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Rozšíření objektu Seniorcentra ve Svitavách Březen – měsíc čtenářů

Město Svitavy se již delší dobu zabývá
nedostatečnou kapacitou lůžek v objektu Seniorcentra. V současné době se zde nachází
39 lůžek. Mimo to zařízení eviduje dalších 150
žádostí o umístění.
Z těchto důvodů se déle jak rok zpracovává
projektová dokumentace pro podání žádosti
o dotaci na rozšíření objektu Seniorcentra.
Celý projekt je koncipován tak, že stávající

dvoupodlažní objekt Domova na rozcestí, který je mezi kaplí a objektem Seniorcentra, bude
zbourán a ve vzniklé proluce bude postavena
přístavba Seniorcentra. Propojením stávajícího objektu s novou budovou vznikne domov
s kapacitou 75 lůžek včetně 4 lůžek odlehčovací
služby. Jedná se o rozšíření o 17 dvoulůžkových
pokojů, 2 jednolůžkové, tj. navýšení kapacity
o 36 uživatelů.
Pokračování na str. 2

Tipy na program o jarních prázdninách
O jarních prázdninách se většina organizací snažila zajistit atraktivní program pro děti.
Nízkoprahový klub Díra a SVČ pořádají od
6. do 10. března příměstské tábory. V muzeu
a galerii se bude konat v sobotu 4. března rodinný kovářský workshop. Další dva výtvarné
workshopy zaměřené na abstraktní tvorbu
děti kreativně zabaví v pondělí 6. a v sobotu
11. března. Dobrou zprávou je, že výstava
Retrogamingu je v muzeu prodloužena až do
2. dubna a můžete si zde zahrát až 350 počítačových her. V Krůčku bude o jarních prázdninách také otevřeno. Pokračování na str. 2

Březen je každoročně slaven v knihovnách
jako měsíc čtenářů. Nejen z toho důvodu vás
zveme na některou z pořádaných akcí a zároveň bychom rádi upozornili na nové aktivity
a služby knihovny, které v roce 2016 nabízíme.
Jedná se např. o půjčování e-knih, které realizujeme ve spolupráci se společností e-Reading. Ke stažení jsou také uvolněny e-knihy,
které zdigitalizovala Městská knihovna v Praze
(převážně českých klasiků, tzn. povinná četba). Mezi nové aktivity knihovny patří anglická konverzace se zahraničními dobrovolnicemi z MC Krůček, která probíhá každé pondělí
v 16:30 hodin v baru u knihovny. Přidejte se
kdykoli.
Hlavním cílem knihovny však zůstává podpora dětského čtenářství. Stále je možné zapojit se do čtenářské soutěže Lovci perel, kdy děti
na základě přečtených knih odpoví na zadané
otázky a za odpovědi získávají body (perly).
Soutěž trvá až do konce října, slavnostní vyhodnocení proběhne v listopadu v rámci Dne
pro dětskou knihu, kdy budou nejlepší čtenáři
odměněni. A protože čtenářská gramotnost
vzniká již u dětí předškolního věku, připravili
jsme pro naše nejmenší workshop se spisovatelem, hudebníkem a pedagogem MŠ Markem Šolmesem Srazilem (autor knihy Pohádky do postýlky). Jste zváni s dětmi do knihovny
v pátek 3. března v 15 hodin. Program je určen pro děti od 3 do 8 let.
Aktivity knihovny směřují i ke starším žákům,
kteří jsou humanitně zaměřeni a láká je práce
s literaturou, proto již podruhé pořádáme literární olympiádu nazvanou Svitavská čtečka. Během jarních prázdnin bude otevřeno dětské oddělení, v úterý zveme děti na tvořivé dopoledne.
V týdnu od 13. do 17. března proběhne v pasáži
Fabriky burza knih. Informace o dalších akcích
v knihovně najdete na str. 14. Marta Bauerová

str. 2

Mohlo by vás zajímat

Seniocentrum

Pokračování ze str. 1
Mimo rozšíření kapacity je v rámci projektu
řešena rekonstrukce kuchyně a jídelny, které
by mohly sloužit i pro stravování široké veřejnosti.
Celkové náklady na rozšíření kapacity tohoto objektu se pohybují okolo 70 mil. Kč.
V současné době se dokončují podklady
pro podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
práce a sociálních věcí. V případě úspěchu
město získá dotaci ve výši 52 mil. Kč. Vlastní
zahájení stavby by pak mohlo začít ve druhé
polovině roku 2017 s termínem dokončení
v roce 2019.
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Mario Kučera oslavil sedmdesátku
Začátkem února byl Mario Kučera pozván
vedením města na přátelské posezení při příležitosti oslavy významného životního jubilea. Přijali ho starosta města David Šimek a místostarosta Pavel Čížek. Oba mu popřáli pevné zdraví
a předali kytici a dárky. V probíraných tématech
nesměla chybět rodina, hudba, sport - v současnosti hlavně lyžování, práce s dětmi apod.
Mario Kučera se celý život věnoval dětem
a mládeži a nejen za to získal 14. ocenění Klubu Laurus v roce 2012 za rok 2011. Narodil se
4. února 1947 ve Svitavách, kde absolvoval
základní školu, gymnázium a hru na housle na
hudební škole a kde se začal intenzívně věnovat
gymnastice, ve které dosáhl mistrovskou třídu.
Po maturitě získal pedagogické vzdělání se zaměřením na vychovatelství a tělovýchovu na
Střední pedagogické škole v Litomyšli.
Již od dětství trampoval, jezdil na trampské potlachy. Od počátku 60. let měl již svůj
oddíl zaměřený na turistiku, začal jezdit na
letní tábory. Na jednom z nich v Budislavi se
setkal s tehdejším ředitelem Domu dětí a mládeže v Moravské Třebové Eduardem Trtílkem,
který ho v roce 1967 v DDM zaměstnal. Zde
Mario Kučera založil turistický oddíl mládeže
Pacifik, se kterým absolvoval putovní tábory, výlety do přírody, věnoval se horolezectví.
V roce 1974 přešel do DDM ve Svitavách, kde
zůstal až do odchodu do důchodu v roce 2009
a kam se ještě v roce 2011 vrátil, tentokrát na
krátkou dobu na pozici ředitele. V DDM organizoval dětské tábory, vedl řadu kroužků pro

Hvězdy ve Vesmíru

Celá tato přístavba objektu Seniorcentra
nejen že pomůže rozšířit kapacitu, ale i výrazně sníží provozní náklady z rozpočtu města.
Dále by tento projekt napomohl k vytvoření
21 pracovních míst v sociálních službách. Věřme, že se nám podaří v brzké době tento projekt uskutečnit.
David Šimek

Historie tapety, která je vylepena v kině
Vesmír, se začala tvořit v lednu minulého roku,
kdy město Svitavy bylo na začátku oslav svého
760. výročí od první písemné zmínky. Chtěli
jsme vytvořit něco, co by dokumentovalo tento
výjimečný rok. Svitavané a návštěvníci města
měli možnost se tímto způsobem prezentovat
a dále si tak připomínat báječné okamžiky, které v tomto roce prožili. Na tapetě je 270 políček, děkujeme všem, kteří svoji fotografii sdíleli
nebo nám ji zaslali emailem. V rámci sociálních

Tipy na jarní prázdniny
Pokračování ze str. 1
Během jarních prázdnin bude otevřeno
i dětské oddělení knihovny s úterním tvořivým
dopolednem. V úterý 7. března na Dílně tvořivosti přivítáme hosta – Marcelu Paulišovou
z Litomyšle, která nám pomůže uplést si něco
krásného z papíru. Na závěr prázdnin můžete
v neděli 12. března zhlédnout v Divadle Trám
Pohádku z budíku. V krytém plaveckém bazénu
bude prodloužena otevírací doba pro veřejnost.
Na zimním stadionu bude v případě dobrých
klimatických podmínek také přizpůsobena otevírací doba bruslařům. Přesný rozpis najdete na
straně 18.
Alice Štrajtová Štefková

médií má každý možnost nastavit si svůj profil jako soukromý a tím sdílet své příspěvky jen
se svými přáteli. Několik fotografií označených
#svitavy760 je součástí těchto profilů a z tohoto
důvodu jsme neměli možnost tato selfíčka použít. Částečně jsme postupně upravili podmínky,
a proto na tapetě nalezneme i standardní fotografie pořízené běžným způsobem (nejen
selfíčka). Každý se prezentoval podle svého
a výsledek se nám líbí :)
Petr Šmerda

děti (např. turistický, kroužek country tanců,
kroužek trampské kytary, videokroužek), organizoval turistické, přírodovědné, sportovní
soutěže, středoškolskou odbornou činnost,
s dětmi absolvoval putovní tábory, vodácké tábory, podílel se na vybudování základny DDM
ve Svratouchu, kde dodnes organizuje tematicky zaměřené tábory, podílel se na organizaci
ozdravných zájezdů pro nemocné děti (např.
do Francie, Řecka, Norska), pomáhal organizovat soustředění malých diabetiků v Krkonoších
nebo na Vysočině. Od začátku 70. let připravil
pro děti, mládež a kamarády několik expedic,
z nichž nejznámější byly cesty do Transylvánských Alp (1977), kdy s dětmi prošel 250 km
pohořím Bucegi a Fagarasului, nebo na Kavkaz
(1980), kde s účastníky expedice, kterou tvořili
vysokohorští turisté, horolezci, vodáci, rogalisté
či entomolog, zdolal Elbrus. Také expedici do
pouště Karakum ve střední Asii v roce 1986 se
věnovala tehdejší média, a to i díky plavbě po
řece Amudarja na legendárním plavidlu Matylda.
Vedle toho, že ovlivnil výchovu stovek dětí
ve Svitavách a okolí, je Mario Kučera znám jako
hudebník. Dodnes vychoval ve Svitavách desítky kytaristů, krátkou dobu zpíval ve sboru Dalibor. Zejména však působil v několika hudebních tělesech. Již v roce 1962 založil beatovou
skupinu BATOLATA, později známou jako BEAVERS, která na několika koncertech vystupovala
jako „předskokan“ skupině Olympic. Založil kapelu UNION PACIFIC, která se pod změněným
názvem FIALOVÝ EXPRES stala legendou české
country a folkové hudby, šestkrát se účastnila
finále Porty, v roce 1974 dokonce byla organizátorem celostátní Porty ve Svitavách. Mario
Kučera působil již jako gymnazista v recitačním
studiu profesorky Marie Votavové, byl členem
divadelního souboru Lidového divadla, návštěvníci svitavských poutí si ho jistě pamatují
jako principála sedmi poutí. Tak hodně zdraví
a spokojenosti!
Zdroj: Milan Báča

Výběrové řízení
Tajemník Městského úřadu Svitavy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka odboru rozvoje města
Městské úřadu Svitavy – oddělení bytové
(účetní na 0,5 úvazku). Uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 2. březen 2017.
Informace jsou uveřejněny na internetové
stránce: www.svitavy.cz – úřední deska.
Ludmila Valenová
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Děti půjdou k zápisu do ZŠ i MŠ v dubnu a květnu

Ze zastupitelstva
Na jednání Zastupitelstva města Svitavy, které se konalo 1. února, zastupitelstvo schválilo:
• projekt Zpracování územní studie veřejného
prostranství města Svitavy k podání žádosti
o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu
• místostarostu města Pavla Čížka jako určeného zastupitele pro spolupráci na změnách
Územního plánu Svitavy
• uzavření smlouvy o úvěru do výše 100 mil.
Kč na financování akce Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého plaveckého bazénu,
Svitavy s Komerční bankou
• projekt Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy k podání žádosti o dotaci z programu vyhlášeném Ministerstvem
práce a sociálních věcí České republiky.
Zastupitelstvo nevyhovělo žádostem společnosti FORBES Casino o změnu obecně závazné vyhlášky města Svitavy, kterou město
vydalo 27. 6. 2012 k regulaci hazardu. V ní
stanovilo místa, kde mohou být hazardní hry
provozovány, že zůstane zachován stávající
stav a nebude docházet k dalšímu rozšiřování
provozoven. Záměrem společnosti bylo vybudování kasin v hotelu Schindlerův háj a v budově bývalého Lidového divadla na ulici Milady
Horákové. S tím nesouhlasila zastupitelstva ve
Svitavách, ani v Javorníku.
Příští zasedání zastupitelstva města se
uskuteční ve středu 15. března v 16 hodin.
Zuzana Pustinová

Zelená informacím 2016
Město Svitavy se umístilo na devátém
místě v celostátní soutěži Zelená informacím
o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí
na oficiálních internetových stránkách měst
v České republice. Hodnocena byla především
přehlednost, aktualizace, kvalita a struktura
informací. Nejlépe bylo město Svitavy hodnoceno za rozsah, kvalitu, strukturu informací
a jejich dlouhodobé shromažďování. Soutěž
společně pořádají Týmová iniciativa pro místní
udržitelný rozvoj (TIMUR), CI2 a Centrum pro
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
pod záštitou Ministerstva životního prostředí
a Svazu měst a obcí České republiky. Ocenění
převzal 19. ledna 2017 vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy Marek Antoš na
slavnostním vyhlašování výsledků v Praze.
Tereza Vrbková

Poradna ČOI
Poradna České obchodní inspekce se
v březnu bude konat opět první čtvrtek
v měsíci, tedy 2. března od 9:00 do 13:30
hod. v budově T. G. Masaryka 25 v malé
zasedací místnosti.
Anežka Kovářová

Zápis dětí do základních škol vychází
z ustanovení novelizovaného školského zákona. Ten v § 36 odst. 4 říká: „Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna
do 30. dubna kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku.“ Pro
nadcházející školní rok bude zápis probíhat
v úterý 25. dubna v době od 14:00 do 18:00
ve všech svitavských základních školách.
Nově je upravena i problematika odkladu povinné školní docházky. Pokud je rodič přesvědčený, že je jeho dítě ještě nezralé pro školní
docházku a ví, že bude žádat o odklad, musí
si k zápisu přinést písemnou žádost společně
s vyjádřením školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. O odložení povinné školní docházky rozhoduje ředitel příslušné
základní školy ve správním řízení.

Poplatek ze psů
Splatnost poplatku ze psů je do 31. března
kalendářního roku. Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 3/2016 o místním poplatku ze psů (k nahlédnutí na stránkách města)
rozšířila okruh osvobozených od poplatku
o držitele psa s osvědčením k výkonu canisterapie. Veškeré změny v držení psů je držitel
povinný oznámit do 15 dnů na odboru financí městského úřadu na tel.: 461 550 444 nebo
e-mailu: ilona.svobodova@svitavy.cz.
Ilona Svobodová

Ve Svitavách jsou stanoveny spádové
obvody škol, které deklarují povinnost škole
zapsat přednostně děti ze svého spádového
obvodu. Nijak tím není dotčeno právo rodičů
vybrat si pro své dítě libovolnou základní školu.
Zápis dětí do mateřských škol je rovněž
stanoven novelizovaným školským zákonem
na období od 2. do 16. května. Ve Svitavách
proběhne ve čtvrtek 11. května od 13:00 do
17:00 v sále kulturního centra Fabrika. Do
mateřských škol se zapisují děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od
2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné.
Jiří Petr

Vodárenská Svitavy informuje
Od začátku letošního roku začala společnost Vodárenská Svitavy využívat nový informační software. Z tohoto důvodu zasílá faktury
v jiné podobě, než bylo doposud zvykem, a vyúčtování s přiloženou složenkou typu A nahradila fakturou, kterou lze zaplatit následujícími
způsoby:
• bezhotovostním převodem na účet
společnosti uvedený na faktuře, č. ú.:
1220852349/0800, pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře
• hotovostní platbou v zákaznickém centru
společnosti na adrese: Městský úřad Svitavy,
T. G. Masaryka 25, 1. patro, kancelář
č. 112, každé pondělí od 7:15 do 11:30 hod.
a od 12:30 – 17:00 hod. bez poplatků
• hotovostní platbou v sídle společnosti
na adrese: Hradec nad Svitavou 494, 569
01 Hradec nad Svitavou, každý pracovní
den od 7:00 do 15:00 hod.
• hotovostní platbou na pobočce České pošty
s poplatkem (vypsáním složenky přímo na
poště).
Vodárenská Svitavy by upřednostnila zasílání elektronických faktur, proto žádá zákazníky o sdělení elektronických adres, které bude
postupně navádět a následně faktury zasílat na
tyto elektronické adresy. Děkujeme za pochopení.
Helena Antošová

str. 4
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Průběh prací na úpravách řeky Svitavy
Od začátku února letošního roku probíhají ve větší míře stavební práce na dokončení
protipovodňové úpravy řeky Svitavy ve městě,
konkrétně v úseku řeky od Svitavského rybníka
po Komenského náměstí.
Práce v současné době probíhají v úseku
za areálem společnosti TOS Svitavy, kde již
bylo provedeno vyčištění koryta od sedimentu. V prostoru stavby pak již byly rovněž pokáceny téměř všechny keře a stromy určené
k odstranění.
Hlavní část prací bude nyní probíhat v úseku řeky od mostu na ul. Říční po ul. Lanškrounská. Z důvodu demolice mostu v Říční ulici
bude od 15. února 2017 tato ulice uzavřena,
což bude nepříjemné zejména pro obyvatele
sídliště u nádraží a ostatních bydlících směrem
do městské části Moravský Lačnov. Kromě výstavby mostu bude v tomto prostoru prováděna výstavba nových opěrných zdí, což bude
v uzavřeném prostoru zadních traktů domů

a omezeném záboru pozemků přilehlých ke
korytu řeky značně komplikované. Práce budou v tomto úseku řeky probíhat v naprosté
většině přímo z koryta řeky. Tento úsek úpravy
má být proveden nejpozději do konce června
2017, kdy by měl být průchod a průjezd na ul.
Říční obnoven. Teprve po ukončení této etapy
budou stavební práce přesunuty na rekonstrukci mostu na ul. Lanškrounská.
Pro úplnost uvádíme, že investorem akce,
která je součástí celkových protipovodňových
úprav ve Svitavách, je správce vodního toku
- Povodí Moravy. V rámci těchto prací nyní dochází i k terénním úpravám parčíku pod hřbitovem (U Tří dvorů), včetně vykácení stromů. Na
spolufinancování nákladů díla ve výši 54,7 mil.
Kč se, kromě dotace ministerstva zemědělství
a prostředků správce toku, podílí významnou
měrou i město Svitavy, které ze svého rozpočtu
uvolní 6 mil. Kč. Termín ukončení celého díla
je stanoven až na březen 2019. Marek Antoš

Kontaktní místa Městského úřadu ve Svitavách

Kavárna V Parku

Městský úřad Svitavy
T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
IČO: 00277444, DIČ: CZ00277444

Městský úřad sídlí ve třech budovách:

Úřední hodiny:

• kancelář starosty, místostarosty a tajemníka
(sekretariát, tel.: 461 550 311)
• matrika, úsek přestupkový,
prevence kriminality, městská policie
(linka 156), oddělení majetkové
(podatelna, tel.: 461 550 211)

Pondělí

7:15–11:45

12:30–17:00

úřední den
Úterý

7:00–11:30

12:00–15:00

Středa

7:15–11:45

12:30–17:00

Čtvrtek

7:00–11:30

12:00–15:30

Pátek

7:00–11:30

12:00–14:00

úřední den

Městská policie má nepřetržitý provoz. Podatelny poskytují informace i přes polední pauzu.
Kontakty:
Hlavní spojovatelka pro celý
městský úřad a recepce: tel.: 461 550 211
fax: 461 532 141, e-mail: radnice@svitavy.cz,
elektronická podatelna: posta@svitavy.cz
Další kontakty najdete v telefonním seznamu
na webu města: www.svitavy.cz

Budova A
T. G. Masaryka 5/35

Budova B
Dvořákova 2176/3
Odbory:
• dopravy, správních činností, vnitřní správy,
obecní živnostenský úřad
(podatelna, tel.: 461 550 401, 461 550 402)

Budova C
T. G. Masaryka 40/25
Odbory:
• financí, rozvoje města, školství a kultury,
sociálních věcí a zdravotnictví, výstavby,
životního prostředí
(podatelna, tel.: 461 550 211)

Městská policie, linka 156

Jasné oznámení
Dne 3. 2. byli strážníci přivoláni do herny
U Martina, kde „zfetovaná slečna dělala nepořádek“. Na místě strážníci museli dotyčnou „zpacifikovat“ a za použití donucovacích prostředků
ji předvést na OO PČR, která prováděla další
šetření.
Úkony strážníků okolo vozidel
Dne 5. 2. strážníci řešili na základě telefonického oznámení nesprávně parkující automobily
nejen u vlakového nádraží (před autobusovou
zastávkou), prověřili také vozidlo, které delší
dobu parkuje u obchodního centra, zda není
kradené, zadokumentovali poškození obrubníků u chodníku na ul. Průmyslová a převzali
nalezenou registrační značku. Dále upozornili
firmu provádějící zimní údržbu komunikací, že
některé silnice jsou namrzlé. Na základě informace technik provedl kontrolu a vozovka byla
posypána.
Pomáháme v různých situacích
Dne 5. 2. ve večerních hodinách strážníci
vyjížděli k uklidnění občanského soužití. Muž
požádal o pomoc při řešení neobvyklé situace.
Před domem se nacházel s přítelkyní, se kterou
se právě rozešel. Ona se mu chtěla pomstít tím,
že by informovala jeho manželku, že ji byl rok
nevěrný. To samozřejmě oznamovatel odmítal.
Po domluvě strážníků žena odešla a muž se vrátil domů za manželkou. Co bylo dál, nevíme, ale
pro tento večer, u nás dobrý.
Vrácena na psychiatrii
Dne 6. 2. v poledne strážníci pátrali po mladé ženě, která „utekla“ z čekárny psychiatrické
ambulance. K pátrání byl využit i kamerový systém, díky kterému strážník zaregistroval ženu ZŠ Svitav
T. G. Masaryk
odpovídající popisu na autobusovém nádraží.
Na místo vyslal hlídku a monitoroval další pohyb ženy. Ta, když spatřila hlídku, se snažila
„opět rychle zmizet“. Strážníci ji však dostihli
a vysvětlili jí, že je potřeba, aby se vrátila k dalšímu vyšetření. Souhlasila s návratem a strážníci ji
převezli do léčebny služebním vozidlem.
Vyplácí se mu to, zůstanou tady!?
Již několikrát, především na stížnosti, strážníci prověřovali osoby a vozidlo delší dobu odstavené na ul. 5. května. Ve vozidle byla zjištěna
rodina, která sdělila, že nemá aktuálně kde bydlet a čekají, až bude volno v nějakém ubytovacím zařízení, např. v Koclířově. Jedná se o pokračování příběhu rodiny syna paní „žebračky“,
kterou pravidelně potkáváme v okolí marketů,
kde se snaží získat nějaké jídlo nebo spíše peníze. Nezmění se to, pokud se to bude jejímu
synovi vyplácet. Syn to ostatně při úkonech MP
potvrdil. Proto možná odmítl nabídku bydlení
v sociálním domě, kde mají volno, ale ve městě vzdálenějším od Svitav. Při úkonech jsem se
také dověděl, že jsme povinni se o ně postarat,
a že věc dá do televize. Ve Svitavách se jim líbí.
V uvedeném mercedesu naštěstí nemají
svoje děti, ale psa. Podmínky ustájení psa prověřovala veterinářka a neshledala závad.
Karel Čupr
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Ze zastupitelských lavic

Zákon č. 186/2016 Sb.
Zákon o hazardních hrách
Povolení k umístění herního prostoru
Z § 97 Umístění herního prostoru
(1) K provozování binga, technické hry
a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém
mají být příslušné hazardní hry provozovány.
Z § 98 Vydání povolení k umístění herního
prostoru
(1) Obecní úřad vydá povolení k umístění
herního prostoru,
c) nebude-li umístění herního prostoru
v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.
(2) V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí umístění herny nebo
kasina, provozování příslušné hazardní hry,
provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude
hazardní hra provozována, včetně uvedení
jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu
herních pozic.
(3) Povolení k umístění herního prostoru
se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.
Z § 104 Zánik povolení k umístění herního
prostoru
Povolení k umístění herního prostoru zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno
V roce 2016 odvedli provozovatelé technických her do rozpočtu obce 15mil Kč. Do
konce roku 2017 skončilo nebo skončí povolení pro provoz 154 technických výherních automatů z celkového počtu 173 na území města
Svitavy.
Bude naším zájmem pomáhat dalším lidem do sociální pasti?
Libuše Vévodová
Zastupitelka za Naše Svitavy

NOVÉ HERNY ANO, ČI NE?
V roce 2012 vydalo zastupitelstvo města
vyhlášku k regulaci hazardu a stanovilo místa,
kde mohou být uvedené hry provozovány. Vymezení míst bylo tehdy tak, že zůstane zachován stávající stav a nebude docházet k dalšímu
rozšiřování provozoven, spíše dojde změnou
legislativy k postupnému útlumu.
Na únorovém zastupitelstvu jsme projednávali návrh na změnu této obecně závazné
vyhlášky, tedy stanovení míst vymezených
k provozování sázkových her, loterií a herních
automatů. Důvodem byla žádost jedné nejmenované společnosti o vybudování nových kasin
v hotelu Schindlerův háj a v budově bývalého
Lidového divadla. Podle záměru společnosti
by v těchto místech byla provozována jak živá
hra (ruleta, black jack, poker), tak další technické herní automaty.
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Pro naše sdružení bylo rozhodnutí jednoznačné – ne, dalším podobným provozovnám.
Proto mě překvapila velká podpora rozšíření
hracích míst ze strany některých zastupitelů.
Opravdu chceme, aby v našem městě vznikla
nová kasina? Opravdu budeme rozšiřovat místa, která mohou za sociální propad a tragédie
některých rodin ve městě? Opravdu nás nezajímá, že v prostorách výletního místa Javornického hřebene budeme potkávat místo cyklistů
a turistů „hráče“? Opravdu je nám jedno, co na
to říkají obyvatelé obce Javorník, v jehož těsném sousedství se prostory Schindlerova háje
nacházejí a s nimiž máme dlouhodobě velmi
dobré vztahy? Chceme do rozpočtu další takto
„vydělané“ peníze?
Blanka Čuhelová, zastupitelka za SPMS
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů
zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí
obsahovou ani jazykovou korekturou.

Informace ze škol
Ze svitavského gymnázia

• studentka oktávy A Simona Petrů se zapojila
již dvakrát do mezinárodního projektu Erasmus+, pobývala v Estonsku a v Turecku. Pro
své mladší spolužáky program na gymnáziu
na čtyřech workshopech prezentovala,
• svitavské gymnázium zřizuje od roku 2002
univerzitu třetího věku, letos končí studium
posluchači 3. ročníku semestrem, který je věnován člověku ve zdraví a nemoci. Zároveň
byl zahájen „nábor“ posluchačů - seniorů do
1. ročníku. Studium začne v září 2017 semestrem, který bude věnován regionálním dějinám.
Milan Báča

Lyžařský výcvik dětí
Začátkem ledna se 25 dětí MŠ Československé armády zúčastnilo lyžařského výcviku
ve Ski areálu Přívrat. Tento lyžařský areál využíváme pro lyžařský výcvik již čtvrtý rok pro
jeho perfektní a dětem přizpůsobené zázemí
a také pro příjemný a vstřícný personál. Všechny děti ukončily lyžařský kurz jako „profesionální“ lyžaři, neboť pilně trénovaly jízdu na
kolotoči, „pizzu“, slalom, jízdu s různými pomůckami (žížaly, volanty), sjezdy mírné i prudší sjezdovky, jízdu na lanovkách atd. Poslední
odpoledne vše předvedly při závěrečném karnevalu svým, troufám si napsat „hrdým“, rodičům, protože mít doma tak šikovného lyžaře
není samo sebou. Skol.
Jana Fiedlerová

• žáci sekundy, kvinty a 1. B absolvovali v Čenkovicích lyžařský výcvikový kurz,
• do krajského kola olympiády v českém jazyce
postoupily P. Bryšková (kvarta) a N. Císařová
(septima),
• ve škole proběhlo několik školních kol
olympiád. V zeměpisné olympiádě zvítězili
A. Krátký, M. Bureš, D. Severa v kategoriích
pro základní školy a víceletá gymnázia a L. Nekvinda (sexta) před P. Kučerovou (3. B). Všichni postupují do okresního kola, které se koná
na svitavském gymnáziu. Školní kolo chemické
olympiády kat. D vyhrála K. Kučerová (tercie),
která také postupuje do okresního kola,
• státní jazyková škola při gymnáziu získala
přímo z Cambridge certifikát, že je škola školicím a testovacím centrem pro mezinárodní
zkoušky Cambridge English, chystá pro veřejnost možnost nechat si otestovat angličtinu
– 6. a 7. dubna organizuje mezinárodní zkoušky z angličtiny nanečisto, zájemci se musí předem registrovat na gymnáziu (do 27. března),
• gymnázium bylo pořadatelem okresního kola
konverzační soutěže v německém jazyce,
z „domácích“ byl nejlepší L. Nekvinda (sexta),
• studenti výtvarné výchovy vystavují své práce
ve Fabrice, jde o tradiční výstavu výtvarníku
svitavského gymnázia,
• spolek absolventů školy připravuje na
18. března 3. ples absolventů gymnázia,
• přihlášky žáků 5. a 9. tříd ke studiu na
středních školách se letos odevzdávají do
1. března,

Den otevřených dveří
v přípravné třídě
Srdečně zveme všechny děti a rodiče ve
středu 15. března na Den otevřených dveří
v přípravné třídě Speciální základní školy
a střední školy Svitavy, Milady Horákové
488/44, Svitavy.
Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky.
Nabízíme přípravu na první třídu ZŠ, cvičení a hry podněcující rozvoj smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, cvičení na
rozvoj myšlení a řeči s důrazem na logopedickou průpravu a slovní zásobu, dále rozvoj matematických představ, jemné i hrubé motoriky
a grafomotoriky.
Velkou výhodou je malý počet dětí ve třídě,
takže je možné věnovat se dětem individuálně,
podle jejich schopností a dovedností, zaměřit
se na ty oblasti, ve kterých dítě potřebuje pomoc.
Všichni malí návštěvníci si budou moci vyrobit něco pěkného a zasoutěžit si. Těšíme se
na vás, přijďte se mezi nás podívat!
Iva Kapounová
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Máme úspěšné programátory

Základní škola nám. Míru vyslala do letošního 10. ročníku náročné soutěže Festival vědy
a techniky pro mládež Pardubického kraje hned
tři zajímavé projekty. Michal Maděra a Filip Kolář zpracovali originální metodický postup výuky programování malých dětí, který také pilotně
odzkoušeli ve třetích třídách. Jejich projekt se
jmenuje Poznejme Kodu. Šárka Kučerová navrhla novou metodu stanovení koncentrací látek na
základě měření intenzity světla procházejícího
vznikající sraženinou. Adam Klusák a Jiří Náhlík představili svůj projekt First Aid Kit. Jedná se
o aplikaci, kterou naprogramovali pro dotyková
mobilní zařízení s Androidem. Slouží jako příručka první pomoci s vloženými videonávody.
Svou aplikaci úspěšně představili a vybojovali
postup do Pardubic. Porotu i odbornou veřejnost nejvíce zaujal projekt Poznejme Kodu.
Jeho autoři obdrželi zvláštní cenu firmy AVX
Lanškroun zejména za svůj nápad a schopnost prezentace. Dále získali zvláštní cenu
Nadačního fondu Micro:la za zajímavý obsah
svého projektu. Chlapci si odnesli hodnotné ceny, cenné zkušenosti a také postup do
krajského kola festivalu, které se koná na jaře
v Pardubicích. Všem účastníkům děkujeme
za výbornou reprezentaci školy, držíme palce
v jejich snažení a blahopřejeme. Jakub Velecký

Absolventský ples gymnázia
Tanec, setkávání, zábava, příjemná atmosféra, krásné dámy, elegantní pánové - svitavská plesová sezona je v plném proudu.
V jejím závěru bychom vás rádi pozvali na Absolventský ples Gymnázia ve Svitavách, který se
uskuteční v sobotu 18. března od 19:30 hodin
ve Fabrice.
Jedná se již o třetí ročník plesu pořádaného absolventy gymnázia nejen pro absolventy,
ale i pro širokou svitavskou veřejnost. Hosté se
mohou těšit na tombolu, zábavný fotokoutek,
k tanci a poslechu bude hrát skupina PROROCK2. Zároveň je absolventský ples skvělou
příležitostí potkat se se spolužáky a kamarády
ze studií, učiteli či najít nové přátele. Letošní
ročník plesu bude tématicky ozvláštněn, neboť
se společně ponoříme do atmosféry benátského karnevalu. Kostým na ples není povinný,
postačí třeba i škraboška nebo společenský
oděv. Kreativitě se meze nekladou. Vstupenky
je možné zakoupit on-line nebo přímo ve Fabrice. Věříme, že ples zajistí spoustu zážitků všem
zúčastněným.
Petra Jelínková
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Připravované novinky na ZŠ Svitavy, Felberova 2
Za účelem zvýšení kvality vzdělávání
v technických předmětech jsme podali žádost o dotaci na výstavbu nové bezbariérové
polytechnické učebny v prostorách budovy
školy. Pokud uspějeme, vytvoříme podnětné
prostředí pro žáky i učitele, které pozitivně
přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků
v oblasti řemeslného, technického a digitálního
vzdělávání, které jsou žádoucí pro jejich dobré budoucí uplatnění na trhu práce. Součástí
projektu je zároveň zajištění celkové bezbariérovosti školy. Dále plánujeme modernizaci
stávající učebny přírodovědných předmětů
a jejího vybavení. Pokud se náš záměr zadaří, dosáhneme tak zlepšení kvality vzdělávání
v přírodopise, fyzice a chemii.
Doufáme, že se nám podaří s oběma žádostmi uspět a že budeme moct své plány v co
nejbližší době zrealizovat.
Mezi další novinky patří zahájení spolupráce oborových didaktiků (fyzika, chemie, biologie a zeměpis) s MU Brno. Tato spolupráce,
nesoucí název Eduforma, bude probíhat formou společných setkání, která se uskuteční
několikrát do roka. V rámci další klíčové aktivity tohoto projektu se bude pracovat s pro-

fesním portfoliem učitele, které bude sloužit
jako podklad pro průběžné vyhodnocování
rozvoje jeho profesních dovedností. Poslední
klíčová aktivita projektu bude podporovat rozvoj vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Důležitou plánovanou novinkou je také
další vzdělávání pedagogů zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a na
prohlubování jejich znalostí ve výuce cizích jazyků.
Jana Pazderová

Návrh polytechnické učebny.

Co je Klauniáda na ZŠ Svitavy, nám. Míru?
Paní učitelky z 1. stupně přichází se spoustou nápadů nejen pro své žáky, ale nezapomínají ani na děti, na které start mezi školní lavice teprve čeká. Připravily zábavná setkávání
s předškoláky v průběhu celého školního roku,
při nichž je při rozličných činnostech doprovázejí rozverní klauni.
Budoucí prvňáčci se formou her připravují na nové povinnosti, poznávají prostředí
i budoucí kamarády. Zkouší, jaké to ve škole bude. Učí se cíleně pracovat, poslouchat,
soustředit se, plnit zadané úkoly… Tento prožitek jim pomůže v tom, aby byl start v 1. třídě bezproblémový. Vždyť vstup do základní
školy znamená pro dítě a pro celou rodinu

velkou životní změnu. Dětem se ve škole líbí
a mizí tak strach z neznámého prostředí. Vyučující nezapomínají ani na rodiče, kteří své
děti na každou schůzku doprovázejí. I oni jsou
zapojeni do všech aktivit. Navíc jim kolektiv
učitelek doplněný o speciální pedagožku a psycholožku poskytuje nespočet užitečných rad
a informací pro usnadnění vstupu jejich ratolestí do školy. Zveme děti a rodiče na poslední
klauniádovské setkání, jež se koná ve středu
29. března v 15 hodin. Ty nejpilnější předškoláčky, kteří nelitovali času a přišli pokaždé, oceníme na posledním setkání ve středu 26. dubna.
Na všechny ostatní děti se budeme těšit u zápisu v úterý 25. dubna.
Věra Hanusová
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Zápis nanečisto do první třídy na Sokolovské

V lednu proběhla na naší mateřské
škole premiéra velmi úspěšně a pozitivně hodnoceného
„zápisu nanečisto“.
Děti si na pěti různých stanovištích vyzkoušely kresbu postavy,
určovaly geometrické tvary a barvy, předvedly své matematické dovednosti a pravolevou
orientaci, poskládaly podle obrázkové osnovy
příběh a ukázaly, jak jsou na tom s jemnou
motorikou.
Všemu přihlíželi jejich rodiče, kteří určitě
netrpělivě očekávají chvíli, kdy jejich možná

první, druhé nebo už i třetí dítko vstoupí do další životní role - role školáka, a bedlivě sledovali,
v čem jsou jejich děti zralé a v čem ještě potřebují zdokonalit. Domů si děti donesly hodnocení na zápisové kartě a sladkou odměnu.
V každém případě šlo, podle ohlasů rodičů i dětí, o mimořádně zdařilou akci, která se
stane pro naši školu tradicí, proto bychom ji
chtěli nabídnout nejen našim předškolákům,
ale všem budoucím prvňáčkům. Tímto vás
zveme na další výjimečnou akci, která proběhne ve čtvrtek 30. března od 15:30 – 18:00
v prostorách mateřské školy Sokolovská na
odloučeném pracovišti na Pražské. Těšíme se
na vás.
Alena Vašáková

Modrá škola si vyjela poprvé na lyže

Liga lidských práv
vás zve do férové školy

Ve spolupráci s významnou brněnskou neziskovou organizací Liga lidských práv, která
pomáhá lidem v rozličných situacích poznávat
a hájit svá práva a zároveň systematicky prosazovat změny k lepšímu, vás zveme v sobotu
4. března od 13:30 do Základní školy – Lačnov, kde se uskuteční neformální setkání školy, rodičů a dětí plné aktivit, zážitků
a kreativity. Lačnovská základní škola je sedmým rokem součástí projektu Férová škola,
prostřednictvím kterého Liga lidský práv
prosazuje spravedlivé podmínky a kvalitní
vzdělání pro všechny. Sobotní odpoledne
v Lačnově si prostřednictvím spousty zábavných a kreativních aktivit ukážeme, jak se
může začít jednoduše, ale trvale proměňovat
vztah mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem, mezi dětmi samotnými i mezi rodiči
a dětmi a jak mohou tyto malé změny vést
k většímu vzájemnému porozumění. Některé aktivity budou společné pro všechny, jiné
oddělené, v některých se děti stanou učiteli
a dospělí jim budou naslouchat. Je to velká
příležitost v rámci rodinného odpoledne na
vlastní kůži zažít, co v živé praxi znamená inkluzivní vzdělávání. Není to bubák, ale příležitost pro všechny, jak se začít na věci dívat také
očima druhých.
Rande s férovou školou se koná v sobotu 4. března od 13:30 do 17:00 v Základní
škole Lačnov. Součástí odpoledne bude den
otevřených dveří ve škole i ve školce. Všichni
návštěvníci budou mít příležitost seznámit se
nejen s učiteli, ale také navzájem, neformálně
si popovídat, prohlédnout a vyzkoušet si školní
pomůcky, seznámit se s principy slovního hodnocení, jak funguje pozitivní dětská motivace
a demokratické zásady školy. Společně s Ligou lidských práv se na vás těšíme! Občerstvení zajištěno!
Kateřina Václavů

Sobotní
drátování
na Riegrovce

Letos jsme ve spolupráci s firmou Skipark Čenkovice zorganizovali historicky první lyžařský
kurz Modré školy. O kurz byl nečekaně velký zájem. Z 51 dětí se účastnilo 35 včetně těch, co
na lyžích stály poprvé.
Petra Dostálková

18. března 2017
od 10 do 12 hodin
Účast hlaste prosím
předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz
Poplatek: 50 Kč
na materiál.
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Bazárek, předporodní kurz, semináře a jarní prázdniny v MC Krůček
Bazárek pro období
jara a léta je tady!
Obměnit šatník svých dětí, něco pěkného
přikoupit, nebo naopak prodat budete moci
ve středu 15. března (12:00–18:00), ve čtvrtek
16. března (8:00–18:00) a v pátek 17. března
(8:00–12:00) v sále Fabriky. V nabídce tradičně
bývá i těhotenské oblečení, kočárky, vybavení
postýlky, ohrádky, hračky a mnoho dalšího. Informace: e-mail: mckrucekbazarek@gmail.com,
mob.: 774 767 984.

zu je 800 Kč pro členy, 1000 Kč pro nečleny
MC Krůček (možnost proplacení části kurzu
u pojišťovny). Informace a objednání na
e-mail: brezinovamarket@gmail.com, mob.:
773 584 851.

Nabité páteční dopoledne

Předporodní kurz

V pátek 17. března začne další předporodní kurz. V rámci deseti setkání s odborníky
se budoucí maminky dozvědí více o tématech
jako vývoj plodu, homeopatie, porod (společná lekce i pro tatínky), šestinedělí, péče
o novorozence, kojení, psychologické aspekty výchovy, masáže, první pomoc dětem
a další. Každé setkání trvá 2 hodiny, cena kur-

Páteční program začíná v 10 hodin angličtinkou pro nejmenší, kterou vedou dvě
akční a schopné zahraniční dobrovolnice. Od
půl jedenácté bude klub nově inovován hudebně pohybovým aktivitami, při nichž děti
s rodiči budou poznávat svět kolem sebe, své
tělo, vztahy i pocity. Změny čekají i čtvrteční
odpolední klub, který od začátku dubna bude
zahrnovat program Ze školky do školy hladce.
Informace na webu.

Jarní prázdniny s Krůčkem
O jarních prázdninách bude v Krůčku
otevřeno, těšíme se i na všechny větší děti ze
škol a školek! Babičky, dědečci – budete mít

Akce SVČ Svitavy na březen Ptačí budky v parku
4. / So / 9:30 / louka naproti restauraci
U Jelena

Zimní liga házedel - V. kolo
Soutěž leteckých modelářů.
6. – 10. / Po–Pá / 7:30 – 16:00 / SVČ

Jarní příměstský tábor 2017
Cena: 1500 Kč. Kontakty:
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz, mob.: 734 287 285
e-mail: skocovsky@svitavy.cz, mob.: 737 525 576
12. / 9:00 / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž: Jarní cena - 39. ročník
Vzduchový puška mládež do 12, 14 a 16 let.
26. / 9:00 / Ne / střelnice SVČ - IV. ZŠ

Střelecká soutěž: Cena SVČ - 25. ročník
Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč.
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Svitavští ochránci přírody umístili nové ptačí
budky ve svitavském parku
Jana Palacha. Ty původní
už za řadu let dosloužily.
Ptákům hlavně do jejich
umělých dutin zatékalo,
což snižovalo jejich využití. Budky z trvanlivějších
materiálů jsou určené především pro zahnízdění sýkory koňadry nebo
příbuzné sýkory modřinky. Proto se tomuto
typu říká „sýkorník“. Budky ale s oblibou využijí i brhlík lesní nebo lejsek šedý. Mimo hnízdní
období budky pak poslouží drobným pěvcům
k přečkávání řady mrazivých zimních nocí. Kromě parku J. Palacha pečují ochranáři o další desítky sýkorníků v areálu gymnázia, v parku u Sponerovy vily, u rybníka Rosnička a v lese Brand.
Každoročně je čistí a provádějí technickou údržbu. Využití budek se pohybuje nad hranicí 80%,
a tak je potvrzena smysluplnost jejich vyvěšování. Pokud sami vyvěšujete budky pro ptáky, nezapomeňte na dodržování některých pravidel.
Již dávno se například nepoužívá bidélko před
vletovým otvorem, který je navíc třeba chránit
kovovou výztuží. Přejeme pak všem radost z pozorování ptáků při jejich hnízdění, které je dnes
možné díky kamerovým systémům sledovat
opravdu zblízka a on-line.
Jiří Mach

na prázdniny vnoučata? Vezměte je na kluby
Krůčku, jejichž program bude obohacen o speciální aktivity. V úterý 7. března v Dílně tvořivosti přivítáme hosta – Marcelu Paulišovou
z Litomyšle, která nám pomůže uplést si něco
krásného z papíru.

Březnové semináře
Lze sourozence vychovávat bez žárlivosti
a rivality? Jak budovat vzájemný vztah založený na respektu, bez pocitů křivdy? Ovlivní pořadí narození osobnost člověka, jeho
manželství, vztahy či kariéru? Pro odpovědi a mnoho dalších tipů si přijďte v pondělí
6. března od 16 do 19 hodin na seminář Sourozenecké konstelace.
Novinkou je workshop na téma Sebevědomé a motivované dítě. V pondělí 20. března od
16 do 19 hodin se dozvíte, jak vést své dítě, aby
o sobě nepochybovalo, nebylo paralyzováno
strachem z neúspěchu, ale naopak vnímalo
chyby jako příležitost. Seminář vychází z konceptu růstového myšlení, kdy dítě (člověk)
věří v rozvoj svých schopností a k vzdělávání i k životu přistupuje s tím, že snaha, pilná
práce, strategie, nápady a odhodlání jsou
přísady, ze kterých se skládá úspěch. Semináře vede zkušená psycholožka a lektorka
Mgr. Monika Čuhelová, cena semináře je
90 Kč pro členy, 120 Kč pro nečleny MC Krůček,
objednání vždy do pátku předchozího týdne
na e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.: 737
236 152.

Pojďte nám naproti
Chcete mít aktuální informace? Zajímá vás
dění v našem městě? Pojďte nám naproti!
Zde naleznete svitavské novinky:
• Newsletter:
Zasílání novinek na váš e-mail,
přihlaste na www.svitavy.cz (newsletter)
nebo na e-mailu: info@svitavy.cz
• Facebook:
Svitavy - oficiální informační portál
města Svitavy
• Webové stránky:
www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz
• Instagram:
MIC_svitavy
• Rodinné album, Svitavy společně:
Fotorubrika ve zpravodaji Naše město.
Svoji fotografii z veřejných akcí, které
pořádáte, posílejte na e-mail:
spolecne@svitavy.cz

společně :)
Kultura
1. St / 8:30 a 11:00 / Divadlo Trám
Soubor Naopak: FARMA

Autorské zpracování známé alegorie Farma Zvířat Georga Orwella v podání souboru Naopak
Dramatické školičky. Doporučeno pro 8. - 9. roč.
ZŠ, gymnázia a veřejnost. Vstupné: 30 Kč

 17:00 / Nadace Josefa Plívy
Reiki večer
Tradiční setkání absolventů seminářů reiki.
Vstupné: 50 Kč

 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet: Mysterium času
Vstupné: 200 Kč (členové KPH 100 Kč), více
na straně 15

2. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
171. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
KAMERAMANEM TROPICKÉ PŘÍRODY

Osud tomu chtěl, že jsem s kamerou procestoval řadu zemí v Africe, Asii a Jižní Americe.
Přednáší Marian Polák.

3. Pá / 15:00 / dětské oddělení knihovny
Workshop se spisovatelem
Markem Šolmesem Srazilem
Více na str. 14

 18:00/ kavárna V Parku
Studentská – Námořníci a piráti
Především studentský večer tématicky laděný
do námořnického světa!

 19:30 / Fabrika
18. Ples dechových hudeb
Tradiční ples pro fanoušky dechovky.
Vstupné: 120 Kč. Více na str. 15

 20:00 / klub Tyjátr
INDIE ROCK NIGHT, CITIZEN37,
NOISETRAP, ON THE ROOF
Vstupné: 80 Kč

4. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny

KOVÁŘSKÝ WORKSHOP RODINNÝ
Na workshopu s uměleckým kovářem Františkem Bečkou se naučíte pracovat s kovářským
nářadím. Cena workshopu je 600 Kč /dospělé,
400/děti. Workshop je určen pro rodiče s dětmi
od 8 let. Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 532
704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.

 14:00 / Fabrika
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gramem hudebně-literární seskupení – sestry
Kratěnovy a PavelWP.

 16:00 / Fabrika
Taneční večer
Pro dospělé, pro začátečníky, mírně pokročilé a
pokročilé. Vstupné pro pár: 300 Kč

 18:00 / klub Tyjátr		
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská
a outdoorová akce u nás. Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého světa
i novinky z domácí produkce. Vstupné: 80 Kč,
studenti a důchodci sleva 50%, děti do 15 let
zdarma

 18:00 / pivovárek Na Kopečku
IRSKÝ VEČER s originálními irskými jídly
a pivem IRISH STOUT
Na dudy a jiné irské nástroje k poslechu bude
hrát Adam Scott a REVIVAL BAND.

5. Ne / 15:00 / Fabrika
Michalova brnkačka

Pořádá: Pragokoncert Bohemia. Vstupné: 175 Kč
přízemí, 155 Kč balkón, předprodej v MIC

 17:00 – 18:30 / křesťanské centrum,
budova pensionu Fontána
Večer otázek a odpovědí

8. St / 11:00 / kavárna V Parku
Mezinárodní den žen

Pro všechny ženy drobná pozornost ke kávě

 19:00 / čajovna Namasté
Poutníkem do Compostely
Vyprávění manželů Hrdličkových o tom, jak voní
Španělsko. Vstupné dobrovolné

9. Čt / 20:00 / klub Tyjátr		
NA STOJÁKA

Daniel Čech je loutkoherec, Karel Hynek loutkoborec a Dominik Heřman Lev loutkostřelec.
Vstupné: 200 Kč předprodej (od 1. 2. v Tyjátru
a ve Fabrice), 250 Kč na místě

10. Pá / 18:00 / čajovna Namasté
O přírodních zahradách a permakultuře II.
Srdečně zveme na druhý díl z cyklu přednášek
Adély Hrubé. Vstupné dobrovolné (doporučeno 100 Kč)

 18:00 / kavárna V Parku
Karaoke párty a oslavy narozenin
březnových oslavenců
 20:00 / klub Tyjátr
MINUS123MINUT
Vstupné: 200 Kč předprodej (od 13. 2. na recepci
ve Fabrice a v klubu Tyjátr), 250 Kč na místě

Zázraky v biblické době a dnes. Program je doplněný křesťanskými písněmi. Vstup volný

 20:00 / Fabrika
ABDE a Reginald + Lety Mimo

 18:00 / čajovna Namasté
ZEN Meditace

Abde a Reginald s kapelou Lety Mimo živě zahrají na jedinečném hudebním festivalu s tou
správnou hudební atmosférou. Vstupné: 250 Kč

Meditace probíhají pravidelně každou neděli
a povede je mistr dharmy Jiří Hazlbauer. Vstupné dobrovolné

11. So / 8:30 – 16:00 / muzejní dílny
BAREVNÉ KOUZLENÍ

6. Po / 8:30 – 16:00 / muzejní dílny

Výtvarný workshop pro děti je zaměřen na abstraktní tvorbu. Viz akce 6. 3.

Výtvarný workshop pro děti je zaměřen na
abstraktní tvorbu. Děti se seznámí s pojmem
abstrakce, hravou formou objeví význam základních symbolů, tvarů a barev a vyzkouší s, že
výtvarná tvorba může být zábavná a kreativní.
Zájemci od 8 do 15 let se mohou hlásit v muzeu
na mob.: 777 964 927, cena je 400 Kč /osobu.

 16:00 / Fabrika
Taneční večer

BAREVNÉ KOUZLENÍ

 16:00 – 19:00 / MC Krůček
Sourozenecké konstelace
Více na str. 8

7. Út / 13:00 – 17:00 / MC Krůček
Pletení z papíru

Pletení z papíru s Marcelou Paulišovou, informace na str. 8

Vernisáž výstavy

Jiří Vít, Černčice: Podmanivá příroda

 19:00 / Fabrika
Jiří Kolbaba: Velký okruh jihem Afriky

Na vernisáži vystoupí s komponovaným pro-

Vstupné: 160 Kč v předprodeji a 200 Kč

Pro dospělé, pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé. Vstupné pro pár: 300 Kč

 18:00 / kavárna V Parku
Mezinárodní den mozku
Zábavný program o ceny se skládáním oblíbeného japonského origami.

 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES - KOKTEJL PÁRTY
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let.

12. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Teátr Pavla Šmída: Pohádka z budíku
Pohádka z budíku vypráví o dvou bratrech – Pospícháčkovi a Loudáčkovi. Komunikativní představení s písničkami a milým humorem je určeno
pro děti od 4 let. Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy
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13. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám

22. St / 19:00 / Fabrika

27. Po / 18:00 / Fabrika

Doporučeno: pro MŠ, 1. st. ZŠ a veřejnost
Vstupné: 45 Kč

Koncert legendárního zpěváka a pianisty s muzikou na pomezí blues a jazzu. Více na str. 15

Více na str. 15

14. Út / 14:00 / Fabrika, aula

23. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie

Teátr Pavla Šmída: Pohádka z budíku

Gastroterapie

Přednáška Kateřiny Zelinkové, Dis. Co nám způsobuje překyselení organismu. Více na str. 14

 19:00 / Fabrika
Zdeněk Izer a Autokolektiv
Pořad, ve kterém se diváci setkají s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Vstupné:
250 Kč, předprodej vstupenek od 14. 2.

15. St / 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s Andrejem Kolářem

Bubnovací improvizace a workshop základních
bubenických rytmů. Nástroj si můžete zapůjčit.
Vstupné dobrovolné

Jan Spálený a ASPM

SMÍŘENÍ
POSELSTVÍ HVĚZDY DAVIDOVY

Vernisáž výstavy obrazů starozákonních příběhů a židovských symbolů Václava Lamra, výtvarníka národních menšin v ČR. Více na str. 13

 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
172. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

KAMERAMANEM TROPICKÉ PŘÍRODY

Míša Poborská vám představí Mallorcu jako neotřelou destinaci.

Den učitelů

28. Út / 18:00 / Nadace Josefa Plívy
Na kole kolem světa
– jak první Češka objela svět

O tříleté cestě kolem světa. Přednáší cyklocestovatelé Lucie a Michal Jonovi.

30. Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika

SemTamFór: Pohádky do kapsy
Kapesní atlas pohádek pro nejmladší divadelní
fanoušky. Procházka do světa fantazie a výmyslů za pomoci Kašpárka, připomene nejmladším
divadelním fanouškům ty nejhezčí pohádky. Doporučeno: pro MŠ, 1. st. ZŠ a veřejnost.
Vstupné: 45 Kč

 19:30 / Nadace Josefa Plívy
Pavla Boučková a Jiří Michálek

31.

Více na str. 8

Čtvrtý čtvrtek - je název pravidelných klubových
večerů, v nichž dvojice představuje vlastní repertoár. Host: Jakub D. Kočí, Limonádový Joe.
Vstupné dobrovolné

17.

24. Pá / 18:00 / kavárna V Parku

Ostravský rock‘n‘roll, agresivní tyrani, belly
error a kandáři na dalším z doufejme nikdy nekončících mejdanů. MALIGNANT TUMOUR,
AGGRESSIVE TYRANTS, KANDAR, BELLY
ERROR. Vstupné: 120 Kč předprodej (klub Tyjátr), 150 Kč na místě

15. – 17. St – Pá / Fabrika
Bazárek

Pá / 18:00 / čajovna Namasté

Intutitivní večer pro ženy VII.

Téma: Tvořivost, ruční práce, kreativita a Kdo je
vlastně ,,pravá“ žena ? Vstupné 100 Kč

 18:00 / kavárna V Parku
Ukecaný pátek II.
Večer s diskuzními tématy a záludnými otázkami, při kterém se rozhodně nikdo nudit nebude.

 20:00 / klub Tyjátr
Irský večírek s kapelou Benjaming ´s Clan

Nechte se zachránit

25. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny

PEČENÍ DOMÁCÍHO KVÁSKOVÉHO CHLEBA
Více na str. 13

 18:00 / kavárna V Parku
PROČ NE BAND – COUNTRY KAPELA
Oblíbená country kapela Proč Ne Band z Moravské Třebové.

Vstupné: 100 Kč, předprodej vstupenek od 1. 3.
v recepci Fabriky. Více na str. 15

 18:00 / Fabrika
Kollárovci

18. So / 19:30 / Fabrika

Pořádá: Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI.
Vstupné: řada 1 - 10: 370 Kč, řada 11 - 22: 320 Kč

Absolventský ples Gymnázium Svitavy
Předprodej na adrese gysy.ples@gmail.com,
na recepci ve Fabrice a MIC Svitavy

19. Ne / 14:00 / kavárna V Parku

Turnaj ve FIFĚ – Nutná rezervace
Plodné odpoledne pro milovníky PlayStation!
Utvořte svůj tým (dvojice) a přijďte změřit své
síly s ostatními. Startovné: 50 Kč/osoba

 15:00 / Fabrika
Loudadlo Praha:
Na kouzelném paloučku + Jů a Hele
Více na str. 15

20. Po / 14:00 / Fabrika

Loudadlo Praha:
Na kouzelném paloučku + Jů a Hele
Doporučeno: pro MŠ, 1. st. ZŠ a veřejnost
Vstupné: 50 Kč

 16:00 – 19:00 / MC Krůček
Sebevědomé a motivované dítě
Seminář s Monikou Čuhelovou, 90 Kč pro členy,
120 Kč pro nečleny MC Krůček, objednání do
pátku předchozího týdne na e-mail: mckrucek@
gmail.com, mob.: 737 236 152.

21. Út / 18:00 / klub Tyjátr

Literárně-hudební večer
s Terezou Brdečkovou a Jiřím Dědečkem

Vstupné 50 Kč. Více na str. 14

 19:00 / klub Tyjátr
MY TAM BUDEM, PŘIJĎTE TAKY!
Více na straně 14 Vstupné: cena pro studenty
80 Kč, ostatní za 110 Kč
25. – 26. / So – Ne / 9:00 – 16:00 /
Nadace Josefa Plívy

Seminář reiki

Na semináři si osvojíte tradiční techniku harmonizace těla a mysli a její použití v každodenním
životě. Je nutné se předem přihlásit. Info a přihlášky na e-mail: studenkova@jitkastudenkova.
cz. Cena semináře: 1990 Kč

26. Ne / 8:00 – 12:00 / Fabrika
Burza filatelistů

 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Tramtarie Olomouc:
O pračlověkovi
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic,
ptakoještěrů a ptakoještěrek. Vstupné: 80 Kč /
rodinné pasy

 17:00 / kavárna V Parku
Cestovatelský večer II. – ŘECKO
Naše zraky se zaměří na řeckou kuchyni, kulturu
a způsob stolování. Zarezervujte si své místo,
z rautu ochutnejte 5 jídel řecké kuchyně a poslechněte si krásné povídání o Řecku.

Pá / 19:00 / klub Tyjátr

NÓBL MEJDLO 32.

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
Prodlouženo do 2. dubna

RETROGAMING

Počátky osobních počítačů u nás. Výstava zachycuje historii výpočetní techniky. Největší
pozornost je věnována počítačovým hrám
a domácím počítačům a konzolím z 80. let.
5. 2. – 19. 3.

PŘEHLÍDKA 2016
Opět po roce se ve výstavních síních muzea sešlo na první výstavě roku na padesát výtvarníků
majících vztah ke svitavskému okresu.
24. 3. – 7. 5.

SMÍŘENÍ, POSELSTVÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Obrazy a grafiky Václava Lamra zaměřené na
judaistické dějiny Starého zákona a Novozákonní příběhy z evangelií. Ve Svitavách bude vystavovat také cyklus s názvem „Poselství hvězdy
Davidovy“.
Stálé expozice

Labyrint svitavských příběhů, Příběh svitavského betléma, Z historie praní, Hledání
hvězdy Davidovy, Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy, Svitavské vily
Otevírací doba:
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, So - Ne
13:00 - 17:00. První neděli v měsíci je vstup pro
obyvatele Svitav volný

 Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
S ESPERANTEM KOLEM SVĚTA
Otevírací doba: Út – Pá s průvodcem z městského muzea, v jiném termínu po domluvě na
mob.: 604 377 616

 Fabrika
Foyer

Jiří Vít, Černčice: Podmanivá příroda
Autor se věnuje převážně fotografiím krajiny
a makrofotografii v přírodě.
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2. podlaží

Charita Svitavy: Proměny 2017
K vidění budou autentické fotografie z centra
denních služeb pořízené fotografy „zvenčí“ a jejich fotografie následně proměněné technikou
roláže, jejichž autory jsou sami klienti centra.
Vernisáž se uskuteční 9. března v 16 hodin v pasáži Fabriky. Tradičně pořádá Světlanka- centrum
denních služeb svitavské Charity.
3. podlaží

Impuls Hradec Králové: Premiéra 2016
Výstava oceněných fotografií XXVII. ročníku
soutěže. V letošním ročníku bylo porotě předloženo 589 fotografií od 68 autorů.
4. podlaží

Tomáš Krása: Plakáty
Autor vystavuje svůj soubor autorských sociálně-politických plakátů a výběr z plakátů ekologických.

Ivana Zapletalová:
Individua a Inspirace krajinou
Soubor Inspirace krajinou – krajiny jako modely
jsou z různých, převážně kovových materiálů,
obloha je do obrazu vložena digitálně. Soubor
Individua – obrazy jsou konstruovány z portrétů
blízkých osob a plastelínových modelů, kterými
jsem dotvářela surrealistickou podobu.

 Areál kina Vesmír a Divadlo Trám
SvitARTy – výstava mladých svitavských
výtvarníků
Vystavují: Anna Bulvová, Tomáš Mohr, Adam
Sodomka, Barbora Samuelová, Klára Šumberová, Zdeňka Kovářová, Simona Švihelová
a Jakub Ducháček.

 Živá zeď / venkovní galerie u Alberta
GREENLAND 2016
Fotografie Matěje Čuhela z jeho putování mezi
grónskými jezery. Země, kde má ještě stále příroda přednost před člověkem.

 Čajovna Namasté
Vendula Lorencová
Více na www.cajovnanamaste.cz

 Kavárna Rošambo
Květy našich luk a zahrádek
Blanka Šklíbová.

Kino Vesmír
1. / St / 19:30
Moonlight USA 2016
Nadčasový příběh o dospívání a hledání sama
sebe v drsných čtvrtích Miami. Drama. Zlatý
glóbus za nejlepší film, 8 nominací na Oscara!
Scénář a režie: Barry Jenkins.
Vstupné: 80 Kč / titulky / 111 minut
2. / Čt / 19:30

Všechno nebo nic ČR 2016
Romantická komedie. Táňa Pauholfová a Klára
Issová v hlavních rolích. Režie: Marta Ferencová
Vstupné: 100 Kč / 107 minut
3. - 4. / Pá, So / 17:00

Balerina Francie, Kanada 2017 PREMIÉRA!
Zábavný a dojemný rodinný animovaný film
o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech!
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 89 minut
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3. - 4./ Pá, So/ 19:30
Muzzikanti ČR 2017 PREMIÉRA!
Hudební rocková a folklórní balada odehrávající
se v drsném kraji Těšínského Slezska.
Režie: Dušan Rapoš
Vstupné: 120 Kč/ 109 minut
7. / Út / 19:30
John Wick 2 USA 2017
Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna
Wicka. Keau Reeves v hlavní roli akčního kriminálního thrilleru. Režie: Chad Stahelski
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky
8. / St / 19:30

Nechte zpívat Mišíka ČR 2017 PREMIÉRA!
Příběh rockera s duší básníka uvádíme v den jeho
70. narozenin! Scénář a režie: Jitka Němcová
Vstupné: 90 Kč / 100 minut + 16 minut předfilm
Superbia

9. - 11. / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30
Masaryk ČR, SR 2017 PREMIÉRA!
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. Karel Roden je Jan Masaryk! 14 nominací
na České lvy! Režie: Julius Ševčík
Vstupné: 130 Kč / 114 minut
14. / Út / 19:30

Logan: Wolverine USA 2017
Jeho čas nadešel! Wolverine (Hugh Jackman)
se vrací. Akční, dobrodužný, fantasy film. Režie:
James Mangold
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky / 131 minut
15. / St / 19:30

Lion: Dlouhá cesta domů USA 2016
Malý indický chlapec se ztratí ve vlaku. Ocitne
se v ulicích Kalkaty a musí se naučit sám přežít…
Životopisný film – 6 nominací na Oscara! Režie:
Garth Davis
Vstupné: 110 Kč / titulky / 129 minut
16. / Čt / 18:00

The Rolling Stones:
The Rolling Stones Olé olé olé! GB 2016
Cesta napříč Amerikou Dokument z tour kapely
po Jižní Americe 2016. 105 minut

The Rolling Stones:
Havana Moon GB 2016

Záznam největšího koncertu v dějinách. 110 minut. Vstupné na celý večer s přestávkou: 140 Kč
18. - 19. / So, Ne / 17:00
Kráska a zvíře USA 2017 PREMIÉRA!
Hraná adaptace animované klasiky – ohromující filmová oslava jednoho z nejpopulárnějších
příběhů vůbec. V roli Krásky: Emma Watson.
Režie: Bill Condor
Vstupné: 120 Kč / dabováno
18. / So / 19:30

Kong: Ostrov lebek USA 2017

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin mytického Konga! Akční, dobrodružný fantasy s-fi.
Režie: Jordan Vogt-Roberts
Vstupné: 110 Kč / titulky / 118 minut

22. / St / 19:30

Rocco Francie 2016
Filmový dokument sleduje životní příběh slavného italského porno herce Rocca Siffrediho.
Režie: Thierry Demaiziere, Alban Terlai
Vstupné: 110 Kč / od 18 let / titulky / 105 minut
23. / Čt / 19:30

Rammstein: Paris
Koncertní show kapely Rammstein! Švédský režisér Jonas Akerlund zachytil pařížský koncert
z března 2012! Koncert je k vidění pouze v kinech 23. března 2017!!
Vstupné: 160 Kč / 98 minut
24. / Pá / 17:00

Cine Tube

Setkání You Tuberů a promítání jejich premiérových videí na velkém plátně! Setkání You Tubery:
Ati, Kea, Natyla, Marty, Lukefry, Luboš je celkem
fajn a dalšími. Cena na místě: 149 Kč, předprodej: 99 Kč / 119 Kč (www.vstupnik.cz)
25. / So / 19:30
Amadeus USA 1984
Velkolepý historický epos. Film uvádíme na počest osmdesátých narozenin Miloše Formana!
Vstupné: 110 Kč / titulky / 180 minut (režisérská verze)
28. / Út / 19:30

Život USA 2017
Příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na pokraji jednoho
z nejdůležitějších objevů lidských dějin: důkazu
mimozemského života na Marsu… Sci-fi.
Režie: Daniel Espinosa
Vstupné: 120 Kč / titulky
29. / St / 19:30

Rande naslepo Německo 2017
I když svůj sen nevidíš, můžeš za ním jít. Romantická komedie podle skutečného příběhu o cestě
za snem mladého muže…
Režie: Marc Rothemund
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 111 minut
30. / Čt / 19:30

Hledání hvězdy Davidovy:
Popírání holocaustu USA 2017 PREMIÉRA!
Celý svět ví, že k holocaustu skutečně došlo, ona
to teď potřebuje dokázat. Spisovatelka Deborah
Lipstadt musí bojovat o historickou pravdu.
Režie: Mick Jackson
Vstupné: 110 Kč / titulky / 110 minut
31. 3. – 1. 4. / Pá, So / 17:00

Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA 2017
PREMIÉRA!
Na své dramatické cestě plné akce a nebezpečí
jsou Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie! Režie: Kelly Asbury
Vstupné: 120 Kč / dabováno

21. / Út / 19:30

31. 3. – 1. 4. / Pá, So / 19:30

Mladý muž si užívá života do chvíle, kdy zůstane
sám se svou malou dcerou uprostřed Londýna.
V hlavní roli romantické komedie Omar Sy. Scénář a režie: Hugo Gélin
Vstupné: 100 Kč / titulky / 118 minut

USA, Španělsko 2016 PREMIÉRA!
Malého chlapce v noci navštěvuje netvor – obrovský chodící a mluvící strom – a vypráví starobylé příběhy… Režie: J. A. Bayona
Vstupné: 110 Kč / titulky / 108 minut

I dva jsou rodina Francie 2017

Volání netvora: Příběh života
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SPORT
4. So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – VK Benátky nad Jizerou
Volejbal: junioři – 1. liga

 10:00 / hala Na Střelnici
Český pohár juniorek
Volejbal: juniorky – 4. kolo - turnaj

 10:00 / UMT Lány
TJ Svitavy A - Loštice
Kopaná: přípravné utkání mužů

 12:15 / UMT Lány
TJ Svitavy B - Horní Újezd

 17:00 / hala Na Střelnici
SH Na Střelnici Svitavy

 14:30 / UMT Lány
TJ Svitavy A - Přelouč

Florbal, 1. liga mužů
– předkolo play off nebo 1. kolo play down.
Bude upřesněno na www.florbal-svitavy.cz

Kopaná: KP muži

18. So / 10:00 / gymnázium

Basketbal TJ Svitavy – BC Vysočina
Basketbal: Nadregionální soutěž U 17

 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy – Sokol Mnichovo Hradiště
 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy
– Sluneta Ústí nad Labem
Basketbal: Koopertiva NBL muži

 19:00 / hala Na Střelnici
Florbal: 1. liga mužů

 15:00 / UMT Lány
TJ Svitavy - Kunčina

Předkolo play off nebo 1.kolo play down.
Bude upřesněno na www.florbal-svitavy.cz

 17:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – VŠB Ostrava
Basketbal: 2. liga muži

 20:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - FBC Start 98
Florbal: 1. liga mužů – 26.kolo

5. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova

Čtvrtfinále play off nebo 2.kolo play down.
Bude upřesněno na www.florbal-svitavy.cz

31. So / 18:00 / hala Na Střelnici

DEKSTONE Tuři Svitavy – NH Ostrava
Basketbal: Koopertiva NBL muži

Volejbal: junioři – 1. liga

Kopaná: přípravné utkání mužů

Kopaná: přípravné utkání dorostu

 18:00 / hala Na Střelnici
Florbal: 1. liga mužů

 hala Na Střelnici
FbK Svitavy- FbK Orlicko-Třebovsko
FbK Svitavy - FTC Vysoké Mýto
Časy utkání: www.florbal-svitavy.cz
Liga dorostenek - skupina 4 – 19. kolo

19. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Českomoravské
pomezí
Vysoké Mýto
19. a 20. 3. / 19:30 / Šemberovo divadlo

LIMONÁDOVÝ JOE

23. 3. / 19:30 / M-klub

MONIKA NAČEVA & MICHAL PAVLÍČEK
& PAVEL BOŘKOVEC QUARTET
24. 3. / 20:00 / M-klub

HARLEJ

Alkohol.cz Tour + zakázanÝovoce + Gate Crasher
Litomyšl
Do 3. 9. / Regionální muzeum v Litomyšli

KP v přehazované – chlapci – turnaj

Imaginárium v Litomyšli

Volejbal: žáci - přípravka

Živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců.

Basketbal TJ Svitavy
– Sokol ZVUS Hradec Králové B

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

Basketbal: Oblastní přebor U 12

Volejbal: ženy B – KP I. tř.

 9:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B
– KK Valašské Meziříčí

 17:00 / hala Na Střelnici
Florbal: 1. liga mužů

Míša Růžičková v pořadu pro děti.

Předkolo play off nebo 1. kolo play down.
Bude upřesněno na www.florbal-svitavy.cz

31. 3. / 20:00 / Music Club Kotelna

Basketbal: Nadregionální soutěž U 19

 hala Na Střelnici
FbK Svitavy - FBK Piráti Sokol Chrudim
FbK Svitavy - Orel Přelouč

Moravská Třebová
14. 3. / 19:00 / kinosál muzea

11. So / 10:00 / hala Na Střelnici

Časy utkání: www.florbal-svitavy.cz
Florbal: 2. liga dorostenců - skupina 4 – 19. kolo

Hrají: Michaela Kuklová, Martin Maxa a další

Volejbal: ženy A – 2. liga

25. So / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova

19. 3. / 16:00 / dvorana muzea

Volejbal: junioři – 1. liga

28. 3. / 19:00 / dvorana muzea

Basketbal: 2. liga muži

 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – LOKO Trutnov

TJ Svitavy – SF Praha

 10:00 a 11:45 / UMT Lány
TJ Svitavy - Pardubice
Kopaná: přípravné utkání žáci

 14:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B - Proseč
Kopaná: přípravné utkání mužů

 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – MMCITÉ Brno
Basketbal: Koopertiva NBL muži

TJ Svitavy – VK Hronov

 14:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Basket Poděbrady
Basketbal: nadregionální soutěž U 19

 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy
– LIONS Jindřichův Hradec
Basketbal: Koopertiva NBL muži

12. Ne / 10:15 / UMT Lány

 19:00 / hala Na Střelnici
Florbal: 1. liga mužů

Kopaná: přípravné utkání dorostu

Čtvrtfinále play off nebo 2. kolo play down.
Bude upřesněno na www.florbal-svitavy.cz

TJ Svitavy - Pardubice

 14:00 / UMT Lány
TJ Svitavy A - Slatiňany

26. Ne / 11:30 / UMT Lány

Kopaná: KP muži

Kopaná: VčP dorost

TJ Svitavy - Letohrad

5. 3. / 15:00 / Smetanův dům

Zpíváme a tančíme s Míšou
- minidiskotéka v Cirkuse

Koncert skupiny Portless

Divadelní představení KŠANDA

Koncert orchestru MALÁ HANÁ
Koncert Petra Koláře

Polička
3. 3. / 19:00 / Tylův dům, velký sál

KAMELOT 35turné - koncert
Vstupné: 150 Kč

4. 3. / 19:00 / Tylův dům, velký sál

SMOLÍKOVI
a jejich podivuhodné dobrodružství
Eva Holubová, Bob Klepl, Jana Stryková, Jan Meduna a další. Vstupné: 450 Kč, 400 Kč, 350 Kč
18. 3. / 19:00 / Tylův dům, velký sál

MOJE HRA - andělská komedie

Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Nina Divíšková,
R. Jan Kačer. Vstupné 390 Kč, 360 Kč, 330 Kč

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz,www.svc.svitavy.cz,
www.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Informace z kultury

Městský památkový okruh, 54

Smíření - výstava biblických motivů

Výstava Václava Lamra se bude prolínat
dubnovým projektem Hledání hvězdy Davidovy, který muzeum organizuje již od roku
2009. Zahájíme ji však společně s autorem již
ve čtvrtek 23. března v 17 hodin a je koncipována právě pro Svitavy, pro připomenutí křesťanských hodnot na pozadí hrůz holocaustu.
Václav Lamr absolvoval v šedesátých letech minulého století uměleckoprůmyslovou
školu v Brně, obor malířská technika a malba.
Vystavoval na samostatných i kolektivních výstavách nastupující generace a pořádal večery
vlastní poezie a aforismů. Pracoval jako štukatér, divadelní výtvarník, terapeut a ošetřovatel.
Tento umělecký vývoj přerušila okupace v roce
1968 a autor se orientoval na křesťanství, na

připomínání odkazu křesťanské identity, poselství Bible. Tvoří obrazy a grafiky zaměřené na judaistické dějiny Starého zákona a na
Novozákonní příběhy z evangelií. Vystavoval
v České republice i v zahraničí, jeho obrazy
jsou součástí sbírek institucí mnoha zemí.
Pracuje i na rozsáhlém grafickém ztvárnění
biblických knih, ilustroval řadu knih romských
a křesťanských autorů. V posledních letech se
zúčastnil křesťansko-židovských konferencí
smíření, což jej motivovalo k tvorbě cyklu obrazů Poselství hvězdy Davidovy. Tento cyklus
vystavuje v českých i zahraničních synagogách
(např. Drážďany).
Ve Svitavách se na velké výstavě představí
jak biblickými motivy, tak poselstvím hvězdy
Davidovy. Tyto obrazy ve struktuře šesticípé
hvězdy vznikly jako vizuální vzkazy naší generaci, která zná tragédii židovského národa ve
druhé světové válce v Evropě spíš z doslechu
a médií. Jsou projektem k budování zničených
mostů mezikulturní komunikace, jsou připomenutím zaniklé židovské kultury v našich
městech. Cyklus vystihuje jeden z klíčových
a dnes velmi aktuálních pojmů židovského duchovního dědictví ve slovu „zékor“, což znamená pamatuj, předávej dál následným generacím. Právě touto výzvou chce autor na výstavě
uctít památku jednoho ze Spravedlivých mezi
národy, svitavského rodáka Oskara Schindlera, který pomohl v temném období našich dějin zachránit mnoho lidských životů.

Výstavy v muzeu

Upečte si vlastní chléb

Výstava uměleckých děl těch, které potkáváme v ulicích měst a v obcích svitavského
okresu, bude ve výstavních prostorách muzea
k vidění už jen do 19. března. A pokud se chcete v klidu pokochat výtvarným uměním a nevíte, co s dětmi – můžete je „odložit“ v přízemí
muzea v historické počítačové herně. Výstava
Retrogaming je určitě zaujme.

V muzejních dílnách jsme si už vyzkoušeli
ledacos. Snažíme se vracet k tradicím a šikovnosti našich předků, především v oblasti řemesel. Tentokrát se prosklené dílny na den promění
v historickou pekárnu. Nápad vzešel od našich
návštěvníků, především těch, kteří pravidelně
navštěvují naše řemeslné workshopy. S lektorkou Renatou Součkovou se naučíte vyrábět
chlebový kvásek, umíchat kvalitní chlebové těsto
a upéct vlastní domácí chléb. Víte, co všechno
do poctivého chleba patří? Víte, že podle toho
jakou mouku a koření použijeme, takovou chuť
bude chleba mít? Víte, jaké jsou výhody celozrnné mouky? V 19. století byl před mletím ze zrna
odstraněn obal zrna a klíček, tím vznikla bílá
mouka, která se začala používat více, protože
má delší trvanlivost než mouka celozrnná. Ale
pro naše zdraví je určitě mnohem zdravější právě mouka celozrnná. Jaké jsou její výhody? Proč
se postupně vracíme k původním receptům
našich babiček? Vše se dozvíte na celodenním
workshopu v muzeu a dostatek času bude nejen
na zodpovězení otázek, ale také na výrobu kvalitní kysané zeleniny. Workshop pro dospělé se
bude konat v sobotu 25. března, nabízíme také
zkrácenou verzi pro školní skupiny. Kontakt: Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
Blanka Čuhelová

Václav Lamr:
Rut a Boaz, jeden z příběhů Starého zákona.

V místech, kde nyní stojí tato socha, se
v minulosti nacházel jeden z mnoha mostů přes
řeku Svitavu, a způsobil tak kunsthistorikům
problém. Koho socha vlastně znázorňuje? Věděl to autor Georg Anton Heinz, věděli to jeho
současníci a generace pamětníků. My si tak
úplně jisti nejsme a dohadujeme se mezi dvěma svatými, a to Janem Nepomuckým a Janem
Sarkanderem. Poslední katalog Arcidiecézního
muzea v Olomouci se kloní k druhé osobnosti, sv. Janu Sarkanderovi. Tento moravský katolický kněz (1576–1620) má velmi zajímavý
životní osud. Studoval filozofii a poté teologii,
v roce 1606 se ale oženil s protestantkou. Manželka ale krátce po sňatku zemřela a Jan se rozhodl vrátit k duchovní dráze. V roce 1609 byl
vysvěcen na kněze a ještě téhož roku uvězněn
za to, že pomohl svému bratrovi uprchnout
z vězení. Byl však propuštěn a stal se knězem
na několika farnostech, naposled v Holešově. Tam jej také zastihlo stavovské povstání
a na útěku před vzbouřenci byl u Troubek
roku 1620 zatčen, obviněn ze zrady, uvězněn
a v březnu 1620 podlehl mučení v olomouckém vězení. A protože byl zpovědníkem Popela z Lobkovic, stal se dalším mučedníkem
zpovědního tajemství. Jeho kult se ihned po
smrti rozšířil po Moravě i po Polsku, 1859 byl
blahořečen a roku 1995 ho v Olomouci kanonizoval Jan Pavel II. společně se Zdislavou
z Lemberka.
Sochy mučedníka se začaly objevovat na
Moravě už v 18. století. Nacházejí se u Prostějova, Uherského Brodu, v Olomouci, Fulneku,
Troubkách... Hlavním rozeznávacím atributem
je klíč, kniha a někdy prst na ústech. Obrovské
gesto nese i socha svitavská. Ta je datována rokem 1725, dosochána pravděpodobně v roce
1730. Ale to zásadní je, kdo je jejím autorem.
Už byl sice pojmenován výše, ale málokdo ví,
že Georg Anton Heinz je rodák z Moravského
Lačnova. A o jeho životním příběhu zase až
příště.
Radoslav Fikejz
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O našem městě v japonském časopisu
Gastroterapie
Seminář s Kateřinou Zelinkovou o tom, co
nám způsobuje překyselení organismu a jak
se ho zbavit, o propojení psychiky a zažívání,
o skladbě potravin, o stravování podle barev
a biorytmů našeho těla i o společenské stránce
„hodování“. Součástí přednášky bude ukázka
ošetřování bodů na ruce, které odpovídají trávicí soustavě, pomocí Su Jok terapie. Seminář
se uskuteční v úterý 14. března v 17 hodin
v aule Fabriky. Vstupné 30 Kč

Literárně - hudební večer
s Terezou Brdečkovou
a Jiřím Dědečkem

Na počátku roku 2017 jsme dostali do Muzea esperanta časopis. Jmenuje se La Revuo
Orienta, je vydávám v Japonsku a rozesílá se
do celého světa. Pro nás je cenný tím, že v něm
je celkem obsažný článek paní Sachiko Hayashi, která v něm popisuje své zážitky z celosvětového kongresu v Nitře, ale hlavně větší
část věnuje své cestě a pobytu ve Svitavách.

S paní Sachiko a Oonishi Fusako jsme se setkali v rámci kongresu v Nitře. Tak jak bývá zvykem, navazují esperantisté vždy nové známosti
a my ze Svitav se můžeme pochlubit i muzeem
esperanta. To je hlavní „tahák“ pro zahraniční
turisty. I tentokrát, i když paní Sachiko neplánovala cestu do Česka, muzeum esperanta si nenechala ujít. Dalším překvapením pro ni bylo, že
Oskar Schindler, kterého znala z filmu Schindlerův seznam, se narodil ve Svitavách a stojí zde
i jeho rodný dům. Proto hned u pomníku Oskara Schindlera vyrobila z papíru jeřáb, který je
pro Japonce poslem míru, a položila jej na pomník. Paní Sachiko je předsedkyní Českého klubu v Japonsku. Jezdí do Olomouce na univerzitu
studovat český jazyk. Věřím, že se s ní ve Svitavách znovu setkáme, a to už při mezinárodním
setkání, které klub připravuje na září. Celý článek v originálu i v překladu si můžete přečíst ve
vitríně Klubu přátel esperanta na podloubí náměstí Míru ve Svitavách.
Libuše Dvořáková

My tam budem, přijďte taky!

Tereza Brdečková je spisovatelka, scénáristka a překladatelka. Je autorkou románů Listy
Markétě (1996), Slepé mapy (2006) či Alhambra (2010) a jako scénáristka seriálu Bohéma.
Tereza Brdečková bude číst ze své nejnovější
knihy Zrcadlo Serafina (2016). Jedná se o magický dobrodružný román odehrávající se před
vypuknutím třicetileté války. Večerem bude
provázet její manžel, písničkář, básník, předseda českého PEN klubu, Jiří Dědeček, který
zahraje na kytaru a přečte i něco ze své vlastní
tvorby. Setkání s Terezou Brdečkovou a Jiřím
Dědečkem se uskuteční v úterý 21. března
v 18 hodin v klubu Tyjátr. Vstupné 50 Kč

Svitavská čtečka
V letošním roce pořádáme první oficiální ročník soutěže, jíž se v loňském roce na
zkoušku zúčastnilo více než 30 žáků a studentů svitavského okresu. Soutěž je zaměřena
na literaturu, texty básnické i prozaické, propojení znalostí literární teorie s dovednostmi
v jejich uplatňování. Jedná se o soubor otázek
vztahujících se k uměleckým textům různorodého charakteru. Druhá část soutěže je tvůrčí – vytvoření vlastního textu podle zadaných
kritérií. Pro soutěžící chystáme hodnotné ceny,
přičemž první cenou je elektronická čtečka
knih. Soutěž je určena žákům/žákyním 9. ročníků ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých
gymnázií. Termín konání je úterý 28. března,
místem bude aula ve Fabrice. Těšíme se na
účast vaši i vašich šikovných žáků!
Kateřina Stündlová

Kellerovými. A do ranních hodin se o zábavu
postará DJské trio Astronauts without helmets
se studentem JAMU Martinem Mohrem.
Cyklus zahájíme v sobotu 25. března
v 19 hodin. Zvýhodněná cena za celý večerní program je pro studenty 80 Kč, pro ostatní
110 Kč. Už teď můžeme prozradit termín další
akce 3. června. Přijďte se dívat, poslouchat, tančit a pobavit se s kamarády! #Sarahzšatnysetěší
#MACtym
Matěj Nárožný

Naši rodiče chodí jednou za čas do Fabriky, my chodíme kalit do Trámu a Tyjátru. Rozhodli jsme se připravit Malý abonentní cyklus
po vzoru velkého divadelního z Fabriky. Těšte
se na vytříbená divadla a dobrou muziku.
První večer zahájí Svitaváci! V divadelním
představení Tisíc tuctů od Plata Company
uvidíte studenta DAMU Štěpána Lustyka. Následovat bude koncert kapely Oops s bratry

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV
PO - PÁ
SO

7:00 - 17:00
8:00 - 11:30

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

JARO 2017

Víte, že...
...papež přijal dar z Česka?
Papež František přijal dřevořezbu s vyobrazením blahořečeného katolického kněze
Engelmara Unzeitiga. Informovala o tom Apoštolská nunciatura v České republice, která je
oficiálním vyslanectvím Svatého stolce v Česku. Dar papeži vezli loni na podzim k příležitosti blahořečení do německého Würzburgu
poutníci z Hradce nad Svitavou.
Zdroj: Mladá fronta DNES

...se T-mobile přestěhoval?
Prodejna T-Mobile je přestěhovaná na Purkyňovu ulici 203/57 u autobusového nádraží.
Původní prodejna T-Mobile na spodní části
náměstí Míru se nyní zabývá pouze servisem,
prodejem mobilních telefonů a opravami.

- OVOCNÉ DŘEVINY

...u nás natáčela TV Nova?

- JAHODNÍKY

Televize Nova ve spolupráci s CzechTourism natáčela ve Svitavách krátkou upoutávku
do pořadu Tipy na víkend, který bude odvysílán
2. března ve Snídani s Novou. Diváci jsou zváni na svitavské náměstí k prohlídce památkové
zóny a za sportem do areálu Brand, následně
do městského muzea na výstavu Retrogaming.
Reportáž má jasně vymezený čas, proto nebylo
možné všechny krásy našeho města prezentovat.

- RŮŽE
- OKRASNÉ DŘEVINY, TRVALKY, TRAVINY
- substráty, mulčovací kůru, hnojiva
- projekci, realizaci a údržbu zahrad
Jarní prodej zahájen od 15.3. 2017

Při předložení tohoto inzerátu od 15.3. do 30.4. 2017 na nákup našich výpěstků

SLEVA 10%
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1. / St / 19:00 / Fabrika

Pražský komorní balet: Mysterium času
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Barča. A historie kapely se píše dál. V druhé
polovině roku 2016 se do kapely vrací houslista Gřešek. Clan tímto dostává úplně nový rozměr, protože místo 6ti členů jich má Clan 7,
a ne vždy nás uvidíte/uslyšíte všechny.
Prioritou kapely Benjaming‘s Clan je předávat lidem stovky kilowatt pozitivní energie.
Vstupné: 100 Kč, předprodej vstupenek
od 1. 3. v recepci Fabriky, v den koncertu na
pokladně kina Vesmír. Koncert na sezení bez
rezervace míst.
19. / Ne / 15:00 / Fabrika

Taneční inscenační pojetí Hany Polanské
Turečkové zkoumající časoprostor jako zcela
samozřejmý faktor, kdy nic se nezdá jistější než
nezvratná, neopakovatelná posloupnost událostí v přírodě i dějinách, poukazující na teorii
relativity i na filozofické otázky týkající se naší
minulosti a hloubky vesmíru, zrození života
a jistoty smrti.
Tři inscenace, tři mladí talentovaní choreografové tvořící na hudbu českých hudebních
skladatelů. Autoři představí své rozdílné chápání faktoru času.
Vstupné: 200 Kč (členové KPH 100 Kč)

Loudadlo Praha:
Na kouzelném paloučku + Jů a Hele
Když zakokrhá kohout, znamená to, že
začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už
půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se
zatím „na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší
se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci
Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák
Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou,
proletíte se s papírovými draky široko-daleko
a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.
Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy, předprodej od
6. 3. v recepci Fabriky

3. / Pá / 19:30 / Fabrika

18. ples dechových hudeb
Tradiční ples pro fanoušky dechovky!
K dobré náladě a tanci vám zahrají DO Svitavská dvanáctka a Jarda Gang Svitavy a po třech
letech opět Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem.
Vstupné: 120 Kč, předprodej v recepci
Fabriky od 21. 2. Pořádá SKS Svitavy a DO
Svitavská dvanáctka.
17. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr

22. / St / 19:00 / Fabrika

Irský večírek s kapelou Benjaming ´s Clan

Jan Spálený a ASPM
Koncert legendárního zpěváka a pianisty
s muzikou na pomezí blues a jazzu. V druhé polovině 80. let a začátkem 90. let 20. století tvořili
skupinu tři, na české scéně již relativně renomovaní, hudebníci: Jan Spálený, Petr Kalandra
a František Havlíček. Jan Spálený byl převážným
autorem hudební složky repertoáru (ačkoliv
skupina hrála také cover verze zahraničních hitů,
například písní Boba Dylana). Slova pro kapelu
psalo několik význačných textařů té doby: Petr
Kopta, Zdeněk Rytíř či Pavel Vrba, ale nezřídka
si psali texty Spálený a Kalandra sami. Havlíček
pak plnil úlohu sólisty na dechové nástroje (saxofony, flétna a zejména basklarinet). Žánrově

Spálený vystavěl nové ASPM, jehož základem je
on jako zpěvák a klavírista, jeho syn Filip Spálený
jako tubista, Michal Gera jako hráč na trumpetu
a jako vibrafonista Radek Krampl. Na bicí hraje
Filip Jeníček. ASPM v této podobě hraje oproti původnímu triu více jazzovou podobu blues
a vydalo šest studiových alb, z nichž dvě (...až
srdce usedá a Má vina) byla oceněna cenou
akademie populární hudby Anděl.
Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupenek od
20. 2. v recepci Fabriky.
27. / Po / 18:00 / Fabrika

Divadelní představení v rámci Dne učitelů
Ministr a anděl (Divadelní společnost Kuplet)

Inscenace vycházející z knižní předlohy
Ivana Klímy. Zabývá se postupným rozkladem
silné osobnosti diktátora a kritizuje lidskou společnost obecně.
Diktatura, nebo svoboda? V čem vlastně
chceme žít? Je lepší strach z trestu, nebo strach
z neomezených možností?
Tyto a další otázky rozkrýváme během postupného úpadku konkrétního diktátora. Jeho
snaha konat dobro je vždy přebita jeho vlastními diktátorskými postupy či ovlivněna jeho
okolím. Sledujeme postupný rozklad jedné
z nejsilnějších osobností režimu. Povede se mu
režim přetvořit, anebo to dopadne nakonec docela jinak?
Hra nastiňuje vnitřní dialog schizofrenního
člověka a chování všech ostatních součástek
systému. Působivé jsou zejména zveřejněné pohnutky hlavního hrdiny. Je ale zajímavé sledovat
i hledání relativních pravd ostatními postavami.
Objevuje se i mnoho způsobů jak prosazovat
své „pravdy“ jako takové. Inscenace vznikala během intenzivního zkoušení s hercem Davidem
Steigerwaldem formou improvizace a postupně
se stala celistvým obrazem fungování diktátorského režimu a především jeho zákulisí. Režie:
David Steigerwald. Hrají: Lukáš Hložek, Jakub
Plzák, David Tomeš, Hana Lanková, Victoria
Haetchi. Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

Předprodeje na březen
Po více jak 10 letech, 700 koncertech nejen v České republice, ale i v Německu, Polsku,
Rakousku, Slovensku a Finsku ukončuje svou
činnost kapela Benjaming Band.
Začátkem roku 2013 nově vzniká Benjaming‘s Clan, který přibírá do svého klanu
polského člena Jacka, který v kapele hraje na
banjo, slidovou kytaru a tin whistle. Zhruba
o půl roku déle se ke klanu přidává další polský
muzikant Gřešek, který zvuk celé kapely obohacuje o housličky. V létě 2014 Gřešek kapelu
opouští a na jeho místo přichází houslistka

by se hudba z tohoto období dala zařadit na pomezí folku a blues a skupina nahrála čtyři studiová a dvě živá alba. Roku 1993 se trio rozešlo a Jan

od 13. 3. 2017
• 19. 3. / 15:00
Loudadlo Praha: Na kouzelném paloučku
+ Jů a Hele – 80 Kč / rodinné pasy (Fabrika)
• 12. 4. / 19:00
Rudy Linka - Tu kytáru jsem koupil kvůli... One
Man Show – 200 Kč (Tyjátr)
od 27. 3. 2017
• 9. 4. / 19:00
Wüstenrot Teatro – Bratislavské hudební divadlo: Frida: Malovať a milovať – 400 Kč
(Fabrika).
Lucie Crhová
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Vojtovy zlaté ručičky

Děje se ve městě
ZO kardio Svitavy
15. / St /13:00 / Fabrika, aula 3. podlaží

Zdravý životní styl
Přednáška na téma inkontinence, nabídka inkontinenčních pomůcek a jejich vhodný výběr.
Není určena pouze seniorům, ale všem, které
tato problematika zajímá.

22. / St / 13:00 / bar u knihovny, 2. podlaží
Začátkem února jsme se zúčastnili vycházky s KČT „přes střechu Evropy“. Vycházky se
zúčastnilo 37 členů ze Svitav i Poličky. Za pěkného počasí jsme obešli okolí Borové asi 5 km.
Každý účastník obdržel pamětní list a sladkou
medaili. Procházka zimní krajinou Oldříše bude
v sobotu 25. března, odjezd v 10 hod. z vlakového nádraží ze Svitav. Na závěr si zahrajeme
kuželky.
Od 1. března obnovujeme rekondiční cvičení, které se bude konat každou středu od
14:30 do 15:30 hod v tělocvičně SPCCH Svitavy. Cvičební úbor s sebou. Zvou aktivní členové zdravého pohybu.
Eva Rejentová

Českomoravské pomezí
na veletrzích cestovního
ruchu
Již tradičně se začátkem roku konaly dva
naše největší veletrhy cestovního ruchu, Regiontour v Brně a Holiday World v Praze.
Obě města přivítala zástupce regionů, krajů,
turistických atraktivit, ale i cestovních kanceláří
a agentur, kteří prezentovali to nejzajímavější
ze své nabídky široké veřejnosti. Nechybělo
mezi nimi ani Českomoravské pomezí, které se
spolu s dalšími turistickými oblastmi Pardubického a Královéhradeckého kraje představilo
v rámci expozice Východních Čech. Velký zájem byl u stánku Českomoravského pomezí nejen o informace a propagační materiály o regionu a jeho jednotlivých městech či turistických
cílech. Řadu návštěvníků zaujala také možnost
zúčastnit se soutěžního kvízu a vyhrát některou z atraktivních cen. Na otázky, které blíže
představily region a největší turistická lákadla
měst Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Vysoké Mýto, odpovědělo během obou
veletrhů několik stovek soutěžících. Každý
z nich si s sebou domů odvezl malý dárek a na
vylosované šťastlivce čekaly balíčky se spoustou zajímavých cen. V průběhu veletrhů byli
také odměněni výherci loňského ročníku velké
soutěže Kouzelné putování Českomoravským
pomezím. Soutěž, ve které hrajeme o mobilní
telefony, tablet, víkendové pobyty či vstupenky do památek a na kulturní akce, probíhá
i v letošním roce. Více informací o soutěži se
dozvíte v informačních centrech nebo na internetovém portálu Českomoravského pomezí.
Jiří Zámečník

Odpoledne společenských her
Příležitost strávit příjemné odpoledne hraním
společenských a vědomostních her.

29. / St / 14:00 / Fabrika, velký sál

Členská schůze Klubu seniorů Svitavy
Členská základna bude informována o připravovaných aktivitách klubu v tomto roce, samospráva předloží sestavený rozpočet předpokládaných příjmů a výdajů a starosta David
Šimek pohovoří o plánovaných investičních
záměrech města na rok 2017. Na závěr bude
možnost zhlédnout film Svitavy – otevřené
město a město v pohybu s komentářem herce
Miroslava Táborského.
Všechny aktivity klubu seniorů jsou zveřejňovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí
a 3. podlaží před místností č. 301) a v elektronické podobě na webových stránkách www.
ks.svitavy.cz nebo na facebooku.
Samospráva KS Svitavy

Vyřezávání do ovoce a zeleniny Vojtěcha
Petrželu baví, živit se ale chce jako kuchař. Že
mu tento obor není cizí, ukázal na juniorském
mistroství ČR, odkud se vrátil jako mistr republiky. Ve dnech 19. až 21. ledna se v Brně konala
prestižní soutěž Gastro Junior Brno, kde soutěžili studenti hotelových škol ve 3 oborech: cukrář,
číšník a kuchař. V posledním zmíněném oboru
měli soutěžící za úkol uvařit 4 porce, a to ze
surovin, které předem neznali a vylosovali si je
v Black boxu. Na přípravu měli 30 minut následovaných 45 minutami vaření pod dohledem
pěti odborných porotců. Vojta byl posledním
kuchařem celé soutěže, který reprezentoval svoji
školu SOŠ a SOU Polička. Jak se ale říká „nejlepší na konec“, a to se potvrdilo. S výsledným
receptem (hovězí steak na bylinkách, ragú z hlívy
ústřičné, pastinákovo – mrkvové pyré, tymiánová
demi glace a petrželkový olej) se stal celkovým
vítězem tohoto celorepublikového mistrovství.
Vojta tak postoupil na mistrovství světa a zajistil sobě i škole dobré jméno. Kromě toho získal
hodnotné ceny, jako je například pozvání na Galavečer České ručičky.
Eliška Vraspírová

Na Valentýna darovali krev s láskou
Začátkem února přijala transfúzní stanice ve Svitavách 65 dárců krve a z toho 11
prvodárců, kteří sem přišli „oslavit“ Valentýna. „Z takového zájmu máme velkou radost,“
podělila se o pocit za celý tým staniční sestra oddělení Marcela Hartmanová. Upřesnila, že přišlo 48 mužů a 17 žen. „Osm párů si
k nám přišlo společně „užít“ svátek Valentýna
a svoji lásku poslat dárcovstvím krve dál. Muži
si odnesli víno, ženy dostaly kytičku. Novým
dárcům jsme věnovali ještě čokoládové srdíčko a ty, kteří přišli letos poprvé, jsme obdarovali ještě nástěnným kalendářem na rok
2017 s fotografiemi Vysočiny,“ uvedla Marcela
Hartmanová.
Dodala, že autorkou fotografií v kalendáři
je primářka oddělení Dagmar Veselá, a připomněla, že kalendář prošel v prosinci křtem
Franty Černého z Čechomoru, který dárcovství
podporuje v dlouholeté kampani Daruj krev
s Čechomorem. „Ten, kdo se hned zaregistroval na odběr plazmy, dostal také ještě víno,“
vysvětila Marcela Hartmanová.
Svitavská transfúzní stanice připravila pro
letošní rok kampaň k dárcovství krve, se kterou bude sestra Lenka Simonová oslovovat
studenty středních škol ve městě a v okolí.

Na fotografii je nadšený pár, který za dárek
z lásky obdržel malou pozornost.
Děkujeme všem. Zdenka Hanyšová Celá
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Pošlete fotku do svitavského rodinného alba aneb Svitavy společně :)
Celkový obraz města Svitavy je postupně
tvořen nejen bohatou historií, architekturou,
památkami, přírodními areály, sportovišti, příběhy slavných rodáků, ale zejména báječnými
lidmi, kteří tu žijí. Rodinná atmosféra se přelévá do všech činností v našem městě. Svita-

vané se rádi baví, potkávají se se svými přáteli,
sdílejí zážitky všedních dní a vítají návštěvníky
z ostatních měst. Prožijte s námi tyto okamžiky
prostřednictvím fotografií, které v této rubrice
budou zveřejňovány. Pořádáte nějakou veřejnou akci (závody, soutěže, turnaje, přehlíd-

ky, plesy, karnevaly...), která je svým významem zajímavá pro občany našeho města?
Pochlubte se jistě báječnými výsledky a zašlete
nám fotografii s krátkým popisem na e-mail:
spolecne@svitavy.cz. Děkujeme. Budeme se těšit
na naše svitavské rodinné album :) Petr Šmerda

Představení pro děti v Divadle Trám - Žabáci (Divadlo Líšeň).

Missa Jazz ve Fabrice.

Záhadolog Arnošt Vašíček v Tyjátru.

Ples oktávy A svitavského gymnázia - maturanti a tanec s rodiči.

Setkání Zapalme svíčku.

Florbalisté míří do play-off.

Mladým fotbalistům se dařilo. Obě mužstva skončila na 2. místě turnaje.

Reprezentační ples města si Svitavané náramně užili.

Minifest aneb nonstop divadelní a hudební večer s divadlem DOMA.

Svitavy na Holiday World v Praze.

Metal v Tyjátru.

Starosta David Šimek dává svolení ke společné veselici.

Masopust a zabijačkové hody.

Počasí jako na objednávku a zábava v plném proudu :)

Sklářský workshop v muzeu.

Hrálo se, tancovalo a hodovalo. Podařená sobota ve Svitavách!
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Mlžky – rybíz – prostě mladší žákyně

Dekstone Tuři Svitavy
hrají ve skupině A2
S trojicí posil vstoupili Tuři do herní nadstavbové skupiny Kooperativa NBL. Na začátku nového roku Svitavy posílil zkušený křídelník Pavel Slezák. Čtyřnásobný český mistr
přišel z týmu Orli Prostějov. Dále Tury na začátku února posílil kvalitní slovenský rozehrávač Roman Marko, který do Svitav přestoupil
z Prostějova. Posilou „last-minute“ se stal americký rozehrávač Bryan Smithson. Aktuálně hrají Tuři nadstavbovou skupinu A2. Ve hře jsou dvě
postupová místa do play-off.
Milan Stehura
Sestava DEKSTONE Tuři Svitavy:
Rozehrávači: Roman Marko, Petr Andres, Bryan Smithson. Křídla: Jere Vučica, Pavel Slezák,
Jan Špaček, Tomáš Teplý, Martin Bašta. Pivoti:
Jiří Jelínek, Hunter Mickelson, Brett Roseboro,
Lukáš Šindelář. Hlavní trenér: Lubomír Růžička. Asistent trenéra: Lukáš Pivoda

Rozpis domácích utkání Turů:
11. března / So / 18:00 / Mmcité Brno
18. března / So / 18:00 / Sluneta Ústí n. Labem
25. března / So / 18:00 / BK Lions Jin. Hradec
31. března / Pá / 18:00 / NH Ostrava

Horní řada zleva: K.Chaloupková, E. Žáková, Z. Chaloupková, L. Bálková.
Dolní řada zleva: K. Petrželová, B. Pekařová, Z. Haraštová, K. Vostřelová, V. Pavlišová, V. Nováková.
Děvčata, která se na vás z fotografie tak
hezky usmívají, to jsou mladší žákyně našeho
volejbalového oddílu, pro nás domácí prostě
mlžky, nebo rybíz. Do loňského jara znaly jen
trojkový volejbal, nebo různé formy barevného minivolejbalu, od září přešly – podle nich
„konečně“ – na klasiku, tj. šestkový volejbal.
Kdo má jen trochu přehled, dobře ví, jak obrovská změna to je. Navíc na letní soustředění
nejela všechna děvčata a trenérky tak na podzim doslova trnuly, jak to s jejich premiérovou
účastí v krajském přeboru bude. Začátky byly
rozpačité zejména proto, že si děvčata asi
myslela, že „to“ nic není, že „to“ půjde samo.
Nešlo. Ale musím napsat, že zlepšení pak bylo
vidět doslova každý týden. Téměř stoprocentní

účast na trénincích, snaha a chuť do volejbalu
dělaly zázraky. Krajský přebor hrálo celkem
12 družstev turnajovým prolínacím systémem.
Jako jeden z nejmladších týmů jsme brzy začaly
v tabulce stoupat nahoru, dvakrát se děvčata
dokonce probojovala do výkonnostně nejlepší
čtyřky. Krajský přebor právě skončil a suma
sumárum – konečné 4. místo při premiéře ve
velkém volejbalu je úspěchem. Děvčata teď na
jaře čekají turnaje, přáteláky a především tvrdý trénink. Příští sezónu totiž očekáváme, že
v kategorii mladších žákyň krajský přebor vyhrají
a možná i nakouknou, alespoň v turnajích,
i mezi starší žákyně. Tvrdím totiž, že každá volejbalová zkušenost pro ně bude dobrá, nebo
snad ne?
Marcela Sezemská

Zhodnocení běžeckých tras

Ledová plocha
10:00–12:00; 14:00–16:00;
16:30–18:00 s hok., 19:00–21:00

4. 3.

So

5. 3.

Ne 10:00–12:00; 14:00–16:00

6. 3.

Po

10:00–12:00; 15:00–17:00

Út

10:00–12:00; 15:00–17:30;
18:00–19:00 s hok.

7. 3.
8. 3.

St

10:00–12:00; 15:00–17:00

9. 3.

Čt

10:00–12:00; 15:00–17:30

10. 3.

Pá

10:00–12:00; 15:00–17:00

11. 3.

So

10:00–12:00; 14:00–16:00;
16:30–18:00 s hok., 19:00–21:00

12. 3.

Ne 10:00–12:00; 14:00–16:00

Plavecký bazén
Běžecké lyžování pomalu ukončuje nádhernou sezónu 2016/2017. Již je tomu několik
let, kdy jsme mohli upravovat lyžařské trasy
v okolí Svitav. Pár faktů ze statistiky - vyjeli jsme
8 krát, strávili jsme při úpravě tras asi 30 hodin
a ujeli jsme zhruba 250 km. Novinkou, ve které
budeme pokračovat snad už příští sezónu, bylo
umístění aktuální mapky s GPS na našem webu.
Těšíme se na další sezónu a loučíme se s krásnou
fotkou z trasy při východu slunce.
René Hnát

Po 9:00–20:00
5:00–12:00; 13:00–20:00
Út

(2 dráhy pronajaty, 17:00–19:00)

St 9:00–20:00
Čt 9:00–20:00
(2 dráhy pronajaty, 17:00–19:00)

Pá 5:00–11:00; 13:00–21:00
(2 dráhy pronajaty, 14:00–15:30)

So 10:00–12:00; 13:00–19:00
Ne 13:00–20:00
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Denis Kinc se stal republikovým šampiónem
a myslí na bowlingový reprezentační dres

VÍTE, JAKOU ÚROVEŇ
ANGLIČTINY MÁTE?
Státní jazyková škola při svitavském
gymnáziu organizuje pro veřejnost
(pro žáky ZŠ, studenty i dospělé)

mezinárodní zkoušky
z angličtiny nanečisto
písemná část 6. 4. 2017 ve 14:00,
ústní část 7. 4. 2017 ve 14:00,
200 - 300 Kč (podle úrovně)
do 27. 3. nutná registrace na gymnáziu

informace:

www.gy.svitavy.cz, tel. 461 535 090
ZAJÍMÁ VÁS, JAK JSTE NA TOM?

Svitavský hráč prošel mistrovskou soutěží
systémem start – cíl s průměrným náhozem
226. Titul dokázal vybojovat poprvé v kariéře.
Bowling se v našem regionu stává sportovním odvětvím nejen stále více rozšířeným,
ale také úspěšným. Další důkaz pro toto tvrzení poskytl svitavský hráč Denis Kinc, který se
stal mistrem České republiky v soutěži ABL
(Amatérská bowlingová liga). Finálový turnaj
se odehrál v pardubické herně Bowlingzone
a Denis Kinc jím prošel téměř jako nůž máslem.
„Mistrovství republiky se mi povedlo zvládnout způsobem start – cíl. Byl to můj dlouhodobý cíl a jsem moc šťastný, že se mi to letos
povedlo. Výsledku si vážím o to více, že se sešla
skutečně početná konkurence silných hráčů
včetně českých a slovenských reprezentantů.
Ostatně mezi ženami zvítězila hráčka slovenské reprezentace,“ uvedl Denis Kinc, který získal svůj první mistrovský titul. Věří ovšem, že
nikoli poslední.
Na své cestě ke zlatu musel svitavský bowler nejprve zvládnout šest kvalifikačních her,
což se mu povedlo tak dobře, že se ujal vedení, které už nepustil. Postoupil až do finále,
kde byl jeho soupeřem Ladislav Švec a i jeho
dokázal díky vydařenému závěru utkání porazit. Třetí pak skončil obhájce titulu a úspěšný
veteránský reprezentant Jiří Hindrák.
„Bowling jsem začal hrát před sedmi lety
ve Svitavách, brzy mě však přestalo bavit rovné házení a přešel jsem na excentrickou kouli.
Dá se říci, že vážně se bowlingu věnuji čtyři
roky. Je pro mě nesmírně důležité, že mohu
hrát a trénovat v bowlingovém centru Bowlingzone v Pardubicích,“ říká nový mistr České
republiky.
Je pochopitelné, že soutěže ABL nejsou
jediným zápolením, kterých se Denis Kinc zúčastňuje. „Hraji extraligu ČBA za tým Bowlingzone B. Vyhrát extraligovou soutěž, to by samozřejmě byla ta nejvyšší meta, jaké bychom
mohli dosáhnout,“ klade si odvážné cíle. Že
mohou být oprávněné, to se ukázalo při čtvrtém hracím dnu extraligové skupiny D, kde

Bowlingzone B s Denisem Kincem v sestavě
zvítězil a v celkové klasifikaci je druhý.
Bowlingová sezóna je v plném proudu a republikový šampión má před sebou další výzvy.
„Na jaře mě čeká pokračování extraligy a základní kola nové ligy ABL. Nejbližší velkou akcí
pro mě bude mezinárodní turnaj v Bratislavě,
který se koná 11. února. Byl bych rád, kdyby
se mi alespoň částečně povedlo zopakovat takové výkony, které mě dovedly k mistrovskému
titulu,“ přeje si Denis Kinc.
A když už hovoří o svých cílech do budoucnosti, jeden ční nade všemi. „Rád bych se dostal do reprezentačního družstva a pokoušel
se v jeho barvách o úspěchy,“ netají se. A to je
pořádně vysoká meta, vždyť připomeňme, že
český hráč Jaroslav Lorenc se stal loni mistrem
Evropy. Takže doklad, že to jde, by tady pro Denise Kince určitě byl.
Zdroj: Svitavský deník

autobaterie
pneuservis
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

Zimní příprava svitavských fotbalistů

Zimní příprava svitavských fotbalistů je v plném proudu, snímek je z utkání TJ Svitavy A - Opatovec. Foto: Jiří Petr.
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O Třebovskou mašinku

Městská liga družstev v kuželkách

Jako každý rok, tak i letos se svitavští plavci
dne 21. ledna zúčastnili závodů v České Třebové. A tady jsou jejich skvělé výsledky:
ročník 2009, Marek Meluzín
25m Z - 1. místo, 25m P - 1. místo,
25m M - 1. místo, 25m VZ - 1. místo
ročník 2008, Daniel Letý
25m Z - 1. místo, 25m P - 1. místo,
25m M - 1. místo, 25m VZ - 1. místo
Pavlína Dvořáková		
25m Z - 3. místo, 25m P - 1. místo,
25m M - 1. místo, 25m VZ - 4. místo
Charlene Crhová		
25m Z - 1. místo, 25m P - 2. místo,
25m M - 6. místo, 25m VZ - 2. místo
Barbora Kuncová		
25m Z - 5. místo, 25m P - 4. místo,
25m M - 4. místo, 25m VZ - 5. místo
ročník 2007, Sabina Bártová		
50m Z - 6. místo, 50m P - 6. místo,
50m M - 5. místo, 50m VZ - 4. místo
Lukáš Marek		
25m Z - 9. místo, 25m P - 12. místo,
25m M - 9. místo, 25m VZ - 9. místo

Závěr soutěže bilancovali koncem roku v kuželně. V čele tabulky sestávající z deseti týmů se
umístily: 1. Kachle, 2. Debakl a 3. Svitap. V jednotlivcích měli nejvyšší nához Miloš Kotala a Petra
Báčová. Na snímku jsou zástupci všech týmů.
Jiří Klusák

Pozvánka na kolo
Pátým rokem pořádají členové Bike clubu Svitavy vždy v březnu cyklistickou vyjížďku na hrad Bouzov a zpět. Letos se pojede
v sobotu 18. března v 10 hodin od cykloprodejny EZOP a v Moravské
Třebové se k nám tradičně přidají místní cyklisté. Jede se společně na
silničních, trekingových či MTB kolech, při zpáteční cestě bude pravidelná zastávka v Městečku Trnávka v hospůdce na něco teplého. Je
možné se přidat i na část trasy. Podrobnosti na: www.bikesvitavy.cz
Lenka Suchánková

15. kolo východočeského přeboru v kuželkách

V dopolední štafetě 6x 25m volný způsob
ve složení Bártová, Meluzín, Kuncová, Crhová, Dvořáková, Letý vybojovali 1. místo. V odpolední štafetě 8x 25m volný způsob, ve které
muselo být jedno místo obsazeno trenérem,
posílili předchozí sestavu Lukáš Marek a Jakub Marek st. V silné konkurenci z toho nakonec bylo krásné druhé místo a sladká odměna
od pořadatelů.
Pavlína Letá, Foto: Vlastimil Crha

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 2. dubna 2017.

Fotografie týmu KK Svitavy B: zleva nahoře Zdeněk Dokoupil, Miroslav Zeman, Jindřich Jukl,
zleva dole Michal Dvořáček, Jiří Klusák, Josef Širůček.
Dne 10. února na svitavské kuželně proběhl
zápas 15. kola východočeském přeboru, ve kterém se utkaly Svitavy B se Smiřicemi B. Svitavské
B od začátku zápasu kontrolovalo stav hry a vy-

hrálo poměrem 14:2. Svitavy reprezentuje ještě
tým A také ve východočes. přeboru, a tým C ve
východočeské soutěži. Začátkem února začala na
svitavské kuželně městská liga.
Josef Širůček
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