV v Banské Bystrici jako externí 
lektorka drátovacích technik. Získala Osvědče-
ní o vzdělání v odboru Lidová  výroba - výroba 
z drátu.  Své poznatky odevzdává  účastníkům 
tvůrčích dílen, účastní se prezentací řemesel  
u nás i v zahraničí, její díla jsou ve sbírkách Po-
važského muzea Žilina, Slovenského národ-
ního muzea - etnografické sbírky v Martine, 
Tekovského muzea v Levicích i v Muzeu rarit 
v Pelhřimově.

JOZEF MRÁZ - vztah k přírodě jej přive-
dl na Lesnickou fakultu do Zvolena. Po čase 
se u něj objevil platonický zájem o kovářství. 
Společně s otcem zprovoznili starou výheň, 
bratranec Paľo pomohl při prvních kovářských 
pokusech. Jozef je fascinovaný tvárností žhavé-
ho železa -  bouchá, zkouší, opravuje… Z kovu 
vytváří různé postavy, rostliny, zachycuje i své 
pocity, vjemy. Zatím mu na kovářství nezůstává 
dostatečný prostor, provozuje je vedle svého 
zaměstnání. Ale u výhně se snaží jít vždy svou 
cestou, snaží se o zhmotnění neobvyklého po-
hledu na neobvyklé téma.   
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Slavíme Týden knihoven v našem městě Kubánský večer

Předprodeje

Ve dnech 3. – 8. října proběhne 19. roč-
ník Týdne knihoven, který vyhlašuje Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků. Městská 
knihovna ve Svitavách se každoročně připojuje 
nejen bohatým programem. Celý týden budou 
čtenářům, kteří vrátí všechny dokumenty, od-
puštěny upomínky a pro nové čtenáře bude  
v Týdnu knihoven umožněna registrace na 
rok zdarma. Výstava Dějiny udatného národa 
českého v druhém patře Fabriky je prodlouže-
na do 9. října, tudíž je stále možné zakoupit si 
knihy autorky – ilustrátorky Lucie Seifertové.

4. 10. / Út / 17:00 / Ottendorferův dům
Přednáška s Mnislavem Zeleným

Mnislav Zelený (*1943) je český etnolog, 
spisovatel a novinář. Do Jižní Ameriky jezdí 
přes čtyřicet let a díky svým pobytům mezi 
amazonskými indiány se stal nejuznávanějším 
odborníkem na život a kulturu domorodých 
etnik Amazonie. V roce 1989 ho adoptoval 
kmen Yawalapitiů a jeho duchovní otec šaman 
Guňitze mu dal jméno Atapana, což znamená 
List zelené palmy. V letech 1996 až 2001 byl 
velvyslancem ČR v Kolumbii a Ekvádoru. Zalo-
žil nadaci Velká Amazonie a pralesní vědeckou 
stanici – jejich cílem je přispět k poznání živo-
ta v Amazonii a alespoň trochu zpomalit roz-
pad indiánské civilizace. Přednáška je spojená  
s projekcí a prodejem indiánských šperků. 

5. 10. / St / náměstí Míru
Zažijte knihovnu jinak 
Prezentace služeb knihovny na farmářských 
trzích.

6. 10. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr
Literárně hudební večírek  
s Hanou Lundiakovou alias Stinkou

Hana Lundiaková (1978) pochází z Brou-
mova, v současné době žije v Praze. Studovala  
bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy, ale studia nedokončila. Věnuje se hud-
bě a psaní. Za román Imago. Ty trubko! (2014) 
byla nominována na cenu Magnesia Litera. Zá-

kladním sdělením románu je dle slov autorky 
„to, že existuje svoboda a že bychom se jí ne-
měli vzdávat jenom proto, abychom zapadli do 
jakékoli party nebo si mohli pořídit hypotéku.“ 
Hana Lundiaková se věnuje také hudbě, hrála 
na akordeon v kapelách Tři sestry a Rudovous. 
V současné době vystupuje se svou kapelou 
pod pseudonymem Stinka. Poslední album 
Bído, čau vyšlo v roce 2015.

 
7. 10. / Pá / městská knihovna 
Den otevřených dveří 
Přijďte se seznámit se službami knihovny.

11. 10. / Út / 14:30 / dětské oddělení knihovny
Výtvarně naučná dílna: Jak to bylo tenkrát 
u Hradce Králové

Vydáme se s autory knihy Tajemný prů-
vodce strážce bojiště Vojtěchem Kesslerem  
a Kateřinou Kesslerovou na cestu slavným bo-
jištěm u Hradce Králové z roku 1866. Kromě 
poutavého vyprávění nás čeká i spousta úkolů, 
hádanek a malování. 

19. 10. / St / 18:00 / klub Tyjátr
Listování – Muž, který miloval Yngveho

Další představení z cyklu scénického čtení, 
tentokrát z románu norského spisovatele Tore 
Renberga. Píše se začátek roku 1990, v Evro-
pě se hroutí komunistický režim a probíhají 
zásadní změny. Mladý rebel Jarle Klepp chodí 
do druhého ročníku gymnázia, hraje v punko-
vé kapele, má kamaráda anarchistu, krásnou 
přítelkyni a vyhraněné názory. Jeho hlavním 
cílem je nebýt jako ostatní a dávat to patřičně 
najevo…

27. 10. / Čt / 16:00/ dětské oddělení knihovny
Turnaj ve stolních hrách pro všechny  
věkové kategorie

Vezměte své děti, rodiče či prarodiče  
a přijďte si v době podzimních prázdnin zahrát 
stolní hru. Začátek turnaje je v 16 hodin, je nut-
né se předem registrovat (přímo v knihovně či 
přes registrační formulář na našich webových 
stránkách). 

Těšíme se na vaši návštěvu nejen v knihov-
ně, ale i na některé z našich akcí. 

Marta Bauerová

Charita Svitavy ve spolupráci s Centrem 
na podporu integrace cizinců pro Pardubický 
kraj srdečně zve na Kubánský večer. Akce se 
uskuteční v pondělí 10. října v 17:30 hodin  
v sále Fabriky.

Kubánský večer je dalším v pořadí kompo-
novaných večerů, jejichž úkolem je představit 
kulturu zemí mimo Evropskou unii. Již jsme 
představili kulturu několika zemí. Je to jedna  
z možností, jak se seznámit s kulturou menšin, 
s nimiž můžeme přijít do styku. 
Předběžný programu:
•	 taneční a hudební vystoupení  

skupiny Caribe
•	 taneční workshop – základy salsy
•	 ochutnávka tradičního kubánského jídla

30. 10.  / 16:00 / Pavel Šporcl a Barocco 
sempre giovane - kostel Navštívení Panny 
Marie / 500 Kč 
17. 10. / 19:00 / Jazz Q Martina Kratochvíla  
s Oskarem Petrem / 200 Kč
(Fabrika)
2. 11.  / 19:00 / Ostrich Quartet / 200 Kč  
(Fabrika)
14. 11. / 19:00 / Dívčí válka (Čechovo proza-
tímní osvoboz. div.) / 389 Kč přízemí (MIC) 
369 Kč na balkón (Fabrika)
16. 11. / 19:00 / Věra Špinarová / 390 Kč
14. 12. / 18:00 / Duo Jamaha / 250 Kč

komedie Františka Ringo Čecha

Dívčí válka

14. listopadu / 19:00
Fabrika svitavy

Předprodej vstupenek:
Centrum Fabrika 

Městské informační centrum
SVITAVY
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Kurzy pro taneční párySlet bubeníků - Ktož sú boží bubeníciTATA BOJS 

Syxtet – kolumbijské dobrodružství

Virtuos Pavel Šporcl 

•	 PRO ZAČÁTEČNÍKY (16:00 - 18:45)

•	 PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (17:00 - 19:45) 
Oba kurzy povedou taneční lektoři  Irena  
a František Pokorní  z TK Style Svitavy v ter-
mínech (soboty): 29. 10.,  5. 11., 19. 11., 27. 
11. (Ne) a 3. 12. V neděli 27. 11. kurz pro 
začátečníky začíná ve 14 hodin a pro mírně 
pokročilé v 15 hodin.

•	 PRO POKROČILÉ (20:00 - 22:45)
Kurzy povede taneční lektor  Jan Herodek  
s partnerkou z TK Orel Telnice v  termínech 
(soboty): 5. 11., 19. 11., 27. 11. (Ne) a 3. 12. 
V neděli 27. 11. kurz pro pokročilé začíná  
v 18 hodin.  Tančit budete ve Fabrice.

Přihlásit se mohou jen páry. Cena celé-
ho kurzu pro začátečníky a mírně pokročilé  
(5 lekcí) pro 1 pár je: 1 200 Kč. Cena celého 
kurzu pro pokročilé (4 lekce) pro 1 pár je:  
900 Kč. Cena jednotlivých lekcí pro pár  
je 300 Kč. Podmínkou otevření kurzu je po-
čet nejméně 15 párů. Noví kurzisté budou 
přihlášeni po zaplacení poplatku a odevzdání 
přihlášky v recepci Fabriky (nebo dle domlu-
vy), Wolkerova alej 92/18 (po - pá od 6 do 
17 hodin), stálí kurzisté se přihlásí telefonicky  
/ e-mailem nejpozději do 21. října a platí na  
1. lekci. Další informace: tel.: 461 535 220 
nebo mob.: 604 226 348 (8 - 16h), www.kul-
tura-svitavy.cz,  nebo e-mail: lucie.crhova@
kultura-svitavy.cz 

15. / So / 19:00 / Fabrika 
Svým pojetím je Slet bubeníků naprosto 

ojedinělý a unikátní a získal si velké renomé  
v celém hudebním světě. Pro laiky i odborníky 
je vždy nezapomenutelným zážitkem! Základ 
sestavy tvoří jako vždy hráči na klasické západ-
ní bicí nástroje používané v rockové i etnické 
hudbě Pavel Fajt, Pavel Koudelka. Perkuse,-
klávesy- Tomáš Reindl. Hutné spodky a zpěv 
podpoří bubeník Milan Cais (Tata Bojs), Miloš 
Vacík… Rytmickou smršť posílí mužské hla-
sy sboru Affetto a izraelská zpěvačka Kamila 
Kama. Vstupné: 350 Kč. Předprodej vstupenek 
od 19. září

TROJÍ PORCE, TROJÍ TREFA 
10. / Po / 19:00 / Tyjátr a Divadlo Trám  

Unikátní program složený ze tří částí – ká-
zání evangelia aktuálně a neotřele ( Štěpán Há-
jek - farář z brněnského klubu Desert), divadel-
ního představení Oskar a růžová paní ( Ivana 
Hloužková a Vladimír Hauser - herci Divadla 
Husa na provázku) a koncertu ekopunkové ka-
pely Zelené koule. Vstupné: 150Kč. VÝTĚŽEK 
BUDE VĚNOVÁN ORGANIZACÍM PEČUJÍCÍM 
O NEMOCNÉ DĚTI! www.hithit.com

8. / So / 19:00 / Fabrika
Tata Bojs je jednou z nejoriginálnějších čes-

kých kapel s hravými a často (sebe)ironizujícími 
texty a hudbou. Její jádro tvoří Milan Cais (bicí, 
zpěv, texty, vizuální stránka) a Marek „Mardo-
ša“ Huňát (baskytara, zpěv, texty), kteří kapelu 
v roce 1988 také založili. Vstupné: 350 Kč. Před-
prodej vstupenek od 12. září v recepci Fabriky. 

The Best of 15 Years

Přijďte si poslechnout vyprávění a podívat 
se na obrázky z Kolumbie v neděli 23. října  
v 17:30 do Plívovy nadace.

Sen se začal plnit 29. června, když členové 
svitavského vokálního x-tetu přistáli na bogot-
ském letišti Eldorádo a stanuli na kolumbijské 
půdě. Již po několika hodinách v úžasné Ko-
lumbii byly zapomenuty všechny předchozí 
starosti spojené s rozhodováním, zda cestu 
na sborový festival v městě Medellín vůbec 
podniknout, obsazením hlasů, financováním. 
Přípravy na cestu totiž nebyly snadné.

V desetimilionovém hlavním městě Bogota 
začalo seznamování souboru s kolumbijskou 
kulturou a historií. SYxtet si zde mimochodem 
připsal svůj výškový rekord, když při improvi-
zovaném vystoupení v chrámu na vrcholku 
hory Monserrat zapěl v nadmořské výšce  
3 150 metrů.

Hlavním cílem svitavské výpravy bylo však 
jiné město. Medellín, rozkládající se v ob-
rovském údolí mezi andskými velikány, je ve 
srovnání s Bogotou přívětivějším a klidnějším 
místem k životu. Medellín ovšem není žádné 
ospalé maloměsto, žije v něm přes 3 miliony 
obyvatel. Festival Coral de Medellín „Jose Ma-
ria Bravo Marquéz“ se konal již po šestnácté 

a kromě sborů domácích letos přilákal také 
soubory z České republiky, Portorika, Mexika 
a Chile. SYxtet se svojí uměleckou vedoucí Ve-
ronikou Plívovou byl tedy jediným evropským 
zástupcem, čímž u návštěvníků festivalu vzbu-
zoval značnou pozornost. Přestože medellín-
ské sborové setkání je přehlídkou nesoutěžní, 
odměnou za dobrý výkon byly bouřlivé ova-
ce temperamentního kolumbijského publika. 
SYxtet vzbudil nadšené reakce na všech svých 
pěti vystoupeních. Koncerty probíhaly také  
v okolí Medellínu, a tak měl SYxtet možnost 
spojit cestu na ně s několika výlety, poznávat 
nádhernou kolumbijskou přírodu, předko-
lumbovské i koloniální památky, ale hlavně 
se setkávat se srdečností a bezprostředností 
Kolumbijců.

Sborový festival byl po týdnu úspěšných 
koncertů a vystoupení zakončen přehlídkou 
všech zúčastněných. Večer vyvrcholil společ-
ným vystoupením všech sborů. Mimo jiné na 
něm zazněly i skladby skladatele Jose Marii 
Bravo Marqueze, jemuž je festival věnován. 
Díky společným zpěvům si SYxtet vyzkoušel 
i spolupráci se dvěma věhlasnými sbormistry. 
Se speciálním hostem festivalu, americkým 
dirigentem Willem Keslingem, a také s Jogem 
Hernánem Arangem Garcíou, vedoucím sboru 
Ensemble Vocal de Medellín.

Po festivalu SYxtet v Kolumbii ještě nějaký 
čas zůstal, aby si odpočinul a poznal její se-
verní část s karibským pobřežím a národními 
parky. Kolumbijské zážitky by vydaly na samo-
statný článek. SYxtet se ovšem rozhodl přiblí-
žit vám Kolumbii jinou formou. Trochu kolum-
bijské atmosféry a nálady budete moci zažít 
i vy. V Nadaci Josefa Plívy v neděli 23. října  
v 17:30 hodin k tomu budete mít jedinečnou 
příležitost.                                      Pavel Švrčina

V neděli 30. října v 16 hodin se představí 
v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách 
houslový virtuos Pavel Šporcl spolu s orches-
trem Barocco sempre giovane (Baroko stále 
mladé) v programu s názvem To nejlepší z ba-
roka. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na 
nejslavnější díla Johanna Sebastiana Bacha, 
Antonia Vivaldiho a dalších barokních mistrů.
Pavel Šporcl patří k nejvýraznějším a současně 
nejpopulárnějším osobnostem současné gene-
race houslistů. Studoval na Pražské konzervato-
ři a Hudební fakultě AMU ve třídě prof. Václava 
Snítila, v letech 1991–1996 pak v USA. Barocco 
sempre giovane (Baroko stále mladé) je soubor 
složený ze špičkových mladých profesionálních 
hudebníků. Specializuje se na interpretaci skla-
deb vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani 
jiným slohovým obdobím. Předprodej: od 12. 9. 
v městském informačním centru - a ve Fabrice, 
na www.ticketportal.cz a před koncertem v mís-
tě jeho konání. Nad koncertem převzal záštitu 
starosta města David Šimek. Vstupné 500 Kč

To nejlepší z baroka

Pavel Šporcl
Barocco sempre giovane

VIVALDI • BACH • CORELLI

NEDĚLE 30. ŘÍJNA 2016 V 16 HODIN
KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE   

SVITAVY

NAD KONCERTEM PŘEVZAL ZÁŠTITU STAROSTA 
MĚSTA SVITAVY MGR. DAVID ŠIMEK

PŘEDPRODEJ: OD 12. 9. 2016 V INFORMAČNÍM CENTRU 
SVITAVY - FABRIKA, NA WWW.TICKETPORTAL.CZ 

A PŘED KONCERTEM V MÍSTĚ JEHO KONÁNÍ

naše město / říjen 2016 / www.svitavy.cz
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Muzejní příměstský tábor V zajetí železné dráhy 

Příměstský sportovní tábor s pestrou nabídkou

Příměstské tábory NK Díra

Letošní dva týdenní srpnové turnusy mu-
zejního příměstského tábora jsme s dětmi 
prožili doslova a do písmene v zajetí železné 
dráhy. Každého z nich se zúčastnilo 20 dětí 
ve věku od 7 do 13 let. Skupinky se od pon-
dělí do pátku seznamovaly s vlaky a železnicí  
v její různorodé podobě. Cesty byly plné úkolů 
a tvoření. Děti si vyrobily s řezbářem Jiřím své 
vláčky ze dřeva - inspirací k výrobě jim byla 
obsáhlá muzejní výstava k 120. výročí železni-
ce Svitavy – Polička. Jen pro ně jezdilo velké 
kolejiště pana Meisla, za pomoci muzejních 
lektorek si vyrobily svitavské papírové nádraží 
dle vlastní představy. S uměleckým kovářem 
Františkem si ukuly železniční hřeby, které ná-
sledně překovaly na krásné šperky. S výtvarnicí 
Leou vyřezaly do lina originální vlaková razítka. 
Na výlety jsme vyrazili do Mladějova, kde pro 

Po tři červencové týdny se děti seznamovaly s atletikou a zdokonalovaly se ve florbalu, gymnas-
tice, míčových hrách, plavání, tenise, sebeobraně a bojových uměních. Táboru se účastnily děti, 
které již pravidelně sportují v oddílech, ale i děti, které si svůj oblíbený sport teprve vybírají. Více 
informací: www.sportkemp.cz, fotky: facebook.com/sportkemp.                              Petr Sezemský

nás pracovníci Mladějovské průmyslové drá-
hy připravili soukromou jízdu úzkokolejnou 
tratí s překvapením, na vlakových nádražích 
ve Svitavách i v České Třebové jsme navští-
vili místa, kam se běžný cestující nedostane.  
Včelař Renek v Koclířově nás seznámil se svý-
mi „přátelskými včelami“. V horkém létě jsme 
samozřejmě vyzkoušeli i senzační třebovský 
bazén, objevovali jsme nová svitavská zákou-
tí či lanové centrum, kavárničky Florianku  
i Café Rozcestí na muzejní zahradě. Děti jen 
těžko odpovídaly na otázku, co bylo opravdu 
nejzajímavější. Závěr patřil jako vždy rodičům 
– ohlédnutím za táborem v podání jejich dětí 
a vernisáži výrobků, které si poté jejich autoři 
odnesli jako památku na tábor. Poděkování 
patří všem, kteří nám v průběhu tábora vyšli 
ochotně a mile vstříc. A nebylo jich málo.

Během letních prázdnin pořádal Nízkopra-
hový klub Díra pro veřejnost příměstské tá-
bory. Červencový, v termínu 18. – 22. 7. byl ve 
znamení krásného letního počasí, a proto jsme 
většinu času trávili venku. Navštívili jsme lesní 
lanový park v Březové nad Svitavou, zahráli 
jsme si stopovanou a došli tak až na Rosničku  
a zajeli si opéct buřty k zřícenině hradu Cim-
burk v Městečku Trnávce. Mezi další výlety 
patří i již klasický bowling na Majáku a výlet 
do Vida Parku v Brně. Poslední dva zmiňované 
výlety byly shodné i na srpnovém táboře, který 
probíhal 8. – 12. 8. Další dny jsme kvůli špat-
né předpovědi počasí museli změnit program 
a díky tomu jsme se podívali na mnoho zají-
mavých míst. Hned první výlet mimo původní 
plán byla výstava z pohádky Tři bratři v regio-
nálním muzeu města Litomyšl. Ve čtvrtek jsme 
den strávili v klubu a čas jsme strávili hraním 
nejrůznějších her. Tábor jsme zakončili výletem 
do Moravské Třebové, kde jsme navštívili mu-
čírnu a alchymistickou dílnu. Oba tábory jsme 
si moc užili, děkujeme všem dětem, protože 
byly báječné, a přejeme jim úspěšný školní rok. 
Už teď se nemůžeme dočkat dalších táborů  
a nových zážitků.                      Aneta Václavková

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV

 

Strakov 22, 570 01 Litomyšl
ars-skolkastrakov@centrum.cz
www.ars-vavrin.cz
tel: 461 639 001

 

Pøi pøedložení tohoto inzerátu 
od 1. 10. do 31. 10. 2016 

na nákup vlastních výpìstkù
SLEVA 10%

PO - PÁ    7:00 - 17:00
SO            8:00 - 11:30

OVOCNÉ STROMKY, RÙŽE
i ménì známé kdoule, mišpule, rakytník,aj.

 

PODZIM 2016

široký sortiment okrasných rostlin
a trvalek vlastní produkce

nebo od pøedních èeských pìstitelù

Jitka Olšánová
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Ohlédnutí za letními prázdninami
TOM Zálesáci Svitavy tábořili v Damašku u Borové

Letní táborová činnost SVČ s novými hrami a ekovýchovou

Léto s Krůčkem

Již 24. letní tábor pořádaný organizací TOM Zálesáci Svitavy se uskutečnil ve dnech 31. 7. - 14. 8. 
Místem konání byl již po několikáté Damašek u Borové. Táborovým tématem byl Divoký Západ, 
který zaujal nejen malé účastníky tábora. Odjezd byl v neděli z vlakového nádraží, kde táborníci 
nastoupili do vlaku směr Borová u Poličky. Celých 14 dní bylo proměnlivé počasí, které někdy 
zkomplikovalo plány na celý den. Program byl plný vědomostních, sportovních a bojových her. 
Také byl doplněn o scénky z Divokého Západu, které tvořily příběh celotáborové hry. Celkem  
5 oddílů bylo připraveno poprat se se všemi nástrahami a vyhrát tak hlavní cenu, kterou byl dort. 
Více informací o táboře naleznete na facebookových stránkách TOM Zálesáci Svitavy nebo na 
www.zalesaci.net.                                                                                                                             Jan Rusek

V období prázdnin naše SVČ zorganizova-
lo čtyři příměstské tábory ve Svitavách ( jeden 
příměstský tábor nebyl obsazen zájemci) a je-
den pobytový tábor.

Příměstských táborů se zúčastnilo celkem 54 
dětí ze Svitav a okolí. Program byl zaměřen na 
sportovně relaxační aktivity, estetiku, hry a byl si-
tuován do našeho SVČ, okolí Svitav, svitavského 
bazénu, na sportovní stadion, discgolfové hřiště, 
bowling v restauraci Maják… Děti byly v Brně  
v Bruno parku a v Poličce na výstavě Hry a kla-
my z IQ Landie Liberec, do programu byla za-
hrnuta i návštěva místního muzea, kde probí-
hala výstava – Vlaky, vláčky, koleje. Jedno celé 
dopoledne děti strávily na místním dopravním 
hřišti ve Svitavách. 

Letní pobytový tábor probíhal na turistic-
ké základně SVČ Svitavy ve Svratouchu, kde 
děti spaly ve stanech. Tábora se účastnilo 
83 dětí. Celotáborová hra (CTH) proběhla 
ve stylu Holubinky dle knižní předlohy. Au-
toři knihy Ivo Skoček a Jiří Palát se více jak 
20 let zabývají vymýšlením a realizací her  
v oddíle TOM Zlaté šípy ve Valašském Meziříčí.  
Průvodcem celé CTH byli radní, tedy „Holubin-
kovští“, kteří na úvodu přivítali nově příchozí 
do jejich holubinkovského městečka a postup-
ně jim odhalovali veškerá historická tajemství 
a příběhy. Za zmínku stojí lezení na nedaleké 

Čtyři týdny, čtyři příběhy, čtyři party dětí, 
zkrátka čtyři příměstské tábory s Krůčkem. 
Na prvním děti zjistily, co všechno se dá zažít  
s Machem a Šebestovou. Nechyběl ani pejsek 
Jonatán a i když Utržené sluchátko neplnilo 
úplně všechna přání, dokázalo třeba přenést 
děti na jednu noc do sousedního města. Dru-
hý tábor s ekologickou tématikou byl jako vždy 
především prakticky zaměřený a nechybělo 
tradiční zakončení na farmě. Třetí tábornická 
výprava se vydala na cestu do Fantazie, kterou 
chtěly pohltit zlé síly. Dětem se ale podařilo tuto 
katastrofu odvrátit díky zkušenostem z králov-
ství Země, Vody, Vzduchu a Ohně, jimiž musely 
projít. Odvážné pomocníky hledala i královna, 
která navštívila děti z čtvrtého tábora. Černý 
rytíř unesl princeznu a vysvobodit ji mohli jen 
opravdoví rytíři. Těch byl na konci tábora na-
štěstí plný Krůček a tak i tento týden mohla za-
končit velkolepá oslava. Léto plné her a výletů  
s báječnými dětmi skončilo, již nyní se ale těší-
me na další…                                      Tým MC Krůček

skále Zkamenělý pivovar, kterou si děti mohly 
zkusit zdolat. Dalšími volnočasovými aktivita-
mi byly pro děti nové hry: Kubb, tlučení špačků 
či discgolf. Tábor je veden v lehce „trampském“ 
duchu. Mezi „trampy“ jsou všichni kamarádi  
a právě vztah k přírodě je jim také blízký.  
K ekologické výchově slouží dodržování čis-
toty v tábořišti a okolo tábořiště i v přileh-
lých oblastech, či ve vlastních stanech atd.  

V táboře se třídí odpad a dětem se vysvětluje, 
proč je důležité třídit a udržovat čistotu příro-
dy. Atmosféra na táboře byla velice příjemná, 
dalo by se říci rodinná. 

Poděkování patří všem organizátorům jed-
notlivých táborů a těšíme se na další spoluprá-
ci s rodiči a jejich dětmi jak na táborech, tak  
i na dalších akcích. 

Robert Snášil, SVČ Tramtáryje
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Silový trojboj

Atletika  zápolení veteránů a veteránek

Vyjeď si na tobogánu volné vstupy na bazén

Světový šampionát v silovém trojboji doros-
tenců a juniorů se letos konal v polském městě 
Szczyrk, které leží ve Slezských Beskydech. Šes-
tidenního mistrovství se účastnilo 12 závodníků 
a závodnic z České republiky, kteří byli vybráni 
za jednotlivé věkové a váhové kategorie. Za 
kategorii dorostenci do 83 kg byl za českou 
reprezentaci vybrán Patrik Janků (18let), který 
skončil na 10. místě s výkony dřep – 222,5 kg, 
bench – 145 kg, mrtvý tah – 190 kg. V katego-
rii dorostenci do 120 kg se na 6. místě umístil 
Roman Štěpánek (18let) s výsledky dřep – 205 
kg, bench – 117,5 kg, mrtvý tah – 215 kg, který 
překonal svůj osobní rekord. I když se svitavský 
dorost neumístil na předních příčkách, jistě mi 
dáte za pravdu, že účastnit se soutěže na svě-
tové úrovni je velkým úspěchem a velkou život-
ní zkušeností. Trojbojaři měli poprvé ve svém 
životě možnost nahlédnout do zákulisí velké-
ho světového šampionátu, poznat nové přátele 
jak z Evropy, tak např. z Japonska, USA, Tchaj-
wanu..., získat nové poznatky v powerliftingu 
 a stanovit si další „vyšší“ cíle pro následující troj-
bojařskou sezonu.

Přijďte podpořit svitavský trojboj do haly Na 
Střelnici ve Svitavách v sobotu 29. října, kde se 
bude od 10 hodin konat 3. mistrovství východ-
ních Čech v klasickém (RAW) silovém trojboji.                                                                                                                                   

Vladěna Janků

Jubilejní 50. mistrovství České republi-
ky v atletice veteránů a veteránek proběhlo  
18. června na Svitavském stadionu. Závodu 
se zúčastnilo rekordních 248 závodníků, kteří 
se utkali ve 22 mistrovských disciplínách. Pří-
ležitosti setkat se se svými bývalými soupeři 
využili i mnozí svitavští atleti a atletky, kteří 
byli nejen mezi 40 pořadateli, ale i mezi ak-
tivními závodníky. Ivana Pešlová vybojovala 
celkové 2. místo ve stýplu (2 km překážek)  
v čase 10:04.06 a 3. místo v závodě na 1500 m 
(6:50.47). Vladislava Petrželová vybojovala 
stříbro v kouli vrhem dlouhým 10,70 m. Obě 
závodnice se těmito výkony nominovaly na 
mezistátní utkání veteránu v Čejkovicích. Mezi 
muži skončil Milan Bouček v závodě na 100 m 
na devátém místě v čase 12,95 a ve skoku do 

5. 9. - 31. 10. v otevírací době pro veřejnost 
na krytém plaveckém bazénu ve  Svitavách
Kategorie:
•	  děti 10 - 13 let
•	  soutěžící 14 - 17 let
•	  muži nad 18 let
•	  ženy nad 18 let
•	  zkušení nad 65 let
Propozice:

Tři nejrychlejší jezdci v každé kategorii ob-
drží volné vstupy na krytý plavecký bazén.

Pravidla - V tobogánu se jede po jednom, 
bez použití žádných pomocných prostředků, 
a to pouze v poloze nohama napřed. 

Čas měří přítomný plavčík, který měřený 
čas spustí po rozjetí v tubusu tobogánu ( jízdu 
je zakázáno začít rozběhem nebo skokem), čas 
je zastaven vjetím do dojezdového bazénku.

Každý soutěžící má celkem 5 měřených po-
kusů (max. jeden denně) a počítá se mu ten 
nejrychlejší.
Přihlášení:

Přihlášení jezdců bude u plavčíka, kde si 
každý jezdec vyplní krátký formulář s kontakt-
ními údaji ( jméno, příjmení, adresa, e-mail, 
popř. tel. číslo)

dálky skončil třináctý skokem dlouhým 494 
cm. Nejstarším účastníkem celé události byl 
František Tomášek z Jiskry Otrokovice, který  
v 91 letech zaběhl 100 m za 21,36 s (po pře-
počtení koeficientem věku odpovídá výkonu 
11,88 s) a v trojskoku skočil 4,12 m (přepo-
čteno 11,88).                                    Josef Marek

Vyhlášení a ceny pro nejrychlejší v kategorii:
V každé kategorii budou odměněni 3 nej-

rychlejší závodníci volnými vstupy na krytý ba-
zén. Průběžné výsledky budou vyvěšeny u plav-
číka a na webových stránkách.     Filip Tomanec 

pneuservisautobaterie
pneuservis

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
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Restart svitavského hokejbalu proběhl úspěšně Úspěch mladších atletů 
v krajské soutěži

Fotbalisté získali Pohár hejtmana Pardubického kraje

1. HBC Svitavy – hokejbalový klub měs-
ta Svitavy, působící ve 2. národní hokejbalové 
lize, traduje téměř 2 dekády trvající historie. 
Za toto období si tým, působící na lačnovském 
hokejbalovém hřišti, prošel mnoha obdobími, 
kdy největší úspěchy (mnohonásobná účast 
ve finále play off 2. NHbL) střídaly velmi kruš-
né časy, když se klub ocitnul na samém dnu 
veškerých statistických tabulek a budoucnost 
se jevila jako velmi nejasná. Za zmínku tohoto 
černého období stojí sezóna 2014-2015, kdy 
se 1. HBC nacházel na konci tabulky 2. NHbL, 
a budoucnost klubu byla více než nejistá.

Tradice a především úsilí některých členů 
1. HBC však nedovolily úplný krach tohoto tra-
dičního sportu pro lačnovské hřiště a restart 
svitavského hokejbalu se povedl na výbornou. 
Následující sezónu jsme sice skončili na ne-
populárním 9. místě (první nepostupující do 
play off), ale i tak se sezóna dala považovat za 
úspěšnou. Získali jsme spoustu nových tváří  
a vybudovali velmi silný a obsáhlý kolektiv, 
který je schopen konkurence. Díky již zmiňova-
nému rozšíření hráčského kádru se nám poda-

Ve finále Poháru hejtmana Pardubického kraje porazili svitavští muži soupeře ze Slatiňan 
a z rukou hejtmana převzali kromě poháru i poukaz na velmi hodnotný zájezd podle vlastního 
výběru.                                                                                                 Jiří Petr, foto: Eduard Hromadník 

řilo vyřešit i dlouholetý problém s docházkou 
na trénink a mistrovská utkání. „V tuto chvíli 
můžeme považovat samozvaný restart naše-
ho klubu za úspěšný“, komentovali členové  
1. HBC Svitavy.

V současné době klub odstartoval novou 
sezónu 2016/2017 s jasným cílem. Navázat 
na historické úspěchy klubu a znovu se pro-
bojovat do bojů o mistrovský pohár. K tomu-
to kroku budou ovšem potřebovat, kromě své 
vůle a „šikovných rukou“, také podporu všech 
příznivců hokejbalu, popřípadě sportu tako-
vého. Přijďte tedy podpořit náš tým a prožít 
sportovní zážitek v našem městě v termínech 
domácích utkání podzimní části:

1. 10.  Jestřábi Přelouč
22. 10.  Rangers Opočno
5. 11.  Ježci Heřmanův Městec
12. 11.  Autosklo Pardubice B

Veškeré statistky a informace o dalších zá-
pasech naleznete na oficiálních stránkách sou-
těže www.hokejbal-vychod.cz         Milan Beneš

Mladší žáci atletického oddílu mají za se-
bou úspěšnou sezónu. Po triumfu v zimní lize 
družstev si skvěle vedli také na venkovní dráze, 
když letos neprohráli jediný závod a skvělou 
sezónu završili drtivým vítězstvím na domácím 
stadionu při finále krajského přeboru družstev 
a vybojovali titul Přeborníků kraje. 

Úspěšné byly i mladší žákyně, které také 
postoupily do finále, kde obsadily 6. příčku. 
Koncem září se bude konat další finále KP, ten-
tokrát přípravek. Držíme nejmladším atletům  
a atletkám palce, aby navázali na úspěch svých 
starších kolegů.                                Josef Novák 

DEN  
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ

PROGRAM:
• prohlídka lanškrounského závodu 

(Dvořákova 328, Lanškroun) 
• představení výrobního programu
• prezentace našich výrobků 
• růst firmy v rámci regionu – nový závod 

ve Svitavách
• informace o možnostech profesního 

uplatnění v naší společnosti
• doprovodný program, atrakce pro děti  

a občerstvení

BLIŽŠÍ INFORMACE NA  
tel.: 465 355 214 / 211

Prohlídka je z bezpečnostních důvodů 
možná pouze v uzavřené obuvi.

Poznejte FIRMU,  
která hýbe světem

INA Lanškroun, s.r.o.
Vás zve na

22. 10. 2016  
od 10 do 16 hodin
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Plavecká škola  
v novém školním roce

Turnaj generací aneb setkání svitavských volejbalistek

Mladší fotbalová přípravka vybojovala bronz

Léto je již za námi a dětem opět začíná 
škola. I v letošním školním roce plavecká ško-
la zajišťuje plavecký výcvik pro základní školy  
a předplavecký výcvik pro mateřské školy. 
Samozřejmě nezapomínáme ani na plavecký 
výcvik studentů středních škol. 

Od 11. října bychom vás rádi přivítali  
v  odpoledních kurzech plavání pro děti malé 
i velké. V těchto kurzech ti nejmenší budou 
využívat množství pomůcek při seznamování 
s vodou, naučíme vás základní plavecký styl 
prsa, pokročilé plavce seznámíme s technikou 
stylu kraul, znak, delfín, zdokonalíme váš pla-
vecký styl, pomůžeme vám vylepšit si fyzickou 
kondici a sportovním plavcům zdokonalíme 
startovní skok a plavecké obrátky.

Pro dospělé jsme připravili kurz plavání  
od 13. října. V tomto kurzu zařazujeme jak vý-
cvik dospělých neplavců, tak zdokonalujeme 
plavecké styly pokročilých plavců. Najdete nás 
na webu www.plaveckaskola.info nebo face-
book: Plavecká škola Svitavy. V případě zájmu 
nás kontaktujte na e-mail: kocourek@plavec-
kaskola.info nebo mob.: 731 197 708, www.
sportes.svitavy.cz.                   Lubomír Kocourek

Ojedinělá akce svého druhu se uskutečni-
la v červnu na antukových kurtech v soused-
ství koupaliště. Několik let jsme naznačovali, 
později i mluvili o tom, že uspořádáme setkání 
volejbalistek všech generací, které ve Svitavách 
vyrostly a hrály. Od roku 1948 je to úctyhodný 
počet. Až letos se konečně podařilo – Turnaj 
generací jsme uskutečnili, organizačně samo-
zřejmě za výrazné pomoci mužské části oddílu. 

Ve sportovní části celé akce  poměřily síly 
bývalé i současné hráčky. Podle počtu stále 
registrovaných účastnic byl turnaj rozdělen 
do dvou výkonnostních skupin. Tu prestižní  
s více než jednou stále závodně hrající hráčkou 
vyhrály v konkurenci dalších šesti týmů „deva-

Koncem srpna proběhl v Solnici II. ročník fotbalového turnaje AUTOSAS CUP pořádaný pro 
kategorii mladších přípravek (roč. nar. 2009). Sportovního klání se zúčastnilo 16 týmů. Výrazného 
úspěchu dosáhlo mužstvo TJ Svitavy, když v zápase o 3. místo po remíze 1:1 zvítězilo na penalty 
nad týmem Pardubice II. V základní skupině Svitavy porazily Chrudim 5:1, Rychnov nad Kněžnou 
6:0, Pardubice I. 3:0, Jaroměř 6:1, Hradec Králové 5:2, Nové Město nad Metují 6:1 a prohrály jen 
s pozdějším celkovým vítězem, domácí Solnicí. Individuální ocenění Nejlepší hráč turnaje získal 
svitavský hráč Jakub Dobiáš. Svitavskou kopanou úspěšně reprezentovali Bára Steklá, D. Bárta, 
R. Bednář, J. Dobiáš, M. Jílek, T. Kolouch, M. Kršák, J. Makovský, P. Mikolín, L. Obr a P. Šudák.

desátpětky“ (tréninková skupina děvčat naro-
zených v rozmezí let 1994-1996, název týmu 
Stále mladé a krásné).

V neaktivní části turnaje, pro které bylo 
nutné zmínit na začátku i platná pravidla, ze-
jména s důrazem na to, že se již nehraje na 
ztráty a do 15 vítězných bodů, zvítězily „osm-
desátky“ (ročníky narození 1979-1980, název 
družstva Kam s ním?). 

Asi největší radost všem udělalo, že se 
setkání zúčastnily i tři hráčky první generace 
svitavských volejbalistek, které hrály ligu v pa-
desátých letech, samozřejmě minulého století. 
Velký potlesk si tak vysloužily Béďa Stündlová 
(Černá), Maruna Randová a Liba Nahodilová 
(Janíčková). A bylo na co vzpomínat!

Více než o výsledky v utkáních šlo o spo-
lečenské setkání. Ačkoliv se nepodařilo do 
turnaje z každé oddílem vychované generace 
sestavit hrající tým, drtivá většina hráček se  
v areálu nakonec sešla.

Těší nás, že kromě toho, že se o hrající ženy 
současní hráči pěkně starali, tak i ti bývalí vo-
lejbalisti nezapomněli a zastavili se alespoň „na 
kafe“. Doufejme, že v příštím Turnaji generací 
půjde o setkání nejen všech odchovankyň, ale 
také odchovanců.                       Pavlína Švihelová

S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 30. října 2016

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz. 


