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Pivní slavnosti s výstavou veteránů

V sobotu 14. července proběhne na svitavském
náměstí sedmý ročník Pivních slavností obohacený
o výstavu historických vozidel. Pozvání přijalo 18
pivovarů a všechny se zúčastní soutěže o nejlepší
pivovar, který vyberou sami návštěvníci. Tři nejlepší
pivovary budou oceněny.
Od devíti hodin proběhne v dolní části náměstí prezentace historických vozidel. Uvidíte osobní
a nákladní vozidla, motocykly a kola vyrobená do
roku 1988. Překvapením výstavy je historická parní stříkačka, která bude předvedena také v provozu. Od 11 hodin si mohou zájemci na autogramiádě Martina Sodomky nechat podepsat některou z jeho knih. K poslechu zahraje Humpolecký dixieland, dobové kostýmy jsou vítány.
Před 13 hodinou historická vozidla odjedou a na

horní části náměstí budou pokračovat slavnosti
piva. K degustaci si mohou návštěvníci zakoupit
za 65 Kč malou degustační pivní sklenici nebo
svitavský trvanlivý kelímek, který představíme na
slavnostech poprvé a ke koupi bude za 50 Kč.
Součástí oslav chmele bude také oblíbená soutěž
ve vaření kotlíkových gulášů s mezinárodní účastí
týmů spřátelených měst. Jejich kuchařské umění
vyhodnotí porota v čele s Václavem Šmerdou.
Vyhlásíme také novou týmovou cenu „Parádní
nášup“ – soutěžícím se meze nekladou a mohou se
vyřádit na výzdobě svých stánků, prezentaci týmu,
případně si připravit doplňkový program. Odpoledne bude bohaté na vystoupení hudebních kapel,
uvidíte např. Hodiny, Megaphone a další.
Pokračování včetně programu na str. 18

Zahájení prací na ulici T. G. Masaryka
Na ulici T. G. Masaryka byly v pátek 15. 6. 2018
zahájeny práce na rekonstrukci a výměně vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení, které probíhají
pod záštitou města. Práce by měly být hotové za
11 týdnů. Dopravní omezení nás čeká jen částečné.
Práce budou prováděny na úseku od ulice Richarda Kloudy, až k Finančnímu úřadu. Vzhledem
k tomu, že se stávající technická infrastruktura nachází v jednom jízdním pruhu, dojde k omezení
dopravy, která bude svedena do jízdního pruhu, ve
kterém práce neprobíhají. Řízena bude kyvadlově
pomocí semaforů a dopravního značení. Je nutné
počítat se zdržením, proto doporučujeme využít

objízdných tras v okolních ulicích. Prosíme o trpělivost a pochopení v situaci, kdy dochází ke zlepšení
infrastruktury ve městě, na kterou jsou napojeny
nemovitosti vlastníků objektů v ulici. Díky rekonstrukci a výměně zamezíme situacím, kdy bychom
v budoucnu museli řešit havárie na staré kanalizaci
či vodovodech. Cena prací činí 13 140 000 včetně
DPH a je hrazena z rozpočtu města. Až po vybudování těchto investic bude možné přejít k úpravě
stávající křižovatky ulic T. G. Masaryka, Poličská
a Sokolovská na křižovatku okružní. Předpokládá
se, že by to mohlo být v září tohoto roku.
Pavel Čížek
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Rosnička 2018
Hudební festival současnosti

27.–28. července se uskuteční 8. ročník hudebního festivalu Rosnička. Ke dvěma plnohodnotným pódiím letos přibude ještě jedno menší,
situované na pláž u rybníka. Návštěvníkům je
nabízeno zázemí a komfort, stejně jako program čítající ty nejzásadnější projekty nezávislé
elektronické scény.
Pokračování na str. 15

Prázdniny v městském muzeu

Léto je časem prázdnin, dovolených a zážitků. Pokud jej nestrávíte za hranicemi snů
v horách, či poznáváním cizích zemí, přijďte do
muzea. Na léto jsme připravili výstavy pro děti
i dospělé, pro gurmány a ctitele dobré kávy
i milovníky ilustrací a dětských knih. Nejen, že
si v muzeu rozšíříte obzory, ale také se skvěle
pobavíte. V přízemí se dozvíte vše podstatné
o lahodném nápoji, který většinu z nás provází
celým životem, a to nejen o jeho historii, ale najdete zde i rady, jak si kávu správně připravit a jakou rozhodně nekonzumovat… V prvním patře
se vám otevře pohádkový svět. S hrdiny, které si
sami stvoříte, projdete dlouhou dobrodružnou
cestou k překvapivému poznání. Více o obou výstavách najdete na str. 13.
Blanka Čuhelová
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Vážení Svitavané, občané,
kamarádi,
posláním Městského informačního centra Svitavy (MIC) je budování oboustranného
komunikačního prostředí mezi představiteli
města a širokou veřejností, zejména svitavskými občany. Pro naši činnost využíváme
několik oficiálních distribučních kanálů.
Veškeré informace prezentujeme s ohledem
na konkrétní situaci a to přiměřeným způsobem. Celkový obraz města je postupně tvořen nejen bohatou historií, architekturou,
památkami, areály, příběhy slavných rodáků, ale zejména lidmi, kteří zde žijí. Za vaši
přízeň, loajalitu a podporu jsme velmi rádi.
V souvislosti s platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bychom vás chtěli informovat, že vaše osobní
údaje nesdílíme se třetími stranami a uchováváme je pouze pro účely vzájemné komunikace. Ke komerčním účelům data žádným
způsobem nevyužíváme. Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo požadavek na smazání vašich osobních dat, kontaktujte nás a celou záležitost vyřešíme k vaší spokojenosti (e-mail:
petr.smerda@svitavy.cz, tel.: 461 534 300,
mob.: 724 365 447).
Více informací naleznete na webových
stránkách www.ic.svitavy.cz (GDPR). Děkujeme za pochopení a Prožijte Svitavy :)
Petr Šmerda

Vybírají se prostředky na postele
pro dlouhodobě nemocné
V roce 2017 se podařilo díky sbírce Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera
zakoupit 23 moderních polohovatelných postelí
pro Oddělení léčebny dlouhodobě nemocných
Svitavské nemocnice. Díky tomu se nejen zvýšil
komfort pacientů, ale také se ulehčila těžká práce sestrám. Abychom mohli počet lůžek ještě
rozšířit, pokračujeme se sbírkou i nadále. Na
městských akcích tak potkáte označené dobrovolníky, kterým můžete přispět do kasiček. Stejně tak je možné přispět v době promítání letního
kina, které bude přes léto fungovat pro všechny
zdarma. Všem dárcům předem děkujeme nejen
my, ale také dlouhodobě nemocní pacienti, kterým se zvýší komfort a v neposlední řadě i sestřičky, kterým se díky postelím ulehčí těžká práce.
Lucie Macášková

Nominujte svoje hrdiny
na Cenu Senior roku 2018
Projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace
Charty 77 vyhlašuje nový ročník Ceny Senior
roku. Již pošesté hledáme seniory, kteří i přes
svůj vyšší věk neztrácejí zájem o dění kolem sebe
a k aktivnímu životu motivují své okolí. Nominace na Cenu Senior roku 2018 jsou přijímány do
konce července 2018 v kategoriích „Nejlepší senior/seniorka“ a „Nejlepší klub“. Jedna seniorská
osobnost vstoupí do „Zlaté síně SenSenu“. Patronkou Ceny je i letos herečka Simona Stašová.
Rozhlédněte se kolem sebe a pošlete tipy
na lidi, kteří dělají něco navíc a inspirují ostatní.
Veškeré informace najdete na www.sensen.cz
Formulář přihlášky je k dispozici na webových
stránkách projektu SenSen. Milena Brzoňová
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Letní pohodové pecky

Městské informační centrum (MIC) nechalo vyrobit na letní sezonu pár předmětů, které
by měly umocnit pohodovou atmosféru našich
akcí. Hlavním motivem je graﬁka od Aleše Slouky doplněná sloganem pro letošní rok – Prožijte
Svitavy. Naleznete zde typické obrazy činností

a místa, která odrážejí naši svitavskou kulturu.
Konečná podoba a realizace předmětů pochází
z dílny MIC. Plastový kelímek 0,5 l s klipem bude
možné zakoupit nebo půjčit za vratnou zálohu
50 Kč během akcí města. Poprvé bude představen na pivních slavnostech 14. července. Chtěli
jsme vymyslet zase něco nového a přitom myslet
i na životní prostředí. Lehátka jsou určena do
prázdninového kina v parku Jana Palacha. Ještě
zvažujeme, v jakém režimu budou poskytnuta
pro návštěvníky. První „sezení“ předpokládáme
od poloviny července.
Doufáme, že si společně v létě užijeme přátelskou atmosféru třeba na lehátku s vychlazeným nápojem ☺
Petr Šmerda

Bruslit se bude pod střechou

Prázdniny v parku 2018

Dlouho očekávané zastřešení zimního
stadionu ve Svitavách se konečně stane realitou. Získali jsme totiž dotaci od MŠMT,
a to ve výši 17 milionů korun. Pokud vše
půjde podle plánu, mohlo by se začít stavět v září a ledová plocha by měla být pod
střechou v srpnu 2019. Svitavy tak nabídnou komfort nejen pro bruslení, ale také
pro hokejbalisty a stanou se třetím městem
v České republice se zastřešeným hokejbalovým hřištěm, což by umožnilo pořádání
republikových hokejbalových turnajů.
Lucie Macášková

Prázdniny v Parku se staly součástí kulturní
nabídky ve městě Svitavy. A tvoří program letní
nabídky pro občany města i návštěvníky. Zároveň oživují zregenerovaný park Jana Palacha.
Letní kino i všechny další akce pod hlavičkou
Prázdniny v Parku jsou zdarma.
Od června do září nás čekají Muzikantské
soboty na pódiu u kavárny V Parku. Zahrají
svitavské rockové, folkové i jiné kapely, ale také
je pozváno několik hostů.
Ve stejném období se můžeme těšit na Neděle v parku, při kterých se budou střídat promenádní koncerty, které jsme tolik let slýchali
na našem náměstí s divadelními představeními
pro děti, tedy pohádkovou nedělí. Těšit se na
ně můžeme každou neděli odpoledne.
Od roku 2013 promítá v parku Jana Palacha letní kino, a to každý pátek od července
do srpna. Letos nás čeká změna, bude se
promítat v pondělí, středy a soboty. Důvodem
je, že jsme pořídili nový projektor, který umožňuje promítat nové ﬁlmy na nosičích DVD i jiných.
Petr Mohr

Marushka pomáhá udržovat pořádek ve městě
Na přelomu roku jsme spustili aplikaci
Marushka, díky které mohou občané Svitav
snadno ohlásit závady, nedostatky nebo nepořádek ve městě. Díky aplikaci, která je snadno
ovladatelná přes chytrý telefon, nahlásili občané za dobu fungování aplikace kolem 200 nedostatků, které byly řešeny, pokud spadají do
kompetence města. Občas se stává, že občané upozorní na události, které se vyskytují na
soukromých pozemcích. V těchto případech

město žádá o vyřešení dané situace soukromé
subjekty. Budeme rádi, když občané budou
i nadále využívat aplikaci k oznámení závad
k nápravě. Věříme, že čisté město dokáže motivovat čím dál tím více občanů k tomu, aby
jej také čisté udržovali. Děkujeme také všem,
kteří jsou ochotní sebrat při procházce menší
či větší množství odložených odpadů, vážíme
si všech, kterým záleží na pořádku ve městě
i jeho okolí.
Lucie Macášková

Případy okradených seniorů varují před podvodníky
V nedávné době se objevily na Svitavsku
opět případy okradených seniorů, na které
upozornila Policie České republiky. Podvodníci dokáží z důvěřivých seniorů vylákat
velké částky peněz, mnohdy to jsou všechny
jejich životní úspory. Prosíme seniory, aby
nepouštěli nikoho cizího domů. Podvodníci

se snaží do domovů vloudit například s historkou o vrácení ﬁnančních prostředků za
válečné útrapy, přeplatky za energie nebo
lží o tom, že příbuzný potřebuje peníze.
Prosíme také rodiny, aby se seniory mluvily
a probraly s nimi možné nástrahy.
Lucie Macášková
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Potřebujete fotku na průkaz?
Myslete na to včas!
V letních měsících nás čeká několik změn,
které ovlivní možnost získat rychle a pohodlně
fotograﬁi. V červnu ukončí činnost fotograf na
náměstí, z úřadu bude ve stejné době odstraněn
automat na fotograﬁe (z důvodu plošného zavádění digitalizace fotograﬁe na řidičské průkazy).
Proto se Městské informační centrum rozhodlo
vyjít občanům vstříc a nabídnout v omezeném
rozsahu tuto službu, a to od července, v pondělí
a ve středu od 9 do 11 hodin, cena za 4 průkazové fotograﬁe činí 150 Kč. Kapacity jsou však
omezené, a tak je důležité, aby občané mysleli na
pořízení fotograﬁe včas. MIC nabízí tuto službu
v rámci běžné činnosti, proto v případě, že počet
zájemců převýší naše kapacity, nebudeme moci
vyhovět všem.
Lucie Macášková

Jednotné kontaktní místo
je tu pro vás
Co je třeba vědět, když hodlám začít podnikat v jiné zemi Evropské unie a jaké doklady je nutné mít s sebou? Na základě jakého
oprávnění mohu podnikat? Jak mám založit
pobočku v cizině?
Informace potřebné k zahájení podnikání
po celé Evropské unii (EU) i v České republice poskytuje zdarma JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO (JKM), které naleznete na Obecním živnostenském úřadě Magistrátu města
Pardubic. Účelem JKM je usnadnit českým
i zahraničním klientům vstup do jejich podnikání.
Kontakt na JKM Pardubice můžete získat prostřednictvím Městského úřadu ve
Svitavách, odboru obecního živnostenského
úřadu na adrese Dvořákova 2176/3, 568 02
Svitavy-Předměstí, telefon 461 550 280.
K elektronické komunikaci s JKM slouží e-mailová adresa: jkm@mmp.cz nebo webový portál Businessinfo.cz, tzv. elektronické jednotné
kontaktní místo, dotaz lze odeslat prostřednictvím odkazu http://www.businessinfo.cz/
cz/dotaznik-jkm/. Webový portál Businessinfo.cz je k dispozici i v anglickém jazyce.
Lada Novotná

Na náměstí vznikla
dvě parkovací místa pro invalidy
Počet míst pro parkování pro invalidy na
náměstí je od června tohoto roku rozšířený.
Nově je možné parkovat na horní části náměstí, naproti Městského domu v horní části Náměstí míru vedle parkovacího automatu.
Jana Šneková

Město Svitavy hledá úředníka na úsek
odpadového hospodářství odboru životního prostředí. Bližší informace na http://
www.svitavy.cz/www.svitavy.cz (výběrová
řízení na volná pracovní místa).
Ludmila Valenová
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Ekoznámka 2018
Pracovní skupina pro životní prostředí ve
Svitavách a odbor životního prostředí vyhlásily
i v letošním roce výtvarnou soutěž „Ekoznámka“, která je určena pro žáky II. stupně svitavských škol, prvního stupně Gymnázia a základní
umělecké školy. Vyhodnocení kreseb provedl
Ing. Martin Sodomka. Všichni vítězové obdrželi
věcné ceny. Absolutním vítězem se stala Nicol
Havířová, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy.
Marek Antoš

Pomoc pro lidi v sociální nouzi je podmíněna aktivitou
Ve
středu 23. května
2018 proběhlo
ve Svitavách
další vydávání materiální
a potravinové
pomoci, které
je určené pro
lidi bez domova a pro rodiny
v
materiální
nouzi. Vydání pomoci je podmíněno aktivním
řešením situace ze strany klientů. Projekt začal
před rokem, na jaře 2017. Funguje díky spolupráci organizační složky Sociální služby města
Svitavy s Farní charitou Nové Hrady, která je

zapojena do realizovaného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Potravinové
banky“. „Podle mně jde o velmi motivační akci.
Podmínkou získání pomoci je totiž to, aby klienti
aktivně řešili situaci, případně prováděli veřejně
prospěšné práce,“ říká Sandra Pařízková, vedoucí sociálních služeb města Svitavy. „Lidé bez
domova uklízejí, co je ve městě potřeba. Například domek hrobníka, případně jiná vytipovaná
místa. Rodiny s dětmi musejí doložit, že třeba
splatily část dluhu za elektřinu a podobně. Tím,
že dostávají kvalitní potraviny z projektu Evropské unie, zapojují se do prací rádi,“ pochvaluje
si fungování projektu Sandra Pařízková. Projekt
končí letos na podzim, kdy se také rozhodne
o jeho pokračování na základě celkového vyhodnocení.
Lucie Macášková

Informace z Odboru školství a kultury
• V půlce června proběhlo již třetí kolo zápisu
do mateřských škol. Po dvou kolech bylo ještě
zhruba 20 míst volných ve čtyřech mateřských
školách a v tomto zatím posledním kole je projevilo zájem navštěvovat 5 dětí. To znamená, že
nadále jsou v MŠ Větrná, MŠ Milady Horákové,
MŠ Marie Majerové a v Lačnově volná místa.
Znovu připomínáme, že rodiče předškoláků
mají povinnost své dítě zapsat k povinnému
předškolnímu vzdělávání a že tento poslední
rok v MŠ rodiče neplatí tzv. školkovné.
• Počátkem června proběhlo sedm konkursních
řízení na pracovní místo ředitelek a ředitelů škol
a školských zařízení, které zřizuje město Svitavy.
V pondělí 11. června jmenovala rada města (na
základě výsledků konkursního řízení) paní Janu
Hrubou ředitelkou Mateřské školy Svitavy, Větrná 11, paní Mgr. Marii Havířovou ředitelkou
Mateřské školy Svitavy, Československé armády
9, pana Mgr. Zdeňka Petrželu ředitelem Základní školy a mateřské školy Svitavy-Lačnov, pana
Mgr. Jiřího Sehnala DiS. ředitelem Základní
školy Svitavy, T. G. Masaryka 27, paní Vlastu
Sedlákovou ředitelkou Internátní školní jídelny
Svitavy, pana Bc. Ondřeje Komůrku ředitelem
Střediska volného času Svitavy a paní Mgr. Renatu Pechancovou ředitelkou Základní umělecké školy Svitavy.
• Uzavření mateřských škol o hlavních prázdninách: MŠ Milady Horákové 27, MŠ Marie
Majerové 13, ZŠ a MŠ Sokolovská 1 a MŠ Svitavy-Lány v období 1. 7.–31. 7. 2018, MŠ Větrná 11, MŠ Československé armády 9 a ZŠ a MŠ

Svitavy-Lačnov v období 1. 8.–31. 8. 2018.
Podrobné informace o možnosti využití jiné mateřské školy podají ředitelky jednotlivých škol.
• Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích: Období
školního vyučování ve školním roce 2018/2019
začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
31. ledna 2019. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí
29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
22. prosince 2018 a skončí ve středu
2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek
3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
čtyři okresy Pardubického kraje a tím i pro Svitavy stanoveny v termínu 4. 2.–10. 2. 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je
tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce
2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Jiří Petr
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Slavnostní ukončení kroužku pro děti Malý strážník
silo celkem 19 dětí. Jde o zábavné zapojení
dětí do profese strážníka městské policie.
Cílem kroužku je motivovat děti k tomu,
aby dokázaly vnímat všechna rizika, která je
v běžném životě obklopují. Kroužek je určen
především pro děti I. stupně základních škol.
Pokud bude o kroužek mezi dětmi i nadále
zájem, počítáme s jeho otevřením v dalším
školním roce.
Rostislav Bednář, velitel MP Svitavy
Ve středu 29. května 2018 se v obřadní
síni na městském úřadě uskutečnilo slavnostní ukončení kroužku „Malý strážník“.
Děti, které kroužek navštěvovaly, mohli společně s rodiči prožívat slavnostní chvíle, kdy
jim starosta a velitel městské policie předali
diplomy a odznaky osvědčující absolvování
kroužku a další drobné věcné dary. Dětem
blahopřáli také lektoři z řad strážníků městské policie. Na závěr proběhlo společné
slavnostní fotografování.
Projekt vznikl na základě schůzky mezi
velitelem Městské policie ve Svitavách a zástupci Střediska volného času a jeho realizace se spustila v říjnu roku 2017 a probíhal až
do května roku 2018. Do kroužku se přihlá-

Nový jednatel Sportes

Tísňové volání 156

Pult centrální ochrany
MP Svitavy – informace
Městská policie Svitavy nabízí všem zájemcům možnost ochrany majetku, ať již jde
o celé objekty, domy či jejich části. Ochrana
objektů je zajištěna nepřetržitě 24h a v případě narušení hlídka městské policie na místo
neprodleně vyjíždí a provádí na místě potřebný zákrok. Pokud máte zájem lépe chránit svůj
majetek, dozvědět se více, tak nás neváhejte kontaktovat, rádi se vám budeme věnovat. Nabízíme vám naše bohaté zkušenosti
s ochranou majetku, profesionalitu a spolehlivost.
mp@svitavy.cz

Rušení nočního klidu

Na pozici jednatele Sportes Svitavy s. r. o.
nastoupil od června Bronislav Olšán, který
úspěšně prošel výběrovým řízením a byl jmenován Radou města Svitavy.
Lucie Macášková

Vodárenská Svitavy přichází s novinkami
Vodárenská Svitavy přichází v následujícím
období se dvěma novinkami. Jednou z nich je
možnost dálkového odpočtu bytových vodoměrů a druhým souhlas se zpracováním osobních
údajů.
V roce 2016 začal provozovatel vodovodu
s instalací domovních vodoměrů na dálkové
odpočty ve Svitavách na těžce přístupná místa
a nově postavené rodinné domy, v roce 2018
se instalace rozšířila také na bytové vodoměry v bytových domech v majetku nebo správě
města. „V současné době je možné za cenu
kolem 1000 Kč podle konkrétní nabídky využít
možnost instalace také do bytů sdružených do
samostatných společenství vlastníků jednotek.
Dálkový odpočet má výhodu v tom, že probíhá
bez narušení soukromí a bez časového omezení.

Městská policie informuje

Zjednoduší správcům domů získat snadně podklady pro rozúčtování celkové spotřeby vody
a vlastníkům, případně nájemníkům bytů to, že
už u nich nebude zvonit pracovník, aby fyzicky
zapsal hodnotu na vodoměru, ale odečet se
provede na dálku,“ říká Jaromír Hurych, jednatel
společnosti a vedoucí provozního úseku vodovodu. Pokud jako společenství vlastníků jednotek máte o tuto službu zájem, rádi vám podáme
informace.
Kvůli Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR bude občany Vodárenská Svitavy oslovovat s žádostí o souhlas se
zpracováním osobních údajů, který potřebuje
získat zejména kvůli zasílání informací o odstávkách. Tyto informace v budoucnu občané ocení
zejména v době, kdy nastane odstávka z důvodu
havárie.
Lucie Macášková

Rekvaliﬁkace zdarma:
„Šance pro padesátníky“
Evropská unie v rámci projektu „Ještě chci pomáhat, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004028“,
podporuje skupinu obyvatelstva, která je znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, kteří jsou v evidenci Úřadu práce Pardubického
kraje a je jim více než 50 let. Těmto osobám
umožňuje bezplatnou rekvaliﬁkaci a možnost
nastoupit na dotované místo. Možnosti rekvaliﬁkace jsou například jako: pracovník v sociálních službách, asistent pedagoga, chůva pro
děti do zahájení školní docházky, pedikérka –
manikérka, v počítačových kurzech a dalších
oblastech. Kurzy se konají od září 2018, rezervujte si své místo už nyní. Kontakt pro více
informací: e-mail: valentova@jhs-centre.cz, tel.
775 500 622.
Pavlína Valentová

V posledním období řešili strážníci městské policie několik oznámení, jejichž podstatou bylo rušení nočního klidu. Je pochopitelné, že v souvislosti s nástupem letního počasí
a s tím spojeného pořádání většího množství
různých sportovních, kulturních či společenských akcí, došlo k nárůstu obdobných oznámení. Není však možné svévolně noční klid
porušovat. Strážníci každý oznámený případ
řeší tak, že odhalují jeho příčinu a nežádoucí stav napravují. Upozorňujeme, že rušení
nočního klidu je primárně vždy přestupkem
a zároveň informujeme, že na katastrálním
území města platí vyhláška č. 2/2018, o nočním klidu, která v některých dnech noční klid
upravuje, a její plné znění najdete na webových stránkách města.

Záchrana lidského života
Dne 13. 6. v pozdních večerních hodinách
strážníci městské policie vyjížděli na oznámení
o sebepoškození staršího muže na rukou, který
nejeví známky života. Po příjezdu na místo byl
v bytě nalezen muž, který již byl prvotně ošetřován zde přítomnými lidmi a posléze výjezdem RZS Nemocnice Svitavy. Rychlý zásah na
místě a přivolání odborné pomoci, a to zejména ze strany civilních osob, které se na místě
nacházely, přispěl nemalou měrou k záchraně
lidského života a poděkování patří především
těmto lidem.

Občanské soužití
Dne 11. 6. ve večerních hodinách hlídka
strážníků vyjížděla k oznámení na ulici Větrná, kde opakovaně dochází k narušování občanského soužití. Spory mezi původcem věci
P.M. a některými jeho sousedy mají dlouhodobější historii. Chování dotyčného je bohužel často ovlivněno požitím většího množství
alkoholu a domluva s touto osobou je mnohdy opravdu těžká… někdy i nemožná. Strážníci případy vždy řádně zdokumentují a věc
má většinou dohru u správního orgánu.
Rostislav Bednář
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Natálie Císařová – letošní maturantka svitavského gymnázia, nadaná
vědátorka, bioložka, která
v oblasti přírodních věd dosáhla obrovských úspěchů.
V roce 2017 působila na
plný úvazek v Laboratoři
rekombinace a oprav DNA na Lékařské fakultě
Masarykovy univerzity. V současné době působí v laboratoři Fyziologie buňky ﬁrmy Contipro.
Cílem její odborné činnosti je zmapovat cytotoxické účinky obvazových krytí s obsahem stříbra.
Výsledky její práce budou prezentovány mj. na
dvou světových kongresech v USA a v Japonsku,
použity v odborných publikacích apod. V květnu
jí byla v pražském Karolinu udělena Cena Učené
společnosti ČR, na kterou byla navržena svitavským gymnáziem.
Natálce jsme položili stejné otázky jako jejím
předchůdcům a zde jsou její odpovědi:
Natálko, co se ti na Svitavách líbí?
Oceňuji velkou plejádu možností sportovního vyžití. Pro mě jako přírodovědce je také
zásadní zpřístupnění části přírody běžnému
člověku a její popularizace, což lze krásně sledovat třeba ve Vodárenském lese.
Jakého svého úspěchu si nejvíce ceníš?
Jako buněčná bioložka ctím jedno embryologické krédo: v životě člověka není nejdůležitějším momentem svatba, promoce či první
diskotéka, ale fáze, kdy se v zárodku pokládají
základy orgánů (odborníci to nazývají gastrulace). Proto si ve svém nicotném bytí nejvíce
vážím toho, že jsem překonala genetický drift
a neskončila v lysosomu, buněčné popelnici.
Za největší životní výkon pak považuji to, když
se embryo dokáže vysvobodit ze svého obalu,
zony pellucidy, tento proces jsem sledovala pod
mikroskopem a je to neskutečně fascinující, několik hodin trvající boj.
Má tvůj úspěch souvislost s tím, že pocházíš ze
Svitav a jakou?
To, co mám za sebou, není pouze mou zásluhou, já jsem se pouze upnula na to, co mě
baví a naplňuje. V pozadí je velké množství dalších osob, které mě inspirovaly a byly mi oporou, mezi nimi například Jiří Mach, můj profesor
chemie zde na gymnáziu. Obrovskou měrou za
vše vděčím ředitelství gymnázia, to, co pro mě
pan ředitel Milan Báča vykonal, není samozřejmostí a nezapomenu na to, stejně tak vděčím
všem učitelům, kteří mě podporovali a tolerovali mi vysokou absenci ve škole, abych mohla
pracovat v laboratoři.
Na jaký zážitek ze Svitav nejraději vzpomínáš?
V hlavě mi stále rezonují zážitky (a zvuky) ze Světového poháru leteckých modelářů,
který se konal v dubnu ve Svitavách. Věřím, že
velké části svitavské populace tato událost neunikla, vždyť tyto modely dosahující 150 km/h
dokáží vydávat zvuky o hlasitosti vyšší než 80
dB. Jednalo se o kfkategorii F2D soubojových

letadel, a tak jsme byli svědky mnoha napínavých a divácky velmi atraktivních soubojů. Jsem
velice šťastná za to, že zde ve Svitavách máme
schopné lidi, kteří s velkým nasazením dokáží
zorganizovat akci takového světového formátu. Vzpomínám také na představení interaktivní
periodické soustavy chemických prvků. Stavební
kameny života, vesmíru, a tak vůbec jako na dlani. Krása nesmírná!
Kdybys měla někomu doporučit zajímavé místo ve Svitavách, jaké by to bylo?
Rozhodně bych doporučila nově vybudovanou ornitologickou lávku u Dolního rybníka.
Obzvláště v nějakou nechutně brzkou ranní hodinu na přelomu dubna a května, kdy je hladina
rybníka, skvoucí se v jitřních paprscích, poseta
hnízdícími či tažnými ptáky, třeba poláky, lyskami, potápkami. Považuji to za něco, na co si
běžný člověk čas zkrátka nenajde, co má přesah
a co zanechá nějaký hlubší zážitek.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů
ve vědecké práci i krásných zážitků v osobním
životě.
Zuzana Štěpánková

1SPKFLU
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Projekt propojuje zájemce, kteří chtějí
získat nové znalosti a zkušenosti v reálném
pracovním prostředí, s ﬁrmami, které si
chtějí prostřednictvím nabízených praxí
nezávazně a s ﬁnanční podporou otestovat a zaškolit potencionální zaměstnance.
Účastníky projektu mohou být lidé starší
15 let (uchazeči o zaměstnání), absolventi, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, nízkokvaliﬁkovaní, lidé ve věku nad
50 let nebo osoby zdravotně znevýhodněné. Vybírat je možné z velkého množství
oborů. Samotná praxe trvá 1-6 měsíců
dle vybrané pozice. Po celou dobu praxe
účastníka provází zkušený zaměstnanec
ﬁrmy, tzv. mentor.
Více na: www.vzdelavanipraxi.cz,
mob.: 770 102 817.
Pavla Merková
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Zřejmě je tady už zase doba, kdy dohody-psané či nepsané, platí jen pro někoho a pro
vyvolené nikoliv. Dodržovat pravidla a zákony
je elementární slušnost. Tak mne to učili rodiče,
a tak se to dělá ve slušné společnosti. V ANO
se zřejmě předpokládá, že když mají premiéra,
a i ten se nedrží dohod a zákonů, tak to platí i
pro ostatní. Pro příspěvky zastupitelů je dohoda-délka 1500 znaků. Napsat příspěvek a respektovat tento limit není jednoduché. Člověk
něco napíše a potom škrtá a zkracuje. Udělat
si osobní PR materiál ke komunálním volbám
otiskem portrétu a porušit tuto dohodu, tím se
netrápí pan poslanec Kytýr. Stačí sečíst řádky
a objem fotograﬁe. Bohužel nikoho v redakci
ani nenapadlo, že dodržování pravidel by se
mělo extra kontrolovat právě po zákonodárci.
To zaskočí! Pro příště tedy ponaučení! Jinak by
brzy mohl náš časopis obsahovat spousty fotek
ze života člena ANO. Nebo snad platí, že ANO
je zákon? Na podzim v parlamentních volbách
bylo město zaplaveno na travnatých plochách

také stojany ANO. Přitom léta strany dodržovaly, sic nepsané pravidlo, že volné plochy města
se nebudou zaplevelovat politickou propagací.
Myslím, že občanům stačí až až oﬁciální plochy
či výlepy na soukromých objektech. Rovněž to
ignorovali. Nebylo to písemně a ústní dohody
drží gentlemani. Pravidla by měli dodržovat
všichni zastupitelé! Milí Svitaváci, rozhodně
nyní nemyslete na politiku a užijte si krásné
léto a pěknou dovolenou!
To vám přeje prim. dr. Harald Čadílek

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.
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Kavárenská kultura
Čajovna Krásná chvíle
25. 7. / St / 19:00
Bubnování s Andrejem Kolářem
Bubenická improvizace a workshop základních
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí. Za
mírný poplatek možno bubny na místě zapůjčit.
22. 8. / St / 19:00
Bubnování s Andrejem Kolářem
Viz. 25. 7.
Kavárna V Parku
20.–22. 7. / Plaža party
Víkend plný slunce, hudby, tropických nápojů,
vody, písku a skvělé nálady. Někdy nemusíte na
dovolenou až k moři.

naše město / červenec–srpen 2018 / www.svitavy.cz

Poděkování
Dovolte mi poděkovat
touto cestou všem kamarádům a rodině za účast
na posledním rozloučení
s mým manželem Josefem
Starým, zemřelým dne 4. 5.
2018 ve věku 71 let.
Věra Stará s rodinou
Milé paní učitelky Petro Jakubcová, Olgo
Gabrlíková a paní asistentko Sylvo Leinweberová. Chtěli bychom vám moc poděkovat za
úžasný předškolní rok, kterým jste naše děti
s láskou, respektem a zájmem provedly.
Rodiče předškoláků ze školky ČSA

Grilování ke kinu
K víkendovým ﬁlmům v letním kině budeme pravidelně grilovat u kavárny. Během celého léta
vystřídáme steaky, burgery, klobásky, ryby, sýry
a mnohé další. Rozhodně je o co stát.
Víkendové alko speciály
Každý víkend jiná chuť! O prázdninových víkendech vás budeme seznamovat s různými druhy
alkoholu a míchanými nápoji ze všech koutů světa.

Zlatou svatbu, tedy padesáté výročí sňatku oslaví dne 20. července manželé Helena
a Jozef Kolesárovi. Přejeme hodně zdraví,
štěstí a ještě spoustu let ve vzájemné úctě, lásce a porozumění. Dcera Martina s rodinou

Poděkování městu
a k zamyšlení pro občany
Uzavírka a oprava kruhového objezdu před
budovou Policie ČR ovlivnila bezmála každého
občana ve Svitavách a mnoho řidičů, kteří naším
městem projížděli. Ředitelství silnic a dálnic ČR
opravilo během poměrně krátké doby celý kruhový objezd, což si myslíme, stojí za pochvalu.
Dále je na místě poděkovat také představitelům
města, na jejichž hlavy se snášela snad jen kritika celé situace, za kterou ani nemohli, ale snažili
se ji spolu s ŘSD řešit. A musíme si uvědomit
a uznat, že ji i vyřešili! Tedy pokud vidíme a chceme vidět. Celá realizace projektu se zkrátila bezmála o měsíc. A za to ještě jednou velké díky.
Zaměstnanci Místní akční skupiny Svitava, z. s.

Lékařské pohotovosti
Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby
jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto hodiny
přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost Pardubické nemocnice v ordinačních
hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00 hod.,
Po–Pá 17:00–21:00 hod.
Zubní pohotovostní služba
30. 6.–1. 7. MUDr. Petr Doležal / Svitavy,
U Stadionu 1207/42, tel.: 461 532 253
5. 7. MUDr. Marta Fremuthová /
Městečko Trnávka, tel.: 461 329 181
6. 7. MUDr. Daniela Gořulová / Svitavy,
Dimitrovova 799/4, tel.: 604 278 684
7.–8. 7. MUDr. Pavel Horák /
Svitavy, Pavlovova 24, tel.: 777 511 011
14.–15. 7. MUDr. Alena Hřebabetzká /
Staré Město 134, tel.: 461 312 501
21.–22. 7. MUDr. Jana Illová /
Brněnec 90, tel.: 461 523 140
28. – 29. 7. MUDr. Tomáš Jagoš / Jevíčko,
Palackého nám. 20, tel.: 461 326 378
4.–5. 8. MUDr. Alena Jagošová / Jevíčko,
Palackého nám. 20, tel.: 461 326 378
11.–12. 8. MUDr. Milena Kincová /
Hradec nad Svitavou 549, tel.: 461 548 230
18.–19. 8. MUDr. Michal Koukola /
Svitavy, Dimitrovova 799/4, tel.: 461 532 970
25.–26. 8. MUDr. Barbora Komárková /
Moravská Třebová, Svitavská 36,
tel.: 734 113 860
Lékařská pohotovostní služba
ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D, ORL,
461 569 345, všední dny: 15:30–19:30,
So, Ne a svátky: 8:00—14:00
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky,
v místnosti ambulance LSPP/LPS,
461 569 239,
Pátek: 18:00–21:00 / So, Ne,
svátky: 9:00–17:00 hodin
Lékařská služba první pomoci
pro děti a dorost
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky,
v místnosti dětské ambulance, 461 569 270,
So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Víte, že...
…deset rodin ze Svitav již dostalo ﬁnanční
podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá
také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným
onemocněním?
Dárci pravidelně každý měsíc podporují rodiny
s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,
těžká kombinovaná postižení, svalovou dystroﬁi
Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích
křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné
také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými
onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými). Pokud
máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit.
Markéta Křížová, Dobrý anděl

…vyhlídka z věže kostela nabízí návštěvníkům
výhled z výšky dvaceti metrů? Kromě náměstí
spatříte věže kostelů, siluetu Staré radnice, Ottendorferovy knihovny a dalších historických objektů.
Na východním horizontu v dálce přibližně osmi
kilometrů spatříte vrcholky Hřebče s vynikajícím
orientačním bodem Vysílačem Kamenná Horka.
Západním směrem lze spatřit protáhlý Javornický
hřeben s nejvyšším vrcholem Na Stráni (586 m).
V letošním roce mohou návštěvníci zhlédnout
ukázku sbírek čajových obalů. Pro návštěvníky jsou
připravené turistické materiály, výklad o historii
věže a města Svitav. Věž bude v červenci a srpnu
pravidelně otevřena v sobotu od 9 hodin a v neděli
od 15 hodin. Více se dozvíte v informačním centru
na náměstí, tel.: 461 534 300, www.ic.svitavy.cz,
info@svitavy.cz.
Jan Richtr
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Děje se ve městě

Svitavský klub slaví 85 let
svého trvání
V neděli 5. srpna se od 9 hodin v Muzeu
esperanta (přízemí Ottendorferova domu)
bude konat oslava 85. výročí svitavského esperantského klubu. Rádi bychom vás touto
cestou na oslavu pozvali. Esperanto ve Svitavách je téměř 100 let. Ale až od roku 1933
jsou materiály, které dokládají existenci klubu.
Starosta města Mgr. David Šimek převezme
diplom „Město čaje“ a knihu vydanou v Číně
„Povídka o čaji“, kde jsou Svitavy prezentovány. Účastníci zhlédnou prezentaci o 85leté
činnosti klubu. Čínská redaktorka Zhang Ping
předvede ceremonii čaje. Večer si svitavská
veřejnost může poslechnout koncert maďarské muzikálové zpěvačky Anjo Amika, která
zazpívá v esperantu i maďarsky. Srdečně vás
všechny zveme.
Libuše Dvořáková

Svitavy společně
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Další novokněz ze Svitav
Zdá se to až těžko uvěřitelné, téměř
zázrak – že z farnosti
v pohraničí (Sudet)
vychází další kněz
římskokatolické církve. Během posledních čtrnácti let byl už
čtvrtý svitavský farník
vysvěcen na kněze
(stalo se tak 30. 6.

2018 v Olomouci)! Tuto významnou událost
hodlá „náš“ novokněz – Ondřej Poštulka, spolu s rodinou a celou farností, oslavit primiční
(první) mší svatou v sobotu 7. července. Průvod věřících vyjde od kostela sv. Jiljí v 10:30
a bude směřovat do kostela Navštívení Panny
Marie na náměstí, kde bude slavná mše sloužena. K této slavnostní a výjimečné události
zveme, jménem P. Ondřeje Poštulky, i svitavskou veřejnost.
Římskokatolická farnost Svitavy

Prázdninový provoz MC Krůček
I v létě budou pro vás dveře Krůčku otevřené! Vždy v úterý od 9:00 do 12:00 s volným
programem a ve středu od 10:00 do 12:00 se
společným Myško – Dubinko – Notičkovským
programem (otevřeno od 9 hod.) Na kluby
není třeba se nijak hlásit nebo být členem, jsou
otevřeny i veřejnosti. Na objednání skrze Informační centrum projektu Centrum pro rodinu
(níže uvedené kontakty) fungují i poradny (psychologická, pedagogická, laktační a jiné), které
jsou bez poplatku nebo zpoplatněny symbolicky, stejně tak Kontaktní centrum (bez poplatku).
Přes léto se také můžete hlásit na další cyklus
předporodního kurzu, který startuje v září.

Další program bude probíhat podle okolností a zájmu – pro aktuální informace (nabídku
výletů a jiné) sledujte náš facebook facebook.
com/mckrucek, web www.kruceksvitavy.cz,
případně pište či volejte materskecentrum@
kruceksvitavy.com, 737 236 152.
Hlídací centrum BabyKrůček funguje přes
léto v běžném režimu, ale vzhledem k velkému
zájmu o naše hlídání doporučujeme zjišťovat
dostupnost kapacit dostatečně dopředu. Podobně pak v případě zájmu o hlídání od podzimu. Kontakt: hlidacicentrum@kruceksvitavy.cz,
604 509 421.
Tým MC Krůček

Ohlédnutí za několika akcemi sdružení (SPCCH)
Oslava Dne matek v Seniorcentru
Když se něco povede, je to vždy milá zpráva. Pokud to navíc znamená, že Svitaváci společně podpořili dobrou věc a posunuli místní
atmosféru a kulturu zase o kousek dále, je to
obzvlášť skvělý pocit.
Projekt „Ovocný sad Olgy Havlové“ na
zahradě Světlanky v hlasování na Burze Filantropie vyhrál, stejně jako loni s projektem mobilních zahrádek! Obrovské DÍKY každému
z vás, kdo poslal svůj hlas a projekt podpořil!
Záměrem projektu je vybudovat na zahradě Světlanky ovocný sad s celkem 28 kusy různých druhů ovocných stromů a keřů. Odrůdy
budou zvoleny tak, aby byli schopni péči o ně
zvládnout sami zaměstnanci se zapojením klientů a dobrovolníků. Výsadba nového sadu
navazuje svou myšlenkou také na loňský projekt mobilních zahrádek. Smyslem projektu je
rozšířit klientům možnosti aktivního a příjemného trávení času ve Světlance. Při dostatku
získaných ﬁnančních prostředků je cílem vybudovat také zpevněnou cestu, která by zejména seniorům a vozíčkářům usnadnila přístup
do sadu a k ovoci. Projekt je určen klientům Světlanky – centra denních služeb. Výhra
v hlasování na Burze ﬁlantropie znamená jistou účast před donátory (24. září 2018), kdy
jim bude projekt představen a pokud je přesvědčíme, získáme od nich ﬁnanční podporu
na jeho realizaci. Děkujeme organizátorům
z Charity Svitavy i všem hlasujícím srdcařům,
patriotům, kamarádům, lidem dobré vůle...
Máme radost.
Zuzana Štěpánková

Základní organizace SPCCH (Sdružení postižených civilizačními chorobami)
Svitavy ve spolupráci s country klubem
„Srdíčko“ připravila 15. května pro klienty
Seniorcentra kulturní program s dárky. Děvčata zatančila a vyloudila úsměvy na tvářích
všech diváků zvláště úžasného pana Alber-

ta Pokorného. Překrásnou atmosféru doplnila gratulace paní Emmě Balážové k jejím
100. narozeninám a předání dárečků všem
klientům. Bylo to odpoledne, které nás pohladilo na srdci.
Vycházka do parku Patriotů a Vodárenského lesa
24. května naše organizace uspořádala
pro své členy poznávací vycházku do parku
Patriotů a Vodárenského lesa, která probíhala v rámci celostátní akce „Rozchodíme civilky s lesy ČR“. Průvodcem byl student zoologie a pracovník svitavského muzea Jakub
Vrána, který nás seznámil s ptactvem a vodními živočichy, žijícími v této oblasti. Jeho
výklad byl zpestřen živými ptáky a živočichy.
Dozvěděli jsme se jak žijí, jak se poznává jejich stáří, jak se kroužkují a další zajímavosti.
Chtěli bychom touto cestou p. Jakubovi Vránovi poděkovat a budeme se těšit na další
společná setkání.
Marie Grmelová

Soutěž Mladý zahrádkář 2018
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Svitavy zorganizovalo dne 25. května na ZŠ T. G. Masaryka ve Svitavách celookresní vědomostní soutěž Mladý zahrádkář.
Děti soutěžily ve dvou kategoriích: 4.–6. třída
a 7.–9. třída. Soutěž obsahovala dvě části:
1. test z biologie, botaniky a postupy pěstování zahradních plodin, 2. poznávání kulturních a plevelných rostlin.
Celkem se zúčastnilo 6 škol a 26 dětí. Ze
Svitav soutěžily děti ze ZŠ Sokolovská a Rie-

grova. Svitavské děti dosáhly pěkných výsledků. Na 2. místě byla Anežka Ilčíková ze
ZŠ Riegrova, 3. místo získala Lenka Kopečná
za ZŠ Sokolovská, 6. místo Jan Škaroupka
– ZŠ Riegrova, 8. místo Ondřej Mach – ZŠ
Sokolovská a 9. byla Tereza Baráková – ZŠ
Riegrova. Děkujeme vedení ZŠ Sokolovská
a Riegrova za účast dětí v soutěži a všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili za úspěšnou
reprezentaci svých škol.
Jaroslav Navrátil
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kraje. Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme vám
šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků.
Jiří Zámečník

Po dobu letních prázdnin (červenec, srpen) bude klub seniorů uzavřen! Sejdeme se
opět 3. září. Přejeme všem členům krásné léto!
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezentovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí
a 3. podlaží před místností č. 301) a v elektronické podobě na stránkách www.ks.svitavy.cz
nebo na facebooku.
Samospráva Klubu seniorů Svitavy

Skončil školní rok a tím i zájmové útvary.
Rádi bychom poděkovali všem účastníkům
a vedoucím kroužků.
Nové přihlašování na školní rok
20018/2019 je již spuštěno Veškeré informace k táborům a on-line přihlášení najdete na
našich www.svc.svitavy.cz.
Přejeme všem krásné prožití letních měsíců a prázdnin a těšíme se opět v novém školním roce 2017/2018 na setkání s vámi.
Zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Lačnovští obnovují pouť
Cyklobusem
Českomoravským pomezím
s řadou novinek
Třináctým rokem bude po celé léto projíždět Českomoravským pomezím cyklobus, který vás přiblíží k turisticky atraktivním místům
regionu. Pro všechny příznivce cyklistiky i pěší
turistiky je připravena spousta novinek. Patří
k nim nejen nová trasa stávajícího cyklobusu,
ale zejména rozšíření celého projektu o nové
linky. Ze Svitav se tak můžete vydat na pěší či
cyklistický výlet dvěma autobusy uzpůsobenými pro převoz kol a navštívit ještě více zajímavých míst než v předchozích letech.
• Linka 680017 (23. 6.–2. 9.) – pokud chcete
vyrazit třeba do Poličky, k rozhledně Terezka
u Proseče, do Toulovcových maštalí, na zámek
do Nových Hradů, do Vysokého Mýta, Litomyšle nebo k rozhledně na Kozlově, vyjíždí
váš autobus ze Svitav v 9:07.
• Linka 680018 (23. 6.–2. 9.) – cyklobus vyráží ze Svitav v 8.02 a zaveze vás k Hřebečským
důlním stezkám, do Moravské Třebové a dále
až na Dolní Moravu.
• Linka 650555 (2. 6.–30. 9.) – pokud se vydáte na Poličsko ranní linkou 680017, můžete
po poledni pokračovat do oblasti Žďárských
vrchů a k Sečské přehradě, kam odjíždí linka
650555 z Poličky v 12:40. Zpět vás večer přiveze opět linka 680017, která vyráží z Poličky
do Svitav v 18:45.
Cyklobusy budou v provozu každou sobotu a neděli i o státních svátcích. Na linkách
bude platit jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro
cestu cyklobusem je možné využít zvýhodněné rodinné, síťové a časové jízdenky IREDO.
Podrobné informace o provozu cyklobusů
a tipy na výlet jsou uvedeny na portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdními
řády, mapkou a tipy na výlet budou v průběhu
června distribuovány do všech domácností ve
Svitavách a k dispozici budou také v informačních centrech a na řadě dalších míst regionu.
I letošní provoz cyklobusů v Českomoravském pomezí je realizován díky spolupráci
měst Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Vysoké Mýto za podpory Pardubického

Kolotoče a jarmark? Poutě ve společenském slova smyslu mají přece duchovní základ.
20. května se v Lačnově po 53 letech uskutečnila Svatodušní mše, která byla sloužena za
obyvatele Lačnova. Zároveň byl vysvěcen kříž
z roku 1902 věnovaný ke Slávě Boží Johannem
a Annou Langovými (který Lačnováci zrekonstruovali už před 10 lety).
Vše se odehrálo na místě bývalé kaple pod
širým nebem.
Počasí jak malované, drobné pohoštění
v podobě gulášové polévky, koláčků a chlebíčků všechny potěšilo. A dozvěděli jsme se i trošku z historie od J. Fadrného.
A co dál? Rádi bychom zde postavili novou
zvoničku. Také pokračovali v konání této bohoslužby… a časem možná i ty labutě… Spojujeme
Lačnováky.
Pavla Oharková

ZO Kardio
Hartmanice
12. května jsme se zúčastnili první jarní
akce. V malebné vesničce Hartmanice jsme
si prohlédli s výkladem průvodce místní kapličku. Poté jsme se vydali pěšky do nedalekého Svojanova. Středně náročnou procházku
zvládli všichni účastníci.
Putování za loštickými tvarůžky
28. května jsme putovali do města Loštice,
které je slavné pro svou dlouholetou výrobu
tvarůžků. Každý účastník si mohl vybrat mezi
dvěma trasami – první měla 5 km a druhá
12 km. Výlet provázelo krásné počasí a kulturní program, který obsahoval zábavu pro
každého.
Nové Hrady
9. června jsme navštívili zámek Nové Hrady. Začali jsme prohlídkou muzea klobouků

a kol a poté jsme prošli křížovou cestu až ke
zřícenině hradu. Křížová cesta nabízí mnoho
možností trasy, ze kterých si každý vybral tu
svou.
Všechny akce se vydařily, a do projektu
„Rozchodíme civilky“ si můžeme znovu připsat několik kilometrů.
Z důvodu malého zájmu členů Kardio klubu se akce v červnu, srpnu i v září ruší. Nejbližší akce bude v říjnu. Veškeré informace
budou v časopise a na vývěsce Kardio klubu.
Eva Rejentová
V Lačnově se opět kácelo
Letošní kácení májky se odehrávalo na hokejbalovém hřišti, které jsme dostali do opatrování od města. Trochu z ruky pro lačnovské,
o to blíže svitavským.
Účast byla, troufám si říct, velkolepá! Co
přilákalo lidi? Možná místo, určitě obrovské
množství pěny na hřišti, a doufám, že i tradice,
kterou už sedm let budují členové Spolku Moravský Lačnov. Za to jim patří velký dík!
V areálu vyrostly vojenské stany, lavice se
stoly, atrakce… a od stánku s občerstvením to
prý vonělo až k rybníku. Dospělí se statečně
zapojili do soutěže Svitaváci vs Lačnováci.
Letos vyhráli domácí! No a večer se tančilo
a tančilo…
Spojujeme lidi a udržujeme tradice. Všem
DĚKUJEME za účast.
Pavla Oharková

Svitavští skauti
nesedí doma

Konec školního roku byl pro svitavské
skauty plný zážitků. Starší kluci a holky se zúčastnili skautského setkání v Belgii zvaného Intercamp, kde společně s dalšími 3500 skauty
z 15 zemí světa měli možnost prožívat mezinárodní skautování. Středisko Smrček Svitavy
se zapojilo do organizace Dětského dne, kde
si děti mohly vyzkoušet řadu dovednostních
aktivit. Za celkovou organizaci děkujeme SVČ
a Pavlu Padyáskovi.
Svitavští skauti spolu s poličskými také pořádali krajské kolo závodů pro nejmladší členy,
kterého se zúčastnilo skoro 200 členů Junáka
z Pardubického kraje. Vlčata a Světlušky porovnávaly své znalosti a praktické dovednosti hodící se v každodenním životě. Znakem
všech těchto akcí bylo přátelství, spolupráce
a radost.
A v létě pokračujeme. Hned v úvodu společně vyrážíme na střediskový tábor na naše
tábořiště Trpík, podnikneme řadu putování
českou i zahraniční přírodou, vedoucí se budou ve svém volnu vzdělávat a budeme plánovat další skautský rok, ve které rádi přivítáme
nové členy. Nejenže prožíváme Svitavy, my
navíc žijeme SKAUTINGEM.
Antonín Benc
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KULTURA
ČERVENEC
Letní kino:
Začátky představení jsou orientační. Začínáme vždy, až se setmí!
Představení se ruší jen při mimořádně nepříznivém počasí. V případě deště si nachystejte
deštníky a pláštěnky. Vstupné: dobrovolné.
Výtěžek je pro Nadaci Josefa Plívy. Občerstvení: kavárna V Parku

1. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Bílkovo Kratochvilné divadlo, H. Králové
Sůl nad zlato, Staré pohádky české

2. / Po / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Mamma Mia! USA, UK, Německo 2008
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna
potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. Divadelní
muzikálová show Mamma Mia! Na plátně kin!
Režie: Phylida Lloyda / dabováno / 108 minut
4. / St / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Coco USA 2017
Oslava, kterou jen tak nezažijete. Miguel se
touží stát uznávaným muzikantem a na své
cestě odhalí skutečný příběh své rodiny. Animovaný rodinný ﬁlm / dabováno / 105 minut
7. / So / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino

Jurský svět USA 2015
Park se otevírá. Uplynulo 25 let od tragického
konce snu o parku plném dinosaurů. Od té
doby se mnohé změnilo a park jede na plné obrátky… Dobrodružný ﬁlm pro všechny
Režie: Colin Trevorrow / dabováno / 125 minut

8. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
K dobré náladě zahraje DO Astra Svitavy pod
vedením kapelníka Pavla Pospíšila

9. / Po / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Planeta Česko ČR 2018
Jen kousek za našimi humny se odehrávají každodenní dramata zvířat a rostlin, jimiž jsme fascinováni ve ﬁlmech z exotických koutů naší
planety. Režie: Marian Polák, scénář: Marian
Polák, Jan Hošek, Marek Sklář. Kamera: Marian
Polák, Jiří Petr, Hugo Habrman / 83 minut

Červenec–srpen 2018 / www.svitavy.cz

11. / St / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Kobry a užovky ČR 2015
Hlavní je mít plán… Drama o lidech, kteří ze
zoufalství své existence kupí chybu za chybou,
přičemž podléhají vlastním představám o krásném životě. V hlavních rolích Matěj a Kryštof
Hádkové.
Režie: Jan Prušinovský (Okresní přebor, Čtvrtá hvězda) / 111 minut
13. / Pá / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino

Dunkerk USA 2017
Válečné drama. Evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků
z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře
1940. Tom Hardy, Kenneth Branagh a další
Scénář a režie: Christopher Nolan / 107 minut

14. / So / náměstí Míru
Pivní slavnosti a výstava
historických vozidel
V rámci slavností zlatavého moku vystoupí od 13 hodin hudební kapely:
Vanua 2, Kowalski, Black Mercury, Garage and
Tony Ducháček, Hodiny, Megaphone a Nil.

15. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Dřevěné divadlo Jana Hrubce, Roztoky u Prahy
Aladinova kouzelná lampa
O princi z knížky

16. / Po / 21:30 /park Jana Palacha
Letní kino
Padesát odstínů šedi USA 2015
Nech se ovládat. Příběh, který se stal celosvětovou literární senzací. Podle stejnojmenného
bestselleru E. L. James. Erotický příběh studentky literatury Anastasie a tajemného podnikatele Christiana Greye.
Režie: Sam Taylor – Johnson / dabováno / 124
minut
18. / St / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Padesát odstínů temnoty USA 2017
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian Grey a Anastasia Steeleová
v druhé kapitole milostného příběhu, který
vychází z celosvětového knižního fenoménu.
Začínat bude přesně tam, kde skončil jeho
předchůdce. V romantickém pokračování se
k nim připojí oscarová Kim Basinger.
Režie: James Foley, autorka předlohy E. L.
James / dabováno / 117 minut

21. / So / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Padesát odstínů svobody USA 2018
Nenechte si ujít vyvrcholení. Anastasia Steele
a Christian Grey se zřekli svobody, ale žít šťastně až do smrti jim dopřáno nebude…
Závěrečný díl světového bestselleru Padesát
odstínů.
Režie: James Foley / dabováno / 205 minut
22. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
K dobré náladě zahraje Boskovická kapela
pod vedením kapelníka Zdeňka Jindry

23. / Po / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Uteč USA 2017
Co je na tom, že Rosse je bílá a Chris černý?
Byl by to ráj na Zemi, kdy se dva černošští zaměstnanci nezačali chovat podivně… Je třeba
utéct! Thriller, horor.
Režie: Jordan Peele / dabováno / 103 minut
25. / St / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Black Panther USA 2018
Dobrodružství válečníka, který se po smrti
svého otce vrací do africké země, aby se stal
novým králem! Musí porazit své nepřátele
a zajistit svému národu bezpečnou budoucnost!
Režie: Ryan Coogler / dabováno / 132 minut
27.–28. 7. / Pá - So / areál
rybníku Rosnička
Rosnička 2018
Hudební festival současnosti. Více na str. 1
a 18.

28. / So / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Fantastická zvířata a kde je najít USA 2016
J. K. Rowningová vás zve do nové epochy
kouzelnického světa. Co se může stát, když ze
záhadného kufříku uniknou magičtí tvorové…?
Rodinná fantasy
Režie: David Yates / dabováno / 133 minut
29. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Divadlo U Staré herečky, Jarmila Vlčková,
Hradec Králové
Šípková Růženka
O líné Liduně a třech přadlenách
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30. / Po / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino

Po strništi bos ČR 2017
Film Zdeňka a Jana Svěrákových!
Drama i komedie čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na
venkově. Eda přichází z města a nachází cestu
k místní Bukovské partě, ke své rodině a rovněž k vlastní odvaze… Ondřej Vetchý, Tereza
Voříšková, Jan Tříska, Oldřich Kaiser a další /
111 minut

SRPEN

1. / St / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino

La La Land USA 2016
Nebojte se snít! Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu se skvělými
písničkami a velkolepými tanečními čísly.
Film získal 7 Zlatých glóbů!
Scénář a režie: Damien Chazelle / dabováno
/ 126 minut

4. / So / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino

Tátova volha ČR 2018
Napínavé pátrání v minulosti. Dvě skvělé herečky. Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová
a krásný veterán – volha zvaná Carevna.
Komedie i drama.
Režie: Jiří Vejdělek / 90 minut

5. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
K dobré náladě zahraje Strzelińska Orkiestra
Dęta, z Polska
Kapelník Józef Stachowicz.

6. / Po / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino

Tvář vody USA, Kanada 2017
Trochu jiný příběh o lásce. Němá uklizečka
se v tajné laboratoři sblíží s podivuhodným
vodním tvorem a naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách ﬁlmu…
Scénář a režie: Guillermo del Toro / dabováno
/ 123 minut

8. / St / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino

Tři billboardy za Ebbingem USA, UK 2017
Mildred zavraždili dceru. Vyšetřování se neúspěšně táhne a tak Mildred před vjezdem do
města umístí tři billboardy se vzkazy pro místního šerifa… Drama plné černého humoru.
Scénář a režie: Martin McDonagh / dabováno
/ 115 minut
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10. / Pá / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Vražda v Orient expresu USA 2017
Nejznámější detektivka jedné z nejslavnějších
a nejprodávanějších spisovatelek všech dob
– Agathy Christie. Poslední adaptace: Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny
Depp, Michelle Pfeifer
V roli Hercula Poirota a režie: Kenneth Branagh / dabováno / 114 minut
11. / So / 19:00 / park Jana Palacha
Písničkáři v parku
Pekaros (Svitavy)
Adéla Václavová & Petr Kurečka (Brno)
Petr Lüftner (Ústí nad Labem)

12. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Hudební pohádky Aleny Kubínové, H. Králové
Španělské pohádky
Zpívající koťata

13. / Po / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino

Kráska a zvíře USA 2017

22. / St / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Bába z ledu ČR 2017
Po setkání s otužilcem (Pavel Nový) začne
ovdovělá Hana (Zuzana Krónerová) pozvolna
měnit svůj stereotypní život. Nelehké vztahy
mezi třemi generacemi. Život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoliv věku. Drama i komedie.
Scénář a režie: Bohdan Sláma / 106 minut
25. / So / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Jumanji: Vítejte v džungli USA 2017
Čtveřice školáků objeví starou videoherní
konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli – zvanou Jumanji – ocitají se v džungli, kde se
hra odehrává… Dobrodružná akční komedie.
Režie: Jake Kasdan / dabováno / 111 minut
26. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Divadlo Na cestě Liberec, Miroslav Los
Čert a Káča
Princezna na hrášku

V hrané adaptaci animované klasiky Kráska
a zvíře, jež je ohromující ﬁlmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy,
které diváci znají a zbožňují. Emma Watson
v hlavní roli.
Režie: Bill Condon / dabováno / 130 minut

Řezbářský memoriál Aloise Petruse

15. / St / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Válka o Planetu opic USA 2017
Za svobodu, za rodinu, za planetu! Akční sci-ﬁ začíná dva roky po událostech snímku Úsvit
planety opic. Woody Harrelson v roli plukovníka, který nelítostně vraždí opice. A Caesar
cítí bolest z každého úmrtí…
Režie: Matt Reeves / dabováno / 143 minut

Michal Hrůza a Kapela Hrůzy

18. / So / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Vetřelec: Covenant USA 2017
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil
v kultovní sérii Vetřelec! Nebezpečí pro posádku vesmírné lodi na druhé straně galaxie,
jaké si nikdo nedovede představit…
Režie: Riddley Scott / dabováno / 122 minut
19. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha

27. 8.–1. 9. / Po–So / 8:00–18:00 /
Svitavský stadion
Mezinárodního memoriálu se zúčastní devět
řezbářů, téma VČELÍ KLÁTY.
Možnost sledovat řezbáře při práci a v podvečer si posedět na koncertech s občerstvením
v místě konání plenéru.

31. / Pá / 20:00 / náměstí Míru
Vstupné 100 Kč. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve Fabrice

PŘEDPRODEJE
Čiperkové (akce 8. 9. 2018 v 16:00 hod., Fabrika)
Vstupné: 140 Kč, prodává Fabrika

4TET (akce 10. 10. 2018 v 19:00 hod. Fabrika)
Vstupné: 690 Kč, prodává Fabrika a MIC

Zamilovaný sukničkář (akce 6. 11. 2018
v 19:00 hod. Fabrika)
Vstupné: 380 Kč, prodává Fabrika

Promenádní koncert
K dobré náladě zahraje DO Svitavská dvanáctka
Pod vedením kapelníka Romana Kalvody

20. / Po / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Fakjů pane učiteli 3 Německo 2018
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější
než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze
svých studentů v čele s Chantal to nejlepší,
co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich moc
na vyždímání není. Uspěje při záchraně školy
a jejich chovanců? Režie: Bora Dagtekin / dabováno / 120 minut

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
2. 6.–17. 9.

Alchymie kávy a kávovin
Výstava pro děti i dospělé o cestě kávy z plantáží na náš stůl. Jaká je historie tohoto oblíbeného nápoje? Jak se káva správně praží, mele
a připravuje? Jak má chutnat dobrá káva? Co
pije typický Čech? Odpověď najdete na letní
muzejní výstavě.
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2. 6.–17. 9.

 Čajovna a kavárna Krásná chvíle

27. / Pá / 19:30

Báječní hrdinové dětské literatury

Probíhá výstava obrazů a kreseb Evy Mezerové.
Vystavená díla je možno zakoupit. Více na
www.krasnachvile.cz

Chata na prodej ČR 2018 PREMIÉRA!

Hravá výstava čtyř známých ilustrátorů
dětské literatury Dagmar Urbánkové, Renáty
Fučíkové, Petra Síse a Věry Jandourkové ve
výstavních síních dokáže oživit hrdiny knih
těchto autorů. Čekají vás nejen jedinečné
ilustrace, ale také spousta myšlenek,
dobrodružství a her.
STÁLÉ EXPOZICE

 Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu
našeho města. Po 40 letech bude vystavena
část svitavského betléma, která již prošla rukama restaurátorů pardubického muzea.

Kino Vesmír
ČERVENEC 2018
5.–6. / Čt, Pá /19:30
Ant – Man a Wasp USA 2018 PREMIÉRA!
Nová kapitola ﬁlmového studia Marvel o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Ant
–Man po boku Wasp odhaluje tajemství z minulosti… Akční dobrodružný ﬁlm
Režie: Peyton Reed
Vstupné: 150 Kč / čtvrtek titulky / pátek dabováno / 109 minut / 3D /

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve
svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na
valše, vymandlovat si prádlo na historickém
mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy
jako doplněk učebních programů pro všechny
typy škol.

Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné
vily Pardubického kraje a najdete zde fotograﬁe a texty o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní architekturu bydlení ve městě.
OTEVÍRACÍ DOBA – ZMĚNA:
O prázdninách máme otevřeno i v sobotu
a neděli po celý den
ÚT–NE 9–17
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele
Svitav zdarma

 Muzeum esperanta
Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti
esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.
Aktuální výstava: Člověk proti Babylonu
Otevírací doba: ÚT–PÁ s průvodcem z městského muzea, v jiném termínu po domluvě na
tel. 604 377 616

 ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta

TOP 11
Jedenáct tipů na prázdniny – místa ve městě,
která byste při návštěvě Svitav neměli minout.
Letní výstavy v městském muzeu.

10. / Út / 19:30

Než přišla bouře USA 2018
Dobrodružné drama inspirované skutečným
příběhem dvou svobodomyslných lidí, kteří se
po náhodném setkání nejdřív zamilují, a potom prožijí největší dobrodružství svého života…
Režie: Baltasar Kormákur
Vstupné: 110 Kč / titulky
12. / Čt / 17:00

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
USA 2018 PREMIÉRA!
Oblíbená rodinka strašidel se vydává na výletní parník, na dovolenou snů, z které se stane
noční můra… Animovaný rodinný ﬁlm
Režie: Genndy Tartakovsky
Vstupné: 150 Kč / dabováno 3D
12. / Čt / 19:30
Mrakodrap USA 2018 PREMIÉRA!
Dwayne Johnson vyráží do smrtonosné pasti,
aby v ní přežil skleněné peklo a zachránil rodinu. Akční thriller, po němž si začnete vážit
slova „přízemí“.
Scénář a režie: Rawson Marshall Thurber
Vstupné: 140 Kč / titulky / 103 minut / 3D /

Komedie o tom, co všechno se může stát, když
se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou.
Režie: Tomáš Pavlíček
Vstupné: 120 Kč / 77 minut
SRPEN 2018
2.–3. / Čt, Pá / 17:00
Úžasňákovi 2 USA 2018 PREMIÉRA!
Oblíbená rodinka superhrdinů se vrací! Když
se objeví nový padouch, musí najít způsob, jak
se dát dohromady a spojit síly…
Animovaný akční dobrodružný ﬁlm pro celou
rodinu!
Scénář a režie: Brad Bird
Vstupné: 150 Kč / dabováno / 118 minut / 3D
2.–3. / Čt, Pá / 19:30

Mission: Imposible – Fallout USA 2018
PREMIÉRA!
Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt
MI6 v Mission: Imposible – Fallout
Akční thriller
Režie: Christopher McQuarrie
Vstupné: 150 Kč / titulky / 3D
9. / Čt / 19:30

Meg: Monstrum z hlubin USA 2018
PREMIÉRA!
Boj s pravěkým žralokem megalodonem v hlubinách Mariánského příkopu. Má kapitán Taylor proti největšímu predátorovi šanci?
Akční sci-ﬁ horror
Režie: Jon Turteltaub
Vstupné: 130 Kč / titulky / 113 minut / 3D
11. / So / 19:30
Miss Hanoi ČR 2018 PREMIÉRA!
Kriminální drama. Ona je první vietnamská
policistka v Česku. On je neurvalý, vyhořelý
detektiv. Spolu vyšetřují vraždu.
Režie: Zdeněk Viktora
Vstupné: 120 Kč
21. / Út / 19:30

17. / Út / 19:30

Jan Palach ČR 2018 PREMIÉRA!

Úsměvy smutných mužů ČR 2018
Dáš si ještě jedno?
Drama podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. Svou tragikomedii
o chlastu, vůli a vesmíru vypráví úspěšný spisovatel. Příběhy úspěšných chlapů, kteří se
přes dno láhve dostali na dno života…
Režie: Dan Svátek
Vstupné: 120 Kč / 92 minut

Jan Palach. Student, který se v roce 1969 na
protest proti sovětské invazi do Československa upálil. Příběh posledních měsíců Palachova života. Cesta od přemýšlivého studenta
k „pochodni číslo 1“.
Scénář: Eva Kantůrková
Režie: Robert Sedláček
Vstupné: 110 Kč / 120 minut

19.–20. / Čt, Pá / 17:00 a 19:30

Kryštůfek Robin USA 2018 PREMIÉRA!

Mamma Mia! Here We Go Again USA 2018
PREMIÉRA!
Největší letní ﬁlmová pohoda se vrací. A s ní
i nakažlivá lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří
si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan!
Režie: Ol Parker
Vstupné: 130 Kč / titulky / 114 minut

Dřív nebo později vás minulost dožene…
Laskavý, hraný dobrodružný ﬁlm ve kterém
kdysi malý chlapec, jenž si hrával ve Stokorcovém lese se svými plyšovými přáteli, vyrostl
a ztratil cestu… A tak mu jeho přátelé z dětství
musí pomoci…
Režie: Marc Forster
Vstupné: 120 Kč / titulky

23. / Čt / 19:30
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24. / Pá / 19:30
Slender Man USA 2018 PREMIÉRA!
V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři
středoškolačky rituálem popřít existenci tajemného Slender Mana. Jedna však záhadně
zmizí…
Režie: Sylvain White
Vstupné: 120 Kč / titulky

27.–30. 8. / Po–Čt / náměstí
Přemysla Otakara II.

15.–19. 8. / různá místa v Litomyšli

Kinematograf bratří Čadíků

kulturně-duchovní festival barokní zbožnosti

30. / Čt / 19:30

Moravská Třebová
8. 7. / Ne / 16:00 / zámek Moravská Třebová

Důvěrný nepřítel ČR 2018 PREMIÉRA!
To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se
však pomalu ale jistě mění v noční můru…
Mysteriózní drama, thriller s Vojtou Dykem
v hlavní roli
Režie: Karel Janák
Vstupné: 120 Kč

SPORT
ČERVENEC

1. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion
Tenis: Svitavy TOUR II. – babytenis

6. / Pá / 14:00 / areál Cihelna
Plochá dráha: I. liga družstev

8. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion
Tenis: Svitavy TOUR II. – minitenis

14.–15. / So, Ne / 8:30 / Svitavský stadion
Tenis: Svitavy CUP „C“ – starší žactvo

21.–22. / So, Ne / 8:30 / Svitavský stadion
Tenis: Svitavy CUP „C“ – dorost

Tradiční promítání českých ﬁlmů pod širým
nebem: Bába z ledu, Bajkeři, Bezva ženská na
krku, Hurvínek a kouzelné muzeum
www.vysoke-myto.cz
Vstupné: dobrovolné

Divadlo Slunečnice
S Florentýnem na cestách
Hudební představení pro děti
S Florentýnem na cestách aneb Z jedné pohádky do druhé představí řadu písniček ze
známých televizních a ﬁlmových pohádek.
13. 7. / Pá / 18:00 / zámek Moravská Třebová

Oživlé večerní prohlídky

Litomyšlské dny barokní tradice

Události v kalendáři akcí
Zajímá vás dění během celého roku nebo zrovna v jeden konkrétní den? Sledujte Kalendář
akcí na webových stránkách města na adrese
www.svitavy.cz v pravé části obrazovky. Zde
naleznete aktuální program ve městě.
Pořádáte nějakou významnou akci a chcete
pozvat veřejnost, aby tuto událost navštívila?
Nebo jen dát vědět ostatním? Zadejte akci do
tohoto kalendáře v odkaze pod ním. Následně
vyplňte požadovaná pole a formulář potvrzením odešlete ke schválení. Nyní bude vše zpřístupněno veřejnosti. Žádná akce již nikomu
neunikne. Děkujeme :)
Petr Šmerda, MIC.

V komnatách zámku se budou odehrávat
oživlé prohlídky s divadelním představením
Paní z Monsoreau (divadlo Exulis)
21. 7. / So / 16:00 / nádvoří
moravskotřebovského zámku

Moravskotřebovský bramborák
Festival folkové a country hudby.
Tradiční česká pochoutka, která dala celé akci
název, bude samozřejmě součástí nabídky občerstvení. Vystoupí Sabina Uxová, Duo Rosťa
Pijáček a Luboš Raš, COP, Aleš Petržela s kapelou, AG FLEK.
28. 7. / So / 22:00 a 23:00 / zámek
Moravská Třebová

www.svitavy.cz

Noční prohlídky
moravskotřebovského zámku
Noční prohlídky zámeckých expozic.

SRPEN

12. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion
Tenis: Svitavy TOUR III – minitenis

18.–19. / So, Ne / 8:30 / Svitavský stadion
Tenis: Svitavy CUP „C“ – mladší žactvo

25. / So / 14:00 / areál Cihelna
Plochá dráha: Pohár ČR jednotlivců

26. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion

Litomyšl
6. 7.–31. 8. / Pá / 18:00 a 19:30 /
Toulovcovo náměstí

Toulovcovy prázdninové pátky 2018
Každý pátek o prázdninách vám odehrajeme
na Toulovcově náměstí pohádku nejen pro
děti a koncert nejen pro dospělé.
8.–19. 7. / 19:30/ různá místa v Litomyšli

Setkání přátel komorní hudby
a mezinárodní interpretační kurzy
45. ročník a cyklus koncertů pro veřejnost

Tenis: Svitavy TOUR III – BABYTENIS. 9:00
28. 7. / So / Státní zámek Litomyšl

Českomoravské
pomezí
Vysoké Mýto
20.–24. 8. / Po – Pá / 19:00 /
náměstí Přemysla Otakara II.

Týden hudby 2018
Multižánrový hudební festival,
http://tydenhudby.vysoke-myto.cz
Vystoupí mimo jiné:
Gaia Mesiah, Ivo Jahelka & Miroslav Paleček,
Mili lidi, Arakain, In The Name Of Cobain –
Nirvana revival
Vstupné: zdarma

Španělská slavnost
oslava 450. narozenin zámku aneb Připomenutí toho, jak Vratislav z Pernštejna z velké
lásky pro svoji španělskou manželku Marii
Manrique de Lara zámek vystavěti nechal
4. 8. / So /Toulovcovo náměstí

Litomyšlský pivní festiválek
10.–12. 8. / Státní zámek Litomyšl

Vzpomínková jízda
na Elišku a Čeňka Junkovy
3. ročník mezinárodní akce pro milovníky auto
veteránů

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

Seriál: Naše osmy (6)

1SÅ[EOJOPWÌWßTUBWZMBIPEOÅLÅWBBISEJOPWÌOBÚJDIEŒUÐ
Ne vždy se chce člověku trávit volný čas o prázdninách či dovolených v parnu sluníčka, nebo
v letních bouřkách pod širým nebem. Pokud zrovna nemáte rozečtenou hezkou knížku, přijďte do
muzea. Na prázdninové měsíce jsme opět připravili nabídku nejen pro obyvatele Svitav, ale také
pro turisty, a tradičně jsme nezapomněli na děti. Muzeum bude o prázdninách otevřeno denně
kromě pondělí, od devíti do sedmnácti hodin.

Alchymie kávy a kávovin

Proč výstava o kávě? Káva je nejznámější
a nejrozšířenější nápoj světa, který s oblibou
konzumuje 90% světové dospělé populace.
Pití kávy je rituálem, výjimečným aktem, příležitostí k setkávání, vůní ranního probuzení či
odpolední siesty. Káva dokáže prolomit kulturní
a jazykové bariéry, kdekoli vytváří jedinečnou
atmosféru.
Výstava dokumentuje bohatou historii kávy,
její pěstování, zpracování, přípravu, uskladnění
a servírování. Vystaveny jsou různé typy historických pražiček, zásobníků na kávu, mlýnků
a strojů na přípravu kávy. Sbírka dóz na kávu
a dalších kořenek dokumentuje estetickou rozmanitost jejich tvarů, dekoru i písma. Součástí
výstavy jsou sáčky, účtenky, pohádky, vystřihovánky, betlémy a další artefakty spojené s propagací jednotlivých ﬁrem. Seznámíte se zde
s rodokmenem (stromem) kávy a koláčem jejích
chutí. Dozvíte se, jak si udělat dobrou kávu v domácím prostředí a mnoho dalších zajímavých informací. Děti čeká řada úkolů, při nich upotřebí
svůj čich, hmat, ale také postřeh a důvtip.

#ÅKFŌOÐISEJOPWÌWJMVTUSBDJ
Interaktivní letní výstava pro celou rodinu vás zavede do hravého světa ilustrátorů dětských knih a seznámí Vás s různými
výtvarnými technikami. Těšit se můžete na
dobrodružnou procházku po výstavě s mnoha tvořivými zastávkami. Vyberete si autíčko,
s kterým projedete celou výstavou, společně
s Dagmar Urbánkovou si oblečete svého hrdinu a nakouknete škvírou v kalhotách společně
s klukem Adamem do babiččiny chaloupky,
s Renátou Fučíkovou se projdete s Jakubem
pod hvězdnou oblohou a svému hrdinovi
přidělíte charakteristické vlastnosti, s Petrem
Sísem projdete labyrintem pod hejnem ptáků,
na jehož konci získáte překvapení pro svého
hrdinu… a skočíte u blonďatého chlapce s vlající šálou, kterého znají snad všichni milovníci
dobré literatury. Malého prince, vlastnoručně
přepsaného a ilustrovaného Věrou Jandourkovou. V recepci výstavy si můžete zakoupit
vybrané knihy od všech vystavujících autorů.

1ŰÐNŒÚŷÅLTCÅKFŌOßNJISEJOZ
Letos již osmým rokem organizuje
v době prázdnin Městské muzeum a galerie Muzejní příměstský tábor. Dva cykly
muzejního tábora v červenci a srpnu budou letos stejně jako v minulých letech
inspirovány aktuálními letními výstavami
v muzeu.
Téma letošních táborů bude dáno
výstavou o historii kávy, jejíž předlouhou
cestu z políček do šálků si mnozí z nás
vůbec neuvědomují. A také kouzelnými
kresbami našich známých ilustrátorů knih,
které děti tolik milují. Z účastníků tábora se
stanou ilustrátoři svitavských pověstí, budou účastni odchytu a kroužkování ptáků,
navštíví liteckou uměleckou dílnu, výstavu
Radka Pilaře a naučí se latté art. Na nudu
určitě nebude čas.
Blanka Čuhelová

V probuzené občanské společnosti roku
1968, v níž se objevovaly zárodky spontánních
aktivit i politické soutěže, se začaly prosazovat
tendence hlubokých systémových změn. Idea
„socialismu s lidskou tváří“ se mohla stát dokladem toho, jak společnost dokáže přetvořit
sebe sama bez revolučních zásahů. Vedle stran
Národní fronty, v nichž ale bujela široká diskuze
a po letech stagnace se dostaly na povrch ideje,
z nichž partaje odvozovaly svůj název, se objevily i subjekty mimo NF. I ve Svitavách vznikly kluby K 231 (sdružující politické vězně odsouzené
na základě zákona č. 231/1948 Sb.) a KAN
(klub angažovaných nestraníků). S odlivem
členů KSČ rostla členská základna nekomunistických stran, začaly pracovat mládežnické skupiny mimo ČSM, došlo k obnově skautského
hnutí apod. Ve společnosti se objevila i témata
návratu k prvorepublikové státní správě, obnovení politických okresů. Vedle toho se projevila
vyšší návštěvnost věřících v kostelech, vzrostl
i počet dětí v hodinách náboženství. Ruku
v ruce s tímto uvolněním poměrů šla i omezená
svoboda tisku, cestování a pozvolné ekonomické reformy.
Toto vše přervala invaze vojsk pěti států
Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna
1968. Do Svitav dorazily polské okupační oddíly
odpoledne 21. srpna ze směru od Mor. Třebové. Zastavily se v tradičních místech vojenských
táborů (1421, 1468, 1945) u dnešní rozvodny
ČEZ a záhy se těžká vojenská technika objevila
v centru města. Poláci však museli pokračovat
dál k vojenskému cíli, vysílači na Pohodlí, jehož
se neúspěšně pokusili umlčet. Reakce svitavských obyvatel byly spontánní – vedle slz hněvu
se na zdech domů a na výlohách objevily nápisy,
byla zatírána dopravní značení, podepisovány
petice na podporu Dubčeka a socha Rudoarmějce zahalena černým suknem. Podporu reformám a nesouhlas s okupací vyjádřily stovky
občanů, mj. pak i příslušníci svitavské VB a StB,
dokonce i okresní výbor KSČ a okresní nár. výbor. Vypadalo to na výjimečnou národní jednotu
obyvatel v odporu invazi k „potlačení kontrarevoluce“. Drtivá většina okupantů vůbec neměla
ponětí o skutečné situaci v Československu.
Začátkem září všechny naděje skončily, stejně jako veřejné diskuze. Prohlášení o nesouhlasu se vstupem vojsk byla mnohdy zapomenuta
a společnost upadla do hluboké letargie, kterou
nezměnily ani lidské planoucí pochodně příštího roku. Polská armáda 26. října 1968 opustila
území okresu a na více než 20 let byla vystřídána vojsky sovětskými.
Radoslav Fikejz
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11. / So / 19:00 / park Jana Palacha

Písničkáři v parku
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aby vdechli dřevu nový život. Jejich krásnou práci
můžete sledovat na Svitavském stadionu. V pátek 31. srpna se můžete těšit na koncert Michala
Hrůzy a Kapely Hrůzy na nám. Míru. V sobotu
1. září se na nám. Míru u fontány bude konat již
26. Slavnost dechových hudeb, kde kromě mnoha dechových uskupení z různých koutů naší
vlasti, uvidíte také čtyři svitavské dechovky a mažoretky. Závěrečný den TOP týdne, tedy v neděli 2. září je pro vás připravena pouť ke sv. Jiljí.
Náměstí ožije jarmarkem, pouličním divadlem
a historickým programem. Veškeré podrobnosti
budou zveřejněny v zářijovém vydání Našeho
města, které vám bude rozneseno do schránek
do 26. srpna.
Zuzana Štěpánková

Michal Hrůza

Upozornění

Pekaros (Svitavy)
Adéla Václavová & Petr Kurečka (Brno)
Petr Lüftner (Ústí nad Labem)
Pekaros:
Na kytaru hraji své písně, které jsem si skládal
pro sebe a pro své okolí, díky bandzone jsem
hrál jako host v brněnských klubech Melodka
a 100watt. Nadále jsem hrál po putykách a pajzlech všeho druhu, a nyní přicházím mezi vás.
www.bandzone.cz/pekaros

Adéla Václavová & Petr Kurečka
Adéla Václavová:
Věnuji se skládání, aranžování a produkci
autorských písní. Občas někde vystoupím –
sama, v duu s kamarádem Petrem Kurečkou,
který je rovněž autorem velké části mnou zhudebněných textů, nebo s kapelou Mezičas, ve
které se podílím na vlastní hudební tvorbě.
Petr Kurečka:
Písničkář, který se vyklubal z kluka, co hrál
kdysi v rockové kapele. Spolupracuje s Adélou
Václavovou, se kterou tvoří autorskou dvojici
a vystupuje s ní. www.bandzone.cz/adelavaclavova

celých tříd v knihovně, kde pro ně připravujeme
zábavné a poučné programy na podporu čtenářské gramotnosti.
Do stavu čtenářského žáčky pasuje pověřený rytíř, když dítě složí slavnostní slib, který se
týká jeho budoucího vztahu ke knihám a čtenářství.
Jako dárek si malí čtenáři odnesou „knížku
pro prvňáčka“, placku a průkazku do knihovny,
přičemž první rok mohou knihovnu navštěvovat
zdarma.
Pasování na čtenáře knihovny je slavnostní
akcí, které se kromě dětí samotných mohou zúčastnit i jejich rodiče a prarodiče.
Letos se do projektu přihlásilo celkem šestnáct tříd z jedenácti základních škol ze Svitav
a blízkého okolí, novými čtenáři knihovny se tak
stane téměř 300 dětí.
Těšíme se s nimi na setkávání v knihovně!

Zakládající člen skupiny Ready Kirken.
Hudbě se začal věnovat na střední vojenské
škole, kde byl členem školní hudební skupiny
a kde hrál amatérské divadlo. V roce 1993 se
odstěhoval do Pardubic, kde hrál tři roky ve
skupině Anachronic. V roce 1996 založil skupinu Ready Kirken, s kterou natočil pět hudebních alb a napsal pro ni více než padesát
písní a textů. Jeho skladba pro Anetu Langerovou Voda živá byla v letech 2005 a 2006 hitem
roku. V roce 2006 byl z kapely vyloučen a tak
stál u zrodu jeho nové skupiny Kapely Hrůzy.
Natočil album Bílá velryba (2007), Napořád (2009) a Noc (2012). Podílel se i na hudbě k ﬁlmu Lidice (2011) a ﬁlmu Martin a Venuše (2012). Je autorem i mnoha televizních
znělek (seriál Vyprávěj, Mazalové, Mistr E).

V týdnu od 2. do 8. července bude
knihovna z provozních důvodů uzavřena.
V případě potřeby můžete knihy vracet do
biblioboxu před Fabrikou. Rádi bychom
upozornili, že bibliobox slouží pouze k vracení knih půjčených z naší knihovny. Pokud
máte doma knihy, které byste rádi věnovali
ostatním čtenářům, můžete využít knihobudky v parku Jana Palacha nebo u kavárny
Florianka. Knihobudky slouží k bezplatnému
půjčení, ale především k výměně knih. Během léta bude také k dispozici knihobudka
na koupališti, kde bude možné zapůjčit si
časopisy či knihy a zpříjemnit si tak pobyt
u vody. Děkujeme.

Prázdniny v knihovně

Petr Lüftner
Písničkář, zpěvák a muzikant.
Do povědomí se dostal v srpnu 2013 uvedením protestsongu Ty jsi to Ústí, díky kterému
začal koncertovat, potažmo navázal spolupráci
s Xindlem X a s jeho pomocí, jakožto producentem, vydal v dubnu 2016 svou první desku
s názvem „Až se příště narodím“.
Po dvou letech vydává svou novou tvorbu
a první vlaštovkou z desky je song Celebrity,
poukazující na současnou neřest především
mladších lidí, kteří často žijí svým imaginárním
obrazem a zapomínají na to, čím skutečně
jsou. Nové album začalo vznikat opět pod vedením Jiřího Maška, ve spolupráci s producentem Ondřejem Škochem. www.petrluftner.cz
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kavárně V parku. Vstupné zdarma.

Svitavský TOP týden
Na konci léta, od 27. srpna do 2. září, nás již
tradičně čeká TOP týden plný zábavy. Zahájen
bude řezbářským memoriálem Aloise Petruse,
kdy se sjedou umělečtí řezbáři z celé republiky,

Pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny

Městská knihovna ve Svitavách se jako každoročně zapojila do projektu Svazu knihovníků
a informačních pracovníků „Už jsem čtenář,
knížka pro prvňáčka“. Autorem letošní knihy pro
prvňáčky nazvané „Bráchova bota“ je Evelína
Koubová. Projekt je součástí každoroční slavnosti „Pasování prvňáčků do stavu čtenářského“.
Podmínkou účasti na slavnosti je vždy návštěva

Každý rok jsou během prázdnin upraveny
výpůjční hodiny dětského oddělení (pondělí
a středa je otevřeno odpoledne, úterý a pátek
dopoledne). Děti mohou trávit v knihovně volný
čas, zahrát si stolní hru, nejmenší čtenáři si mohou pohrát v dětském koutku. Pro velký zájem
o prázdninové pátrání a luštění v minulém roce
jsme se rozhodli tuto aktivitu zopakovat i tento
rok. Na pěti místech ve městě (u knihobudky
v parku Jana Palacha, u knihobudky na náměstí Míru, u Pohádkovníku v parku Patriotů vedle
„šnečí“ lavičky, u sochy vodníka ve Vodárenském
lese a přímo v dětském oddělení knihovny) je
ukryto 5 různých křížovek s tajenkou. Obsahují
pět jmen a úkolem je zjistit, co mají tyto osobnosti společného. Pro menší děti, které ještě nedokáží samy číst, jsou na stejných místech ukryty
části obrázku. Pět vyluštěných tajenek či složené
celé obrázky přineste do knihovny do 3. září. Na
všechny šikovné pátrače a luštitele čeká menší
odměna.
Jindřiška Soudková
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Muzeum na kolejích - Legiovlak přijede na svitavské nádraží
Legionářské muzeum na kolejích Legiovlak vyrazilo na pouť po Čechách, jeho další
zastávkou v jubilejním roce 100. výročí vzniku Československé republiky budou Svitavy,
kde ho můžete zdarma navštívit na vlakovém nádraží od 10.–15. července.
Legiovlak představuje vojenskou historii
a boje československých legií za samostatný stát. Skládá se ze 13 zrekonstruovaných
vagonů, jakými se desetitisíce československých legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech
1918–1920. Historické vagony jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života
a jejich boje (těpluška, vůz pro důstojníky,
polní pošta, sanitní vagon, kovářské a krejčovské dílny, obrněný vůz a další)
Expozice Legiovlaku je přístupná zcela
zdarma každý všední den od 8:00 do 18:00
a o víkendech od 9:00 do 19:00, každou

celou hodinu pak probíhají komentované
prohlídky s průvodcem. Novinkou je expozice věnovaná loutkovým divadlům československých legionářů. V úterý 10. července
přímo na Legiovlaku sehrají loutkoherci

hru Zkáza tvrdého meče. Představení se
koná v časech 10, 13, 15 hodin.
Další informace najdete na webových stránkách www.legiovlak.cz.
Miloš Borovička, Petr Šmerda

Oplocení a nové potahy polstrování pro paletovou kavárnu Floriánka
v době otevření a provozu kavárny, o kterém
vás budeme dále informovat. Městské muzeum navíc poskytlo nové potahy na polstrování nábytku určeného pro sezení. Doufáme,
že tyto změny zajistní ochranu vybavení,
zvýší kvalitu nabízených služeb i lepší komfort pro návštěvníky během stráveného času
na našem náměstí. Nově se můžete těšit na
zajímavý kulturní program. Přeji vám krásné
léto, třeba u dobré kávy v naší „paletovce“.
Petr Šmerda

Festival Rosnička 2018

Stále usilujeme o udržení odkazu krásné
myšlenky Svitavané sobě, na základě které
vznikl projekt paletové kavárny před základ-

ní školou. Město Svitavy instalovalo oplocení venkovního posezení Floriánky (ilustrační
foto). Tento prostor je možné využívat pouze

Pokračování ze str. 1. I letos se můžeme těšit
na početné zastoupení zahraničních hostů.
Rakousko bude reprezentovat undergroundový soundsystem Deep Baked, Polsko špičková
electro DJka a promotérka Charlie, Maďarsko
ostřílený producent Norwell a Velkou Británii
pak Emile Strunz. Poslední dva se představí v tzv.
živém setu, což znamená, že své skladby budou
tvořit přímo na místě během vystoupení.
Nekompromisní drum‘n‘bassovou jízdu
slibuje producent Trilo, rapovou a grime sousedů ze Slovenska ukážou pánové Boy Wonder a Gleb. Nejčistší techno naservíruje legendární DJ Dalo známý také jako Olga+Jozef.
Stejně jako v minulosti je část programu
věnována tuzemským projektům, např. duo
Indy a Wich, kteří si přivezou i posilu rappera
LA4, dále tu máme písničkářku Katarzii, zkušeného DJe Alyaze a Akiru, senzaci minulého
léta Opak Dissu a pána limitovaných dub-platů Murteho.
Další informace, rozhovory, fotograﬁe,
videa a odkazy najdete na webu festivalu
www.festivalrosnicka.cz. Nejčerstvější novinky
hledejte na facebookovém proﬁlu Festival Rosnička a ještě horké fotograﬁe na Instagramu
pod hashtagem #rosnicka2018. Petr Horák
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ZŠ Sokolovská
Úspěšný mezinárodní projekt
Po celou dobu projektu jsme se pravidelně setkávali s našimi partnerskými školami ze
Španělska, Turecka a Polska a sdíleli různé
aktivity.
Na mezinárodní spolupráci se aktivně podíleli i žáci. Dopisovali si se svými vrstevníky
ze Španělska a Polska. S některými účastníky
projektu se měli možnost osobně setkat, protože jedno setkání se konalo i ve Svitavách.
Na závěr jsme se všichni sešli v polovině května v polské Lodži.
Petra Janků

ZŠ nám. Míru
Modernizujeme výuku

Od září se u nás ve škole objeví úplně nový
předmět s názvem Tvořivé a efektivní myšlení
(TEM). Během výuky se děti seznámí s počítačovou graﬁkou, naučí se tvořit 3D modely, budou programovat počítačové hry nebo mikročipy a seznámí se s principy tvorby algoritmů.
Cílem je seznámit děti s obory, které jsou současným trendem a i v budoucnosti o ně bude na
trhu práce obrovský zájem. O tom svědčí i to, že
na podporu tohoto druhu výuky získáváme od
místních zaměstnavatelů významné sponzorské
dary.
Současně rozšiřujeme výuku informatiky již
od čtvrtého ročníku. Samozřejmou součástí výuky je kritické myšlení. Škola nemůže učit děti jenom poznávat zvířátka nebo panovníky, ale také
rozeznat lež od pravdy. Žáci se potřebují orientovat v informační džungli, být schopní ověřit si
původ a pravdivost informací.
Naše škola poskytuje komplexní a harmonické vzdělání, ale akcent na tyto obory je v současnosti velice potřebný. Na výuku informatiky
a TEM navazuje široká nabídka kroužků, kde
žáci mohou dále programovat, animovat, zabývat se robotikou nebo multimediální tvorbou.
Jakub Velecký

Již druhým rokem jsou žáci ze ZŠ Sokolovská zapojeni do projektu s názvem „We Feel
We Learn“ v rámci programu Erasmus+.
Hlavní myšlenkou projektu je socio-emoční učení, které se zaměřuje na to, jak emoce
ovlivňují chování žáků i jejich školní výsledky.
Velký podíl na úspěšném průběhu měla školní psycholožka Mgr. Monika Čuhelová, které
tímto děkujeme.

ZŠ T. G. Masaryka
Rekonstrukce školní jídelny začala
V průběhu měsíce června započaly práce
na úpravě stávající školní jídelny. Změny se
dotýkají zejména vnějšího vzhledu. Vedle nové
střechy a fasády se promění vstup do prostor
jídelny a bude vytvořen i nový únikový východ.
Škola i jídelna budou barevně sladěny. Provoz
jídelny bude v červenci omezen, ale v novém
školním roce již budou žáci, rodiče a veřejnost
bez problémů využívat všech služeb, které
školní jídelna nabízí.
Vlasta Kosková

Cesta za zvířátky do Borové u Poličky

ZŠ Riegrova
Předprázdninové ohlédnutí
V září se pokaždé zdá, že deset měsíců je
dlouhá doba. Pokud je však čas naplněn aktivitami, přípravami, akcemi, úspěchy a úsilím
někam se posunout, pak vše uteče jako voda.
Během končícího roku se nám např. podařilo
získat 4 medailová umístění v celoroční přírodovědné soutěži Čtyřkolka, absolutní prvenství v celostátním kole soutěže Školní časopis
roku 2017 pro obě redakce a další vítězství
v krajském kole v roce 2018 s postupem ( již
desátým) do kola celostátního, postoupit do
krajského kola Biologické olympiády, získat
nejlepší umístění svitavského žáka v matematické olympiádě v okresním kole a také v Pythagoriádě, máme i nejlepšího recitátora na
okrese z řad prvňáčků. Prázdniny přicházejí
právě včas k načerpání nových sil. Přejeme
krásné léto všem.
Více se o dalších aktivitách, zapojení do
projektů i plánech do budoucna dozvíte na
www. riegrovka.cz.
Milena Baťková

Žáci prvního ročníku se zúčastnili návštěvy
„Minifarmy“ v Borové u Poličky, kde je přivítala
majitelka, která je po farmě provedla i s výkladem. Děti ji překvapily svým klidným a opatrným přístupem a odměnou jim byly nádherné
zážitky. Mohly se pomazlit s hadí slečnou, podrbaly si prasátko, poníka i kozy a procházely
se po výběhu s beranem. Obdivovaly mnoho
druhů domácích ptáků a zážitkem bylo i pozorování krmení nutrií. Krásný den všichni završili
návštěvou místní cukrárny.
Jana Slezáková
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ZŠ Felberova
Šampioni z „Felberky“

SZŠ Svitavy
Rizika internetu
Žáci 1. ročníku besedovali s PhDr. Erichem Stündlem, koordinátorem prevence
kriminality města Svitavy. Téma bylo velmi aktuální – „Rizika kyberprostoru“. V první části
besedy zhlédli dokument „Seznamte se bezpečně aneb Jak se chránit na internetu“. V další části studenti s lektorem diskutovali o falešných identitách, kybernetické šikaně a dalších
možných hrozbách oblíbených sociálních sítí.

Felberka opět zazářila na celorepublikovém
ﬁnále ve vybíjené. V úterý 12. června dorazily
naše postupující týmy, dívky i chlapci ze čtvrtých

Fotografická soutěž

MŠ Milady Horákové

a pátých tříd do kempu Pecka v Nové Pace. Čekalo je několik náročných zápasů, v nichž se mezi
sebou v obou kategoriích (dívky a chlapci) utkalo
šestnáct družstev z celé republiky. Naši sportovci
si vedli výborně a navázali na úspěchy z dřívějších let. Dívky vybojovaly v celkovém hodnocení
pěkné deváté místo a chlapci se probojovali až
do samotného ﬁnále, odkud si nakonec odnesli stříbrné medaile. Nedokážeme vyjádřit naše
pocity a dojmy! Vyčerpání, hravost, modřiny
a radost. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat i oběma našim trenérům, Daně Machové
a Jiřímu Petrovi. Za naším úspěchem stojí společná práce, mnoho ranních tréninků a obrovské
odhodlání zvítězit. Odnesli jsme si zážitek na celý
život a jsme hrdí na to, že jsme byli součástí našeho úžasného týmu!
Jana Pazderová

Děti se učí ctít tradice

MŠ Větrná
Zahradní slavnost ke Dni dětí
s oslavou 35. výročí založení
školky Svitavy, Větrná 11

Studenti 2. ročníku absolvovali v květnu
historickou exkurzi do Polska, konkrétně do
Osvětimi, Krakova a Wieliczky. Doprovodnou
aktivitou byla fotograﬁcká soutěž na téma
„Nejzajímavější detail“. Každý účastník mohl
uplatnit dvě fotograﬁe, které byly zveřejněny
na školním facebooku. Pořadí soutěžících určilo hlasování veřejnosti, nejúspěšnější snímky
nasbíraly více než sto „lajků“ za týden. Vítězem
se stal Martin Kratochvíl, autor fotograﬁe nad
textem.
Radim Dřímal

Jednou z dodržovaných tradic v naší MŠ je
Den rodiny. V květnu toto téma prolínalo všemi
činnostmi několik týdnů. Děti se učily vážit si
svých nejbližších, měly pochopit, jak významné
místo zaujímá rodina v jejich životě. Tento významný den oslavily děti společně s rodiči na
školní zahradě 17. května plněním zábavných
úkolů, kterými je prováděla Sněhurka a její pomocníci – trpaslíci. Rodiče se na oslavě podíleli
přípravou bohatého občerstvení, za které ještě
jednou moc děkujeme. V závěru slavnostního
odpoledne rodiče s dětmi vypustili balonky štěstí se svým přáním. Slavili Den rodiny, a proto je
nasnadě, jaká přání vzlétla k obloze. Přejme jim,
ať se všechna splní.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Milady Horákové

Dětský den v MŠ Větrná – to byla Zahradní slavnost s karnevalem, sportovními soutěžemi a diskotékou pod širým nebem. Součástí
oslav bylo i setkání zaměstnanců k 35. výročí
založení mateřské školy. Zvláště bývalé ředitelky si se zájmem prohlédly nově zrekonstruované prostory mateřské školy a staré kroniky.
Karla Juříková

SOU Svitavy
Kroužky a projektové dny
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Střední odborné učiliště Svitavy je zapojeno do projektu Implementace krajského
akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity
je vznik vzájemné spolupráce našeho učiliště se základními školami ZŠ Felberova 2,
Svitavy a ZŠ Riegrova 4, Svitavy prostřednictvím tematicky zaměřených projektových
dnů připravených pro základní školy na naší
škole. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky
pro žáky těchto základních škol. Na přípravě
aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SOU i ZŠ. V rámci projektu bude
také pořízeno nové vybavení našich učeben
za zhruba 2 mil. Kč. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Alice Štrajtová Štefková
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Pokračování ze str. 1
Těšit se můžete na soutěž v pojídání bramborových knedlíků, nejlepší svitavskou bábovku
a další..... Připraveno bude bohaté občerstvení.
Programem vás provedou moderátoři Ondřej
Komůrka a Pavel Padyásek. Těšíme se na vás :)
Zuzana Štěpánková

Pivní slavnosti
PROGRAM

Dolní část náměstí:
09:00–11:00
10:00–11:00
11:00–11:30
11:30
12:50

Registrace historických vozidel
Ukázka parní techniky
Autogramiáda Martina Sodomky
Komentované představení
historických strojů
Odjezd historických vozidel

14:45
15:30
16:10
16:50
17:40
18:55

Horní část náměstí:
09:30–14:00 Vaření kotlíkových gulášů
13:00
Zahájení Pivních slavností
13:20
VANUA 2

14. 7. 2018

19:40
21:05
22:30

KOWALSKI
Soutěž v pojídání knedlíků,
vyhodnocení svitavské bábovky
BLACK MERCURY
Žehnání nového hasičského
vozu pro SDH
GARAGE & TONY DUCHÁČEK
Vyhlášení soutěží pivovarů
a kotlíkových gulášů
HODINY
MEGAPHONE
NIL

Krátké ohlédnutí ve fotografii

Dětský den pod taktovkou Střediska volného času Tramtáryje proběhl již tradičně v parku Jana Palacha.

Den dobrovolnictví v parku.

Nové obrazy pro venkovní galerii Venkovka vznikaly během přátelského setkání Svitaváků v parku Patriotů.

Následuj mě! Jsem dobrovolník :)

Kácení májky na lačnovském hřišti se povedlo.

Předávání osvěčení o obsolvování kurzu pro děti Malý strážník.

Známé hity zazněly na festivalu Hřebečský slunovrat.

Dětská scéna 2018.

Festival amatérských pěvěckých sborů.

Nový hasičský vůz pro SDH.

Přípravka U9 vyhrála turnaj.

Cyklo-běžci proti drogám.

Zlatý úspěch v silovém trojboji.

naše město / červenec–srpen 2018 / www.svitavy.cz

Tři svitavští tenisté postupují
na MČR jednotlivců

Informace ze sportu
TJ Svitavy Powerlifting: Máme zlato z mistrovství světa!

Na proběhlém mistrovství světa v klasickém (RAW) benčpresu dorostu, juniorů,
mužů, žen a masters ve ﬁnském městě Vantaa se velice úspěšně dařilo člence oddílu TJ
Svitavy POWERLIFTING Karolíně Adamové
ze Svitav. Nejenže reprezentovala Českou
republiku, spolu s dalšími závodníky jiných
oddílů, ale také reprezentovala Svitavy a mateřský oddíl. A že máme být na co hrdí. Karolína vybojovala zlatou medaili a stala se tak
mistryní světa v klasickém (RAW) benčpresu v kategorii dorostenek do 57 kg! Výkony
Karolíny: 65 kg, 70 kg, 72,5 kg na čince, při
tělesné hmotnosti necelých 55 kg. Zároveň
stanovila národní rekord z původních 61 kg
na 72,5 kg.
Karolína poskytla našim novinám krátký
rozhovor:
Kájo, gratuluji ke krásnému výkonu a ihned

mě napadá otázka, jaké jsi měla pocity ze
zlatého úspěchu?
„Ahoj, děkuji. Byla pro mě obrovská čest
stát na stupni vítězů. Pocit to byl neuvěřitelně skvělý.“
Byla jsi poprvé na závodech mistrovství
světa?
„Ano, byla, byly to moje první závody ve
světě a bylo to úplně bez stresu. Což bylo u
mě dost nečekané ☺.“
Co musí závodnice nebo závodník splnit,
aby se mohl zúčastnit těchto závodů?
„Musela jsem se nominovat na národních
závodech a splňovat výkonnostní třídu. Mě
se naštěstí podařilo dosáhnout nejvyšší třídu, tedy mistrovskou.“
Jak vypadala tvoje příprava na tyto závody?
„Moje příprava probíhala tak, že jsem
trénovala 4x týdně a zaměřovala jsem se na
své slabé stránky, které byly potřeba zlepšit.“
Chystáš se na nějaké další závody?
„Chystám se na 22. ročník O siláka Sedlčan v benčpresu, pak na 10. ročník Poháru
starosty města Zbýšova v klasickém (RAW)
silovém trojboji dorostu a juniorů. V srpnu se
chystám na mistrovství Evropy v benčpresu
ve Francii.“
Za celý oddíl TJ Svitavy POWERLIFTING Karolíně gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů!

V květnu a červnu se konaly východočeské
oblastní přebory žactva na otevřených dvorcích, které jsou zároveň kvaliﬁkací na mistrovství České republiky jednotlivců. Svitavští
tenisté zde ukázali, že ve východních Čechách
v kategorii 9–14 let nemají konkurenci.
V kategorii mladšího žactva (do 12 let) se
přebory konaly ve Vysokém Mýtě 12.–14. 5.
2018. Ve dvouhře zvítězil svitavský tenista
Jakub Vrtěna, který ve ﬁnále porazil Martina
Fialu z Trutnova. Jakub Vrtěna vyhrál se spoluhráčem Fialou i čtyřhru. Získal tak titul přeborníka východních Čech ve dvouhře i čtyřhře
a vybojoval postup na červencové MČR jednotlivců. Další svitavský tenista Daniel Drápela
vypadl právě s Jakubem v osmiﬁnále. Ve čtyřhře však obsadil druhé místo.

Jsme zlatí i z mistrovství Moravy!
Nelze opomenout na další zlatý úspěch
svitavského trojbojařského oddílu TJ Svitavy
POWERLIFTING. V Bohumíně, kde probíhalo
5. mistrovství Moravy v silovém trojboji družstev,
reprezentovali muži ze svitavského oddílu: Libor
Zerzánek, Karel Horský, Jakub Sedláček a Tomáš
Sedláček. Svitavskému družstvu se podařilo vybojovat zlatou medaili, čímž se svitavský oddíl
vrátil opět do extraligy družstev.
Kristýna Nováková

Školní sportoviště o prázdninách
Gymnázium:

Základní škola Felberova

• asfaltové hřiště v areálu školy včetně tenisové stěny – nepřístupné kvůli stavební akci
• tenisový kurt – placený vstup po dohodě se
školou (A. Křivinka – tel.: 461 535 090)
• travnaté fotbalové hřiště a lehkoatletická
dráha s umělým povrchem – vstup neplacený, ale po dohodě se školou (A. Křivinka –
tel.: 461 535 090)
• minihřiště s umělým povrchem není přístupné
V areálu je nutné se pohybovat s velkou
opatrností, v některých místech probíhají stavební akce související s dokončováním rekonstrukce školní jídelny a pohybuje se stavební
technika.

• sportovní areál je otevřen bez omezení

Základní škola Riegrova
• sportovní areál bude otevřen v pracovní dny,
od 8:00 do 20:00 hodin

Přebory staršího žactva (do 14 let) se hrály
2.–4. 6. 2018 v Trutnově. Zde zanechali svitavští hráči ještě výraznější stopu. Zvítězil Dominik
Rouchal, který ve ﬁnále porazil Jana Krejčího
2:1 na sety. Hráči TO TJ Svitavy si pouze vyměnili pořadí z halových přeborů. Oba se tak
kvaliﬁkovali na srpnové MČR jednotlivců. Triumf svitavských hráčů dovršil 3. místem Jakub
Vrtěna. Ve ﬁnále čtyřhry slavila titul přeborníků
svitavská dvojice Dominik Rouchal a Jan Krejčí.
Martin Lipenský

LETNÍ AKCE !

KUPÓN NA 1 IMPULS MYTÍ ZDARMA
PLATNOST: 1. 7. - 31. 8. 2018

Při předložení tohoto kupónu Vám obsluha přidá k mytí 1 impuls.
Požární 217, 568 02 Svitavy (výpadovka na Brno)
www.facebook.com/washinnsvitavy/
www.svitavy-washinn.cz

Kupony se nesčítají. Jeden kupón pro jedno mytí.

OTEVŘENO NONSTOP, OBSLUHA: PO–PÁ 10:00–17:00
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Gymnastika

Na jaře bylo v gymnastice rušno. Krajské
soutěže se zúčastnilo 16 svitavských gymnastek
a jeden gymnasta a do republikového ﬁnále
jich postoupilo 8. Největší radost nám udělal
v kategorii hochů Jonáš Hlaváček, který obsadil
4. místo a za třetím zaostal jen o 0,3 bodu. Mezi
dívkami si nejlépe vedla Rozárie Čížková, která
obsadila pěkné 14. místo.
Naše nejstarší děvčata odjela do Prahy na
MČR Teamgym Tria (soutěž ve skocích na trampolíně a akrobacii) a přivezla si bronzové medaile.
Dalším závodem byl Brněnský pohár Teamgym, kde jsme byli nejmenší a nejmladší, ale podařilo se nám tři týmy porazit.
Nyní už se všichni těšíme na prázdniny a soustředění, které proběhne na konci srpna ve Zlíně.
Pavla Koudelková

KAJMÁNEK – plavání
(nejen) pro nejmenší

Od září v krytém plaveckém bazénu ve Svitavách opět pokračujeme s kurzy plavání (nejen)
pro nejmenší.
Děti mají od přírody pozitivní vztah k vodě.
Na našich kurzech jde především o to, aby děti
formou hry získaly základní návyky při styku s vodou a vody se nebály. Kurzy jsou vždy děleny
podle věku a zkušenosti dětí. Plaváním dochází
k pozitivnímu ovlivnění motorického i citového
vývoje. Děti se ve vodě baví a zároveň cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu. Přirozenou a hravou formou postupně získávají základní plavecké
dovednosti. Naučí se splývat v poloze na zádech
i na bříšku, vydechovat do vody, skákat, potápět
se a orientovat pod vodou. Velkou předností
kojeneckého plavání je prohloubení vzájemné
vazby mezi rodičem a dítětem.
Rádi mezi sebou přivítáme nové plaváčky.
Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo tel.
čísle 737 389 797.
Všem účastníkům plaveckých kurzů tímto
děkuji a těším se na příští školní rok 2018–2019.
Přeji krásné a veselé prázdniny plné sluníčka!!!
Pavlína Šmerdová

Svitavský hokejbal má ve svých řadách mistra extraligy

Odchovanec našeho mateřského klubu
1. HBC Svitavy Patrik Tichý se stal čerstvým vítězem nejvyšší hokejbalové ligy. Tohoto úspěchu

dosáhl v mužstvu 1. HBC Autosklo HAK Pardubice, hrající dorosteneckou extraligu.
Patrikovy Pardubice si nejprve poradily s týmem HBC Dobřany, následně s celkem Hradce
Králové a ve ﬁnále zdolaly družstvo Plzně 3:1 na
zápasy.
Našemu krajánkovi děkujeme za stopu, kterou zanechal v nejvyšší soutěži a z celého srdce
gratulujeme k tomuto nesmazatelnému úspěchu, kde společně s Patrikem stojí za zmínku
i odchovanec sousedního klubu S. K. Kometa
Polička Filip Augustin (spol. foto).
1. HBC Svitavy

Novinky z florbalového oddílu
A tým bude hrát Národní ligu
Po neúspěšném pokusu o záchranu v 1. lize
došlo v A týmu svitavského ﬂorbalu k velkým
změnám. U družstva po neúspěchu skončil
dlouholetý vedoucí Lukáš Brýdl, kterého v příští
sezoně nahradí jeden z nejzkušenějších hráčů
a odchovanců FbK Svitavy – Vítek Sauer.
Vedení oddílu se znovu dohodlo na spolupráci s trenérem Lubomírem Kocourkem, který
skončil své angažmá na pozici profesionálního
šéftrenéra v Jihlavě a naplno se tak věnuje svitavským mužům. Staronový trenér Lubomír

Kocourek povede družstvo v Národní lize, tedy
třetí nejvyšší tuzemské ﬂorbalové soutěži, kam
oddíl po úvahách družstvo přihlásil. V družstvu
dochází k výrazné generační obměně, velký prostor v Národní lize dostanou také junioři, kteří
si budou muset rychle osvojit principy ﬂorbalu
mužské kategorie, který je zásadně rychlejší,
silovější a takticky vyzrálejší. Popřejme novému
realizačnímu týmu hodně sil do práce s nově se
tvořícím omlazeným týmem a také tolik potřebné
sportovní štěstí.

Vája Zerzánová v regionálním výběru

Fotbalová školička ukončila sezonu

Na fotbalovém hřišti v Lánech připravili
trenéři a rodiče pro děti z Fotbalové školičky
Sportovní den. Všemožnými disciplínami a závěrečným fotbálkem s maminkami a s tatínky
zakončili svoji letošní fotbalovou sezonu. Oproti
minulým letům se v průběhu roku účastnili turnajů a opravdových zápasů, ze kterých si vždy
přivezli nějakou medaili či diplom, takže bylo na
co vzpomínat.
Jiří Petr

Valentýna
Zerzánová,
jeden z největších talentů
svitavského ﬂorbalu, byla
součástí regionálního výběru žákyň Královéhradeckého
a Pardubického kraje. S tímto regionálním výběrem se
zúčastnila celorepublikového turnaje v Plzni,
který proběhl koncem května. Vája byla ve výběru nejmladší, ale přesto patřila k nejlepším.
Talent a chuť hrát ﬂorbal doplňuje nesmírnou
pracovitostí a vyrovná se tak i děvčatům o tři
roky starším. V jednom z utkání na turnaji
v Plzni byla dokonce vyhlášena nejlepší hráčkou utkání. Děkujeme ze reprezentaci svitavského ﬂorbalového oddílu FbK a města Svitavy.
VV FbK Svitavy

Světový pohár je za námi
Modelářská sezona ve Svitavách letos začala
nezvykle brzo. Areál v Cihelně ožil již 13. dubna,
kdy přijelo na 33 nejen evropských pilotů kategorie combat. V dvoudenním maratonu vyřazovacích soubojů se utkali jak o prvenství ve svitavském závodě, tak i o cenné body do celkového
hodnocení světového poháru.
Nejlépe se vedlo výpravám Litvy a Ukrajiny, které si mezi sebou rozdělily nejvyšší příčky.
Vítězem se stal Audrius Rastenis z Litvy, který
ve ﬁnálovém souboji porazil Ukrajince Stanislava Chorného. Třetí místo vybojoval Litevec
Vytaustas Rimsa.
O výbornou atmosféru během celého víken-

du se postaraly desítky diváků. Soutěžící si chválili i zázemí svitavského areálu a tak doufáme, že
se nám podaří získat pořadatelství jednoho ze
závodů i pro příští rok. Zároveň bychom chtěli
poděkovat všem spoluobčanům za trpělivost při
zvýšené hlukové zátěži, kterou špičkový závod
přináší.
Jan Kopřiva

Distribuci zajišťuje ﬁrma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 26. srpna 2018.
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