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Svitavské letní slavnosti aneb TOP týden ve Svitavách Svatováclavský košt

Poslední prázdninový víkend ožije kulturními
akcemi nejen svitavské náměstí, ale opět také stadion. Od pondělí 27. srpna budou mít návštěvníci
stadionu možnost sledovat práci uměleckých řezbářů z celé republiky, Slovenska i z Polska na tradičním memoriálu pojmenovaném po vynikajícím
řezbáři žijícím ve Svitavách v letech 1945–1968
Aloisi Petrusovi. Před zraky diváků budou vznikat
sochy tentokrát na témata včelí kláty nebo pohyb 2. Nová umělecká díla budou postupně umístěna do areálu stadionu, přilehlého parku Patriotů či na místa určená k odpočinku, aby dotvořila
jejich ojedinělou tvář. Součástí programu budou
i letos večerní koncerty, konané přímo na svitavském stadionu. Nejen k poslechu zahrají kapely
Entropie, Payanoia nebo Michal Horák. V případě
špatného počasí vystoupí kapely v restauraci Pod

Hodinami. Vernisáž soch se uskuteční v sobotu
1. září v 17 hodin na svitavském stadionu.
Od pátku vás postupně čeká vernisáž nových
obrazů pro galerii Venkovka, koncert Michala
Hrůzy a Kapely Hrůzy a hudebního uskupení
Větry z jihu, slavnost dechových hudeb, pochod
mažoretek a v neděli již posedmadvacáté pouť ke
kostelu svatého Jiljí, nejstarší dochované stavbě
ve městě. V horní části náměstí uvidíte historický
program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaným 100. výročí vzniku republiky. A přijede i
prezident T. G. Masaryk! Ve střední části náměstí
můžete nakoupit na tradičním jarmarku zboží
všeho druhu a ve spodní části náměstí vám k poslechu zahraje oblíbená cimbálovka Aleše Smutného s Karlem Hegnerem a následně Big Band
Svitavy.
Pokračování na straně 2

Přijměte pozvání a přijďte v sobotu 29. září
na horní část náměstí Míru na tradiční zářijovou
oslavu vína, která bude zahájena přípitkem ve
14 hodin. Ochutnávat můžete několikero druhů
vín menších rodinných i velkých vinařství z degustačních sklenic s emblémem Svitav. K degustaci vám zahraje Lidová muzika Frgál, Lucie
Redlová & Garde, Janko Kulich & Kolegium,
Dick O´Brass, Green Smätroll.
Doufáme, že podzimní počasí bude přívětivé a užijete si příjemné moravské odpoledne
a večer při setkání s vinaři. Budeme se na vás
těšit.
Program:
14:00 – 14:10 Zahájení koštu
14:10 – 14:45 Lidová muzika Frgál (1. blok)
15:00 – 15:35 Lidová muzika Frgál (2. blok)
16:00 – 16:45 Lucie Redlová & Garde
17:30 – 18:20 Janko Kulich & Kolegium
19:05 – 20:15 Dick O´Brass
20:45 – 21:45 Green Smätroll
Zuzana Štěpánková

Tragédie na rybníku Rosnička

Před pár dny jsme byli svědky úhynu ryb na
rybníku Rosnička. Jelikož jsem po tři dny strávil

mnoho času u rybníku, chtěl bych poděkovat
všem, kteří přiložili ruku k dílu a zapojili se do výlovu těl ryb. Je vidět, že je stále mnoho lidí, kteří jsou
ochotni pomoci a kterým záleží na této nádherné
lokalitě. Velice mne mrzely některé teorie a kritiky
práce rybářů, které zaplnily sociální sítě. Opravdu
nedošlo k úhynu ryb hlukem z festivalu Rosnička,
ani město nepotřebovalo zvýšit návštěvnost na
koupališti.
Celá tato katastrofa nastala díky nulové hodnotě kyslíku ve vodě. Kyslíkový deﬁcit byl s nejvyšší
pravděpodobností způsoben zakleslou hladinou,

nulovým přítokem čerstvé okysličené vody a hromadným rozkladem odumřelých sinic na rybníku
v kombinaci s vysokými teplotami. Tuto situaci můžeme v médiích sledovat i v jiných místech České
republiky.
Mnoho z vás se mě ptá, co bude dál. Této
záležitosti se věnujeme již delší dobu, spolupracujeme s Prof. Ing. Blahoslavem Maršálkem, CSc.
V průběhu měsíce září bude dokončena odborná
studie. Ale už nyní vím, že obsahuje velké množství návrhů opatření, které se budou muset udělat.
Pokračování na straně 2
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Svitavské letní slavnosti aneb
TOP týden ve Svitavách
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Svitavy budou mít novou naučnou stezku

Dokončení ze strany 1
Slavnostní nedělní program zakončíme
v kostele svatého Jiljí koncertem komorního
souboru Invisible Trio. Přejeme krásnou pouť!

Program TOP týdne
Řezbářský memoriál Aloise Petruse
27. – 31. srpna / Svitavský stadion
27. srpna / Po / 18:00
Vystoupení hudební skupiny Entropie
29. srpna / St / 18:00
Hudební vystoupení Michala Horáka
1. září / So / 17:00 / Svitavský stadion
Vernisáž Memoriálu Aloise Petruse
1. září / So / 18:00 / Svitavský stadion
Vystoupení hudební skupiny PayaNoia
Vernisáž venkovní galerie Venkovka
31. srpna / Pá / 18:00 / náměstí Míru
Koncert Michala Hrůzy a Kapely Hrůzy + Větry
z jihu
31. srpna / Pá / 20:00 / dolní část náměstí Míru
Slavnost dechových hudeb
1. září / So / 13:00 / dolní část náměstí Míru
13.00 Pochod náměstím
13.20 Mažoretky při ZŠ Lačnov
13.45 Pivoňka ZUŠ + Jarda Gang
14.30 DH Astra
16.00 MDH Nový Jičín
17.00 Sobuláci ze Sobůlek
18.00 DO Svitavská dvanáctka
Pouť ke sv. Jiljí
2. září / Ne / 9:00 – 17:00 / náměstí Míru – horní
část
09:00 Zahájení dobového života se stylovým jarmarkem s historizujícím zbožím a řemesly.
Dobové občerstvení. Jízdy na konících, tábor legionářů, kostýmy první republiky.
09:30 V novém hávu – C. a k. dechový orchestr
10:00 Příjezd prezidenta T. G. Masaryka
10:30 Sukně se zkrátily… – móda dvacátých a třicátých let 20. století
11:00 Malované písničky s ﬂašinetem I. – Keltik
11:30 Žonglér Yuﬁ
13:00 NEŠLAPETO – hudební skupina
14:00 Česky a zvesela – C. a k. dechový orchestr
15:00 Žonglér Yuﬁ
15:15 Malované písničky s ﬂašinetem II. – Keltik
15:30 Ve znaku lev – soutěž pro děti
16:00 Odjezd prezidenta T. G. Masaryka
16:15 NEŠLAPETO – hudební skupina
19:00 / kostel sv. Jiljí / Invisible Trio
Komorní soubor hudebníků – mezzosoprán,
ﬂétna a varhany.
Zuzana Štěpánková
(areál hřbitova je nutné opustit do 21:00, kdy
bude uzamčen)

Na podzim tohoto roku by se mělo začít
s budováním nové stezky, která ponese název
Věk Země. Na ni jsme v létě získali dotaci ve
výši téměř 800 tis. korun. Tématem nové stezky bude vývoj Země. Stezka s délkou 5,6 km
povede od geologické expozice v Parku patriotů a končit bude u občerstvení Žabka
v Hradci nad Svitavou.
„Tématem stezky je geologický čas Země
převedený na vzdálenost v měřítku 1 m stezky
= 860 tis. let věku Země. Přírodní krajinou zde
návštěvník projde jednotlivá geologická období od současnosti až po vznik Země. Získá
reálnou představu o stáří Země a délce jejích
stratigraﬁckých období. Zajímavostí také je,
že místo klasických dřevěných tabulí budou
použity pískovcové desky, jako materiál typic-

Spouštíme zastřešení zimní ledové plochy
Jak jsme vás už informovali, město Svitavy bylo úspěšné v dotačním programu
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
ČR a získalo částku 17 mil. Kč na zastřešení umělé ledové plochy. V průběhu letních
prázdnin proběhlo výběrové řízení, ve kterém nejnižší nabídku podala společnost
Hikele s.r.o. Svitavy, a to ve výši 37 mil. Kč.
Zastupitelstvo na svém jednání dne 16. srpna tuto investiční akci schválilo, a tak hned
v měsíci září může být zahájena samotná výstavba, která bude trvat jeden rok.
Po tuto dobu bude celý areál uzavřen,
proto jsme připravili podmínky pro hokejba-

lovou sezonu na hřišti v Lačnově. Na tomto
hřišti byl nainstalován umělý povrch, opraveny mantinely a některé prvky tak, aby odpovídaly normám pro soutěž. Zároveň se připravujeme i na zimní sezonu. V období od 1. 12.
2018 do 28. 2. 2019 bude na asfaltové ploše
stadionu zbudována umělá ledová plocha
o rozměru 20x10 m. Protože se bude jednat
o plochu výrazně menší, bude prodloužena
provozní doba a zřízen rezervační systém.
Věřím, že tato opatření nám pomohou
překonat jednu sezonu, abychom získali další moderní sportovní stánek stadionu.
David Šimek, starosta

Oblíbené potraviny z trhu v kamenných prodejnách

Tragédie na rybníku Rosnička
Dokončení ze strany 1
A týkat se to nebude jen samotného rybníka, ale
i rybářů, chatařů, veřejnosti, obce Javorník a dalších. O jednotlivých krocích budeme veřejnost
včas informovat. Město Svitavy se k této katastrofě staví čelem. Kromě materiální a fyzické pomoci
předkládám na nejbližší jednání zastupitelstva
i návrh na poskytnutí pomoci ﬁnanční. Věřím, že
v brzké době bude rybník Rosnička opět plný čisté
vody s rybami, ale nebude to tak hned, jak si mnoho lidí představuje.
David Šimek, starosta

ký pro geologii Svitav a okolí,“ říká Břetislav
Vévoda, který má projekt na starost.
Návštěvníky přitom čeká procházka přírodou, loukami a lesy, svitavským zeleným
prstencem i okolními obcemi. Vhodná je pro
pěší turisty, rodiny s kočárky i cykloturisty.
Kromě příjemného pobytu v přírodě nabídne
stezka možnost získat zábavnou formou nové
informace a zajímavosti pomocí komiksu.
Kresby provedou návštěvníky stanovišti pomocí zábavných příběhů. Interaktivní prvky
pak nabídnou vzhled do vzdálenější historie.
Cena projektu je 1 580 000 Kč a výše dotace
pak 790 000 Kč. Finančně by se měl podílet
také Hradec nad Svitavou. Předběžný termín
ukončení stavby je plánovaný na jaře příštího
roku.
Lucie Macášková

Pokud rádi na trhu nakupujete regionální potraviny a podporujete tak místní produkci a ekologii nakupování, pravděpodobně jste si zvykli
na výběr mléčných výrobků z Farmy na Rychtě
nebo Květné Zahrady. Možná jste byli zklamáni,
že jste své oblíbené potraviny nenašli na pravidel-

ných městských trzích. Určitě vás tedy potěší, že
tyto výrobky můžete i nadále koupit ve Svitavách,
a to nejen každou středu, ale dokonce každý den.
Prodej výrobků z Farmy na Rychtě se přesunul do
Zeleniny u Fránků na náměstí Míru 141/86 (naproti základní škole). Koupit zde můžete mléka,
sýry nebo másla, ale také zajímavé výrobky od
dalších regionálních dodavatelů. Mezi nimi také
výrobky, které získaly označení Regionální potravina Pardubického kraje. Jedním z nich je kefír
z výše zmíněné Farmy na Rychtě a dalším Paštika
Pečínková z Paštikárny Němčičky. Mléčné výrobky
z Květné zahrady můžete nakoupit každý všední
den v jídelně VEDANTA na náměstí Míru 104/22
(spodní část náměstí u kašny). Lucie Macášková
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Volná pozice:
manažer/ka komunikace
Náplní práce je převážně příprava kulturních a jiných společenských eventů včetně
propagace a příprava městského zpravodaje
Naše město. Další náplň práce a požadavky
na uchazeče jsou dostupné na úřední desce
MÚ Svitavy.
Nabízíme zajímavou práci s možností
podílet se aktivně na dění ve městě, příjemný a přátelský kolektiv a bonusy (stravenky, 5
týdnů dovolené, příspěvky na penzijní nebo
životní připojištění, další beneﬁty v systému
Cafeterie).
Více informací: Mgr. Petr Šmerda, Městské
informační centrum náměstí Míru 48, 568 02
Svitavy, e-mail: petr.smerda@svitavy.cz, tel.:
724 365 447.
Lucie Macášková
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Uzavírka ulice Pavlovova

V období od 13. srpna do první poloviny
října 2018 projde část ulice Pavlovova od křižovatky s ulicí E. Beneše po křižovatku s ulicí Radiměřská kompletní rekonstrukcí. Vjezd bude
uzavřen pro všechny mimo rezidentů a doprav-

Ústřední litinový kříž
Na hřbitově probíhají restaurátorské práce
na jeho pískovcovém podstavci. Během prázdnin bylo rozhodnuto o celkovém rozebrání a při
té příležitosti archeologové zjistili, že se pod
ústředním křížem nenachází hrob s ostatky,
jak bylo dlouhá léta předpokládáno. Vzhledem
k nestabilnímu podloží byly stupně rozebrány
a v současné době se realizuje výstavba základů
pro nové uložení pískovcových stupňů. Samotný
litinový kříž bude zrestaurován a osazen v příštím roce.
Jiří Petr

Rekonstrukce vodovodu
a kanalizace na ul. T. G. Masaryka
V průběhu měsíce června letošního roku
byly zahájeny stavební práce v rámci rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného
osvětlení v komunikaci I. třídy na ul. T. G. Masaryka v úseku od křižovatky ulic T. G. Masaryka a Richarda Kloudy po podchod pod
ﬁnančním úřadem. Tyto práce byly ukončeny
ke konci měsíce srpna, kdy byla zahájena další etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace
na ul. T. G. Masaryka a Poličská. Tyto práce
budou probíhat do konce měsíce října letošního roku, opětovně za částečné uzavírky
této komunikace a omezení provozu.
Všechny práce předcházejí celkové rekonstrukci povrchu komunikace na ul. T. G.
Masaryka a výstavby okružní křižovatky před
budovou gymnázia, kterou plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR v příštím roce.
Marek Antoš, OŽP

Regulace dopravy na Pražské

Poslední zářijový víkend by měl do mateřské školy na ulici Pražská dorazit nadměrný náklad – nová učebna (pokud nenastanou komplikace ve výrobě). Z důvodu zajíždění a vyjíždění
celkem tří nadrozměrných souprav do areálu
školy bude nutná regulace dopravy na Pražské. Bližší informace o regulaci dopravy budou
zveřejněny přibližně týden před vlastní akcí na
webových stránkách města. Další informace
o tvořivě badatelské učebně na str. 16.
Alena Vašáková

ní obsluhy. Dojde ke kompletní rekonstrukci
chodníků a komunikace.
V souladu s harmonogramem prací budou
jednotliví vlastníci dotčených objektů informováni o omezeních v souladu s pracemi před
jejich objektem. Obchod Qanto bude pro veřejnost po celou dobu rekonstrukce otevřený.
V rámci stavby bylo s ﬁrmou dohodnuto, aby
práce byly prováděny tak, aby byla maximálně
snížena hlučnost a prašnost.
Děkujeme za pochopení a věříme, že toto
nepříjemné omezení přinese zlepšení, které
všichni oceníme.
Pavel Čížek

Svitavy získaly dotaci na zvýšení bezbariérovosti
Svitavy budou mít více bezbariérových
chodníků, a to díky získané dotaci na projekt
„Zvýšení bezbariérovosti na území měst“. Od
státního fondu dopravní infrastruktury jsme
získali dotaci 15,5 milionu, kterou se pokryje
velká část celkové částky na projekt. Ta činí
20 milionů. „Jsme rádi, že můžeme i nadále zvyšovat bezbariérovost v našem městě.
Z projektu se například provede opatření ke
zlepšení nástupu do autobusu u zastřešeného chodníku na autobusovém nádraží nebo

se postaví vyvýšený retardér pro bezpečnější přecházení před nemocnicí,“ říká starosta
David Šimek. Do 20. července bude doložena
projektová dokumentace, následně proběhne
výběr dodavatele a poté se začne se stavebními pracemi. Pokud vše půjde podle plánu,
mohlo by to být v druhé půlce září. Vzhledem
k množství chodníků se bude pokračovat také
v následujícím roce. Mapu všech míst si můžete prohlédnout na webu města.
Lucie Macášková

Aktuálně z odpadového hospodářství
Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se podařilo ve Svitavách vytřídit celkem 71,1 t
papíru (v roce 2017 – 66,2 t). Obdobně se
zvýšil v porovnání se stejným obdobím loňského roku sběr plastů z 60,8 t v roce 2017
na 62,9 t v letošním roce. U čirého skla došlo k poklesu z 12,2 t v roce 2017 na 9,4 t
v roce 2018. Naopak u skla směsného došlo
k významnému nárůstu z 29,7 t v roce 2017
na 35,9 t v roce 2018. Efekt přinesla také
instalace nádob na sběr kovového odpadu
na vybraná kontejnerová stání (parkoviště
Družba, ulice Pražská, ulice Ruská, U Stadionu u Svitapu, Ulice Svitavská – u bývalého koloniálu), celkem se za druhé čtvrtletí
svezlo 0,32 t kovového odpadu. Při porovnání stejného období roku 2017 a 2018 je
patrný rostoucí trend u jednotlivých složek
tříděného odpadu s výjimkou čirého skla.
Děkujeme vám všem, že třídíte odpad!
V souvislosti s tříděním odpadů ve městě
je třeba zmínit i stále se opakující negativní jev
– poškozování sběrných nádob a kontejnerů
na sběr tříděného odpadu. Snažte se chovat
ke kontejnerům šetrněji a budete-li svědky vě-

domého poškozování sběrných nádob, neváhejte kontaktovat městskou policii.
S blížícím se koncem zahrádkářské sezony a podzimním sekáním trávníků a nevyužívaných pozemků je potřebné si připomenout
umístění velkoobjemových kompostérů, sloužících ke sběru rostlinných materiálů a biologicky rozložitelného odpadu:
– ulice Gruzínská
– parkoviště u hráze rybníka Rosnička (u zahrádkářské kolonie U Stezky)
– parkoviště u chaty Rosnička (u zahrádkářské
kolonie U Rosničky)
– zahrádkářská kolonie Za Jatkami
– křižovatka ulic Zadní a U Větrolamu (Svitavy
– Lačnov)
– ulice Zadní (za bývalou pivnicí U Milana)
– zahrádkářská kolonie Stará kolonie (za kojeneckým ústavem)
– zahrádkářská kolonie U Langrova lesa
– u zahrádkářské kolonie Na Pláži (u rybníka
Rosnička)
– ulice Gorkého (vedle kontejnerového stání)
– parkoviště u Lačnovské cyklostezky
Vít Baránek, OŽP
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Vítání občánků

Městská policie informuje
V sobotu 4. 8. 2018 proběhlo v obřadní místnosti slavnostní vítání těchto
nových svitavských občánků:
Simon Klíč
Kateřina Baráková
Izabela Hrubá
Cristian Galba
Tadeáš Kresl
Sára Palánová
Tobiáš Zeman
Laura Dvořáková
Filip Houdek
Justýna Greplová
Matěj Bartoš
Soﬁe Smolčáková

Tísňové volání 156
Zlepšena dostupnost tísňových linek 156
Městská policie Svitavy již v průběhu roku 2017
iniciovala jednání s provozovatelem linek 156 a to
z důvodu optimalizace této služby pro celý region.
Často se stávalo, že se např. občan z Moravské Třebové či Litomyšle, po vytočení linky 156, dovolal do
Svitav a nikoliv na svoji místní policii. Po vzájemné
domluvě s kolegy z Litomyšle a Moravské Třebové,
došlo během první poloviny letošního roku k technických úpravám linky a od měsíce srpna 2018,
dostane každý občan možnost volby, která je doprovázena hlasovou instruktáží. Volbou č. 1 dojde
k přesměrování na MP Svitavy, č. 2 – MP Litomyšl
a č. 3 – MP Moravská Třebová a v případě, že občan
žádnou volbu nevyužije, bude hovor automaticky
přesměrován na svitavskou městskou policii.

Informace k rekonstrukci služebny MP

Kulatý stůl pro seniory
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve
spolupráci s Pardubickým krajem zve všechny
svitavské seniory na kulatý stůl zaměřený na
péči a služby pro seniory, který se bude konat
v úterý 25. září 2018 ve 14 hod ve velkém sále
multifunkčního centra Fabrika. V rámci realizace
projektu Politika stárnutí v krajích bude představena Koncepce pro-seniorské politiky města
Svitavy na období 2018–2022, pobytové, terén-

ní a ambulantní služby, které naše město nabízí.
Bude prezentována i nabídka volnočasových aktivit svitavských spolků určená seniorům.
Podrobný program bude zveřejněn na
plakátech a webových stránkách města, klubu
seniorů a ostatních spolků, jejichž činnost se
zaměřuje na tuto generaci svitavských občanů.
Těšíme se na vaši účast!
Milena Brzoňová

Nominujte významné osobnosti kraje
Až do 30. listopadu 2018 můžete nominovat významné osobnosti, které si podle
vašeho názoru zasluhují zisk nejvyššího vyznamenání Pardubického kraje: Cenu za zásluhy o Pardubický kraj nebo Cenu Michala
Rabase za záchranu. Cena je určena osobnostem, kolektivům nebo organizacím za
mimořádnou činnost pro rozvoj kraje a za
zásluhy o kraj. Cenu si v předcházejících
ročnících odnesli například zakladatel skanzenu Veselý Kopec Luděk Štěpán, majitelé
zámku Nové Hrady Magda a Petr Kučerovi
nebo dobrovolníci starající se o pevnostní
objekty na Králicku. Cenu Michala Rabase za
záchranu, udělovanou za mimořádné nebo
dlouhodobé zásluhy v oblasti záchrany života, zdraví nebo jiných významných hodnot,
si za svou odvahu vysloužila gymnazistka
Veronika Kolafová, která resuscitací zachránila život zkolabované ženě. Cenu si odnesl

i středoškolský učitel Radek Biedla, který už
přes třináct let povzbuzuje své žáky k dárcovství krve, plazmy a především kostní dřeně.
V minulém roce byla vyznamenána například
organizace Zdravotní klaun, o.p.s., jejíž členové pravidelně navštěvují přes sedm desítek
zdravotnických zařízení, kam přinášejí svými
„klauniádami“ rozveselení nemocným dětem.
Jak nominace probíhá?
1. Vyplňte formulář na adrese: www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje
2. Formulář vytiskněte a podepište.
3. Odevzdejte osobně na podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje nebo zašlete
poštou.
4. Vytištěný formulář je k dispozici také na
recepci Krajského úřadu Pardubického
kraje
Lucie Macášková

Pořádku na náměstí mohou pomoci občané
Náměstí je reprezentativním prostranstvím Svitav, na kterém bychom se měli snažit
všichni udržovat pořádek. Objevují se ale stížnosti na to, že se na veřejném prostranství objevuje nepořádek, nejčastěji nedopalky. Proto
chceme požádat o součinnost při udržování
pořádku. Prosíme provozovatele prostor, jejichž hosté chodí ven kouřit, aby prostory před
provozovnami opatřili popelníky. Nestane se
tak, že kuřáci budou odhazovat nedopalky na

zem, do kanálů a podobně. Je důležité si uvědomit, že prostor před provozovnou zároveň
reprezentuje provozovnu samotnou, proto
není ani od věci si občas doslova „zamést před
vlastním prahem“. Náměstí je jedním z nejnavštěvovanějších míst ve Svitavách, proto prosíme občany, aby ho udržovali čisté a také se
snažili nedopalky a další odpadky odnést do
košů či popelníků.
Pavel Čížek, Lucie Macášková

Informujeme všechny občany, že začátkem
měsíce září 2018 bude započata rekonstrukce
služebny městské policie, která byla v podstatě ve
svém původním stavu v nepřetržitém provozu přes
20 let. V jejím průběhu nebude provoz služebny
přerušen a budou zajištěny všechny činnosti, které
městská policie, nejen na základě zákona, plní a zabezpečuje. Důvodem rekonstrukce je současný
stav služebny, který již nesplňuje kritéria na nové
moderní požadavky doby, zejména v technologickém zázemí, ale i požadavky na moderní pracoviště s potřebným zázemím, jak pro strážníky, tak pro
občany, kteří na městskou policii přicházejí.

Objasnění krádeže telefonu
Dne 2. 7. strážníky městské policie kontaktovala mladistvá osoba, že jí z kapsy vypadl mobilní
telefon před OD Albert na náměstí Míru a posléze
mu ho zřejmě někdo ukradl. Při šetření věci bylo
využito kamerového systému a zjištěno, že jedna
nám známá osoba telefon opravdu na místě našla,
ale telefon si dotyčný nenechal a odložil jej v pasáži
OD Albert na hlavici sloupu. Následně jej na místě vzala jiná osoba, kterou se podařilo za pomoci
dobré místní znalosti strážníků ztotožnit. Dotyčný,
byl následně hlídkou kontaktován a k věci se přiznal
s tím, že již telefon nemá a dal ho jiné osobě. Příběh
tedy pokračoval a telefon byl následně u další osoby opravdu nalezen a vrácen původnímu majiteli.
Věc byla uzavřena udělením blokové pokuty osobě podezřelé z přestupku proti majetku. Znovu se
prokázala účelnost kamerového systému ve městě
a dobrá místní znalost strážníků městské policie.

Veřejné pohoršení a neuposlechnutí výzvy
Dne 1. 8. požádal personál koupaliště strážníky
o pomoc s podnapilým návštěvníkem, který svým
chováním ohrožoval sám sebe a obtěžoval ostatní
návštěvníky koupaliště. Hlídka uvedeného muže
v prostoru koupaliště zkontaktovala, ale ani veškerá snaha strážníků, věc vyřešit rozumnou cestou,
nebyla možná. Podnapilý muž odmítal prokázat
svoji totožnost a nereagoval na výzvy strážníků.
Vše skončilo použitím donucovacích prostředků ze
strany strážníků a předvedením dotyčného na Policii ČR. Věc bude dále řešit příslušný správní orgán.
Rostislav Bednář
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Po volbách
Po volbách v roce 2014 byla ustavena
dvacetičlenná koalice. Na nás zůstala 3 místa
v šestičlenné opozici. Koaličním vyjednáváním
jsme přišli o post předsedy ﬁnančního výboru,
získali jsme místo místopředsedy kontrolního
výboru.
Ačkoliv se může zdát, že z opozičních lavic
nelze prosazovat stanovené cíle, musíme říci,
že se nám některé podařilo realizovat. Připomeneme tolik diskutovaný chodník v Lačnově,
úpravy chodníků a kontejnerových stání na
sídlišti U nádraží, dokončení rekonstrukce poslední části ulice Zadní.
K prosazení těchto cílů jsme využili Vaší
podpory a tlaku na vedení města. Společně
s Městskou policií jsme reagovali na Vaše podněty a připomínky v oblasti veřejného pořádku. Vždy jsme podpořili smysluplné návrhy na
zvelebení města, rozšíření sportovních, kulturních, sociálních, z nichž na prvním místě je
Seniorcentrum, a školských zařízení.
Mrzí nás, že jsme po celou dobu nenašli
souhlas koalice ke snížení ceny za komunální
odpad u osamělých seniorů. Nepodceňovali
jsme ani práci v komisích. Bude tedy, vážení
občané, na Vás, jak tuto naši práci ohodnotíte. Snažili jsme se činit tak ku prospěchu Vás
všech.
Mgr. Lidmila Kružíková,
Ing. Petr Němec, Libor Zelinka,
zastupitelé za KSČM Svitavy

prožíváme Svitavy naplno a s Vámi se snažíme
město měnit tak, abychom se tady všichni cítili
dobře. Děkujeme, že nám dáváte šanci.
Ondřej Komůrka
SPMS

7ÅáFOÐTQPMVPCŌBOÌ 
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V nedávno minulých týdnech plných veder
jsme byli svědky poměrně velkého přírodního
neštěstí. Z rekreačního rybníka Rosnička se
během několika dnů stalo malé „Mrtvé moře“.
Není divu, že kromě zájmu médií, se v této záležitosti strhlo mnoho diskuzí na různých debatních kroužcích mezi přáteli i na sociálních
sítích. Mnozí se domnívají, že zcela přesně pojmenovali příčiny, jiní byli poněkud zdrženlivější.
V okamžiku, kdy již s největší pravděpodobností
nebylo reálně možné úhynu veškerý ryb zabránit sice někteří z titulu své funkce, odpovědnosti, ale také mnozí dobrovolníci, přiložili ruce
a vylovili mnoho tun uhynulých ryb. Bylo však
bohužel už pozdě. Nebylo možné jednat a včas
zasáhnout? Signálů bylo poměrně hodně, jen
samotný pohled na barvu vody, vývoj počasí
a několik leklých ryb podél břehů bylo varováním již nejméně týden předem. Nedalo se takovému rozsahu škody zabránit? Zabýval se tím
někdo zodpovědný? Faktem zůstává, že stav
rybníka nebyl dlouhodobě uspokojivý a mnohokrát na to bylo i upozorňováno. Z rekreačního se
stal rybářským. Investice do údržby a stavu rybníka a jeho bezprostředního okolí byly ze strany
vlastníka minimální. Nájemce s velkou pravděpodobností hospodařil tak, jak odpovídalo jeho
možnostem a schopnostem. Výsledkem je to, co
vnímáme jako přírodní neštěstí. Veřejnost ale jistě na vše dostane uspokojivou odpověď neboť je
to především rybník Svitaváků.
Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy
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Na přelomu prázdnin jsme bohužel byli
svědky přírodní katastrofy, která zřejmě nemá
v historii naší Rosničky obdoby. Ač nerybář
neváhal jsem ani minutu, když mě starosta
města požádal o pomoc materiální i fyzickou.
Dovolte mi také, abych touto cestou poděkoval i ostatním členům posádky našeho
raftu - Pavlu Šmerdovi, Michalu Nedomovi,
Jaroslavu Haisovi a také všem ostatním dobrovolníkům, kteří reagovali na výzvu o pomoc
rybářům a bez okolků přidali ruku k dílu.
O to víc mě mrzí reakce některých spoluobčanů a kandidátů do zastupitelstva, kteří
v bezpečí a v pohodlí svého domova, schováni za svůj počítač, vymýšlejí mnohdy bláznivé
teorie o tom, co by se mělo a jak by se mělo.
Říká se, že papír a komentář na sociálních sítích (mnohdy anonymní) snese všechno, ale
snaha pouze se zalíbit a upozornit na sebe
opravdu nebyla v tomto čase na místě.
Domnívám se, že člověka dělají činy, pouhá kritika všeho a iracionální populistické sliby
pouze odhalují snahu se zviditelnit. Bohužel
i tyto negativní věci jsou schovány pod velice
povedeným heslem „PROŽIJTE SVITAVY“. Každý z nás Svitavy prožívá po svém a má na to
samozřejmě právo. Společně s mými kolegy ve
Sdružení pro Město Svitavy a s našimi přáteli

7ÅáFOÐTQPMVPCŌBOÌ

neuvěřitelné, ale již čtyři roky se Hnutí ANO
v koalici podílí na směrování a proměnách města Svitavy. Za uplynulé čtyři roky se mnohé vybudovalo a položily základy pro další investiční
rozvoj města. V září před Vás předstoupíme
s našimi cíli, s naším programem a požádáme
o Vaši důvěru. Na kandidátní listině představíme osvědčené odborníky, kteří ve městě
s Vámi žijí, pracují a nebojí se odpovědnosti
za další rozvoj našeho města. Hnutí ANO se
hrdě hlásí k odpovědnosti, umí vnímat potřeby občanů a umí tyto potřeby naplňovat. Před
čtyřmi roky jsme do voleb vstupovali s heslem
ANO, SPRÁVNÁ VOLBA PRO DALŠÍ ROZVOJ MĚSTA. Jsme přesvědčeni, že s k tomuto
heslu můžeme přihlásit i pro volební období
2018 - 2022. Děkujeme Vám za Vaši podporu.
Ing. Jaroslav Kytýr, zastupitel
a poslanec za Hnutí ANO 2011

7ÅáFOÐTQPMVPCŌBOÌ
končí léto, čas prázdnin a dovolených.
Doufáme, že jste toto období strávili dle Vašich představ a načerpali i přes velká vedra tolik potřebnou energii. Po čtyřech letech nás na
podzim čekají komunální a také senátní volby
a my budeme velmi rádi, když nám sdělíte, co
se Vám ve městě líbí, nebo co by se naopak
mohlo zlepšit.
Vašim příspěvkům na emailové adrese
cssdsvitavy2018@seznam.cz nebo na
našem facebooku se bude pravidelně věnovat špička naší komunální kandidátky
Mgr. Monika Pelíšková, Ing. Martin Lepold
a také náš kandidát do senátu MUDr. Pavel Havíř.
Předem děkujeme za Vaše podněty!
MUDr. Pavel Havíř, JUDr. Miloš Vízdal
a MUDr. Vítězslav Podivínský,
zastupitelé za ČSSD

dovolujeme si Vás společně s MO KDU
– ČSL Svitavy a Římskokatolickou farností
Svitavy srdečně pozvat na tradiční Jiřinkovou
slavnost. Uskuteční se v předvečer pouti ke
sv. Jiljí, v sobotu 1. září 2018 od 16:00 hodin
ve stodole areálu farního úřadu. Vstupné je
dobrovolné, k tanci i poslechu zahraje skupina
Moka-band.
Blanka Homolová a Iva Štrychová
zastupitelky za KDU-ČSL

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých politických
subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. Texty příspěvků
neprocházejí obsahovou ani jazykovou
korekturou.
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Svitavští světáci – 5. díl FV
Dominik Rouchal
(13 let) – oddíl tenisu
TO TJ Svitavy, trenéři
Martin Lipenský, Jiří
Crha.
Začal s tenisem
v roce 2011 v tenisovém oddíle TO TJ
Svitavy pod vedením
trenérů Martina Lipenského a Miloše
Felkla.
V roce 2012 patřil
mezi nejlepší minitenisty v ČR, vyhrál 17
turnajů.
V roce 2014 jako hostující hráč vyhrál s družstvem TK Agrofert Prostějov MČR družstev.
V roce 2015 přestoupil do Prostějova, trénoval
tam i ve Svitavách.
V roce 2015 mu v kategorii mladšího žactva
patřilo 2. místo ve svém ročníku v ČR.
V roce 2016 obsadil v konečném pořadí
4. místo v redukovaném žebříčku ČR a stal se
tak součástí širší reprezentace ČR.
Nejúspěšnějším rokem byl rok 2017, kdy
Na MČR jednotlivců obsadil 2. místo v létě
a 3. místo v zimě, ve čtyřhře 2x 3. místo. Na
letní olympiádě mládeže vybojoval bronzovou medaili – 3. místo v jednotlivcích. Vyhrál
republikový turnaj kat. A. Odehrál 2 evropské
turnaje TE – obsadil 3. místo ve čtyřhře (ve
Francii). 2. místo na MČR s TK Agrofert Prostějov, 4. místo v turnaji družstev v Londýně.

Kavárenská kultura
Čajovna Krásná chvíle
19. / 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.
Více na www.krasnachvile.cz
24. /Po / 18:00

Oslava podzimní rovnodennosti
energetickou ceremonií s himálajskými křišťálovými lebkami Horus a Osiris. Hovořit budeme
o významu křišťálových lebek, jejich symbolice,
jak je používat, a proč s nimi pracovat. Ceremonii
povede Arjuna Argenio Greco z True Love.
Více na www.krasnachvile.cz

Lékařské pohotovosti
V konečném hodnocení žebříčku byl na 4. místě v ČR.
V lednu 2018 přestoupil zpět do Svitav
a kvaliﬁkoval se na další MČR. Se svitavským
družstvem staršího žactva postoupil na MČR
družstev.
1. Dominiku, co se ti líbí na Svitavách?
Je to pěkné město a je v něm spousta možností ke sportování.
2. Jaké místo máš ve Svitavách nejraději?
Nejlepší je gauč u nás doma.
3. Jakého svého úspěchu si nejvíce ceníš?
Byl jsem 2. na MČR. (1. místo turnaj A Příbram, 3. místo na Olympiádě mládeže)
4. Má tvůj úspěch souvislost s tím, že pocházíš
ze Svitav a jakou?
Ano, chodil jsem na atletiku a na závodech
jsem vyhrál svůj první pohár. Skončila sezona, tak
jsem zkusil tenis. A šel mi.
5. Na jaký zážitek ze Svitav nejraději vzpomínáš?
Vzpomínám na náš poslední zápas s dorostem, kdy jsme vyhráli a postoupili do nejvyšší
soutěže a všichni (kromě mě) si obarvili vlasy na
růžovo.
6. Kdybys měl někomu doporučit zajímavé místo ve Svitavách, jaké by to bylo?
Stadion a Restauraci Na Kurtech.
7. Co ti v našem městě chybí?
Trvalá krytá tenisová hala se 2–3 kurty (alespoň na úrovni okolních měst).
Děkuji za zodpovězení otázek a přeji hodně
zdraví a mnoho úspěchů v krásně rozběhlé tenisové kariéře a nejen v ní. Zuzana Štěpánková

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.

21. – 23. / Pá – Ne /

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.

Oktoberfest víkend
Rozhodli jsme se letos udělat pro vás takový malý
Oktoberfest u nás na kavárně.
Pivo je sice kvůli německému původu dražší, ale za
ochutnání to rozhodně stojí!
Tuplák za 100 Kč, malé pivo (0,5l) za 55 Kč

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

30. / 18.00 – 20:00 / Čt /

Bingo večer
Společenský večer s úspěšnou hrou „Bingo!“
o spoustu zajímavých cen. Nezapomeňte si zarezervovat své místo včas a to buď telefonicky na
604 777 646 nebo osobně v Kavárně v parku,
startovné je 60 Kč/osoba!

Bára Basiková
Symphony
Љ҅ƤŏŞűùЅЃЄЋżĝЄЌ҅ЃЃ
³ůĤƸùűǕǘĝǕů

kżůĤűƪŢĥŇżűúůħƪƸŏЇЃЅҀnōƸżůǟƮŦ

¨ƤĤĝƟƢżĝĤŞǘƪƸǀƟĤűĤŢǘXűľżƢůùĘűŏůĖĤűƸƢǀ

nōƸżůǟƮŦҀ³ůĤƸùűżǘżűúůħƪƸŏЊЅҀƸĤŦ҅ѿЇЉЄЉЄЅЄЉЄ

Kavárna V Parku
17. / 18:00 / Po /

Harry Potter Quiz
Přijď si zasoutěžit v kvízu, který je věnovaný celý
světu Harryho Pottera!
Ceny pro vítěze jsou tematické a zcela unikátní,
vytvořené pouze pro kvíz!
Vytvořte tým 2 až 8 lidí a zaregistrujte se dopředu
na facebooku nebo přímo v kavárně u obsluhy.
Zápisné na jednoho hráče je 50 Kč.
19. / 18:00 / Ne /
English Quiz
• Make teams of 2–8 people
• Make reservation
• For all learners levels (from beginners to intermediate)
• Win prizes
• Admission fee 50 Kc / 2 £ / 2.5 $

Zubní pohotovostní služba
1.–2. 9. MDDr. Křečková Monika /
Moravská Třebová, Komenského 1417/22,
tel.: 461 312 484
8.–9. 9. MUDr. Kučera Josef / Svitavy, Hraniční 9, mob.: 775 216 543
15.–16. 9. MDDr. Veselý Petr / Březová nad
Svitavou, Brněnská 48, mob.: 608 981 868
22.–23. 9. MUDr. Librová Anežka /
Moravská Třebová, Komenského 1417/22,
tel.: 461 312 484
28. 9. MUDr. Morávková Táňa / Svitavy,
Dimitrovova 799/4, mob.: 776 117 026
29.–30. 9. MUDr. Páral Jiří /
Svitavy, Pavlovova 5, tel.: 461 533 987

ĝżƟƢżǘżĝ¨ƢùĿǀĤnĤĖōùű³ƸƢōűĿƪ

Љ҅ƤŏŞűùЅЃЄЋżĝЄЌ҅ЃЃ
³ůĤƸùűǕǘĝǕů
kżůĤűƪŢĥŇżűúůħƪƸŏЇЃЅҀnōƸżůǟƮŦ
¨ƤĤĝƟƢżĝĤŞǘƪƸǀƟĤűĤŢǘXűľżƢůùĘűŏůĖĤűƸƢǀ
nōƸżůǟƮŦҀ³ůĤƸùűżǘżűúůħƪƸŏЊЅҀƸĤŦ҅ѿЇЉЄЉЄЅЄЉЄ

Víte, že...
…dne 14. června slavnostně otevřela společnost Louda Auto a. s. na ulici Dimitrovova nový
showroom ŠKODA? Jde o sedmou pobočku
v České republice a v tomto regionu neměla značka do současné doby zastoupení. Autorizované
obchodní zastoupení Louda Auto nabízí kompletní řadu modelů vozů ŠKODA a zajišťuje také jejich
autorizovaný servis.
…na ulici Purkyňova 65 (budova České pojišťovny) bylo otevřeno nové studio pedikúry? Renata Kolářová zde nabízí kombinovanou pedikúru
(mokrou a přístrojovou), masáž nohou, peeling
nohou, parafínový zábal, depilaci voskem, nehtovou modeláž na nohou, lak, gellak, gelové nehty.
Studio má bezbariérový přístup zadním vchodem
budovy a nabízí také objednání služby domů. Provozní doba je podle objednání na tel. 737 678 039
nebo e-mailu re.kolarova@seznam.cz, www.pedikurarenata.wixsite.com/pedikura-kolarova
…na náměstí Míru 56/51 byla otevřena Pivotéka „Krtkův ráj“? K prodeji zde paní Sedláčková nabízí přes sto druhů piva, slané pochoutky, desítky druhů půllitrů a podle vašeho výběru
připraví také dárkové balíčky. Otevírací doba je
Po–Pá 9:00–16:30, mob.: +420 603 258 900.
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19. / St / 10:00 / Fabrika – aula (3. podlaží)

Děje se ve městě

Poznejte Krůček

Bezpečnost seniorů
Policie ČR zajistila pořad divadla „VeTři“ z Ústí nad
Labem, které zábavnou formou ukáže seniorům
nástrahy všedního života, jaké situace je mohou
potkat a jak se s nimi vyrovnat. Díky přítomnosti
policejního preventisty se dozvědí také příběhy
okradených nebo podvedených seniorů a vyslechnou si rady, jak se nestát obětí trestného činu.
Srdečně zveme všechny starší spoluobčany!
27. / Čt / 14:00 / Olbrachtova ul.

Exkurze požární zbrojnice

Přijďte si vyzkoušet program v Krůčku!
V týdnu od 10. do 14. září nebudete platit žádné vstupné! 12. září nás také můžete poznat
na tradičním Happeningu s podtitulem Znáte
Krůček?.
Aktuální informace najdete na www.kruceksvitavy.cz, tel.: 737 236 152.

Předporodní kurz
Osm lekcí kurzu vedených odborníky
startuje 14. září, v ceně je také předporodní
cvičení a přítomnost partnera na vybraných
lekcích. Neváhejte s rezervací na výše uvedeném kontaktu.

Kurz respektujícího rodičovství
Pět setkání, které mohou zlepšit vztahy
a atmosféru v rodině. Kurz pod vedením psycholožky Moniky Čuhelové začne 1. října. Více
informací na kontaktech výše.

Bazárek
Bazárek podzimního a zimního oblečení,
vybavení, hraček, kočárků a dalších potřeb pro
rodiny bude probíhat od středy 19. října do
pátku 21. října v sále Fabriky. V případě zájmu
o prodej se obracejte na e-mail: mckrucekbazarek@gmail.com.
Tým MC Krůček

Prohlídka požární techniky s výkladem zástupce
svitavské požární zbrojnice.
Akce určena členům klubu!

Nabídka kurzů počítačové
gramotnosti pro seniory
Středisko volného času „Tramtáryje“ nabízí
kurzy práce na PC. Setkání proběhnou v období od 8. 10. do konce ledna 2019 vždy v dopoledních hodinách. Zájemci se mohou přihlásit
do 30. 9. u paní Sádlíkové (tel. 605 072 475).
Pravidelná setkání členů klubu zahajujeme
opět 3. září 2018.
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezentovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3.
podlaží před místností č. 301) a v elektronické
podobě na webových stránkách www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku.
Samospráva Klubu seniorů Svitavy

SPCCH – rekondiční pobyt
V termínu od 11. do 15. července 2018
jsme se zúčastnili s okresní organizací SPCCH (Sdružení postižených civilizačními
chorobami – skupina respiračních nemocí)
rekondičního ozdravného pobytu v Hotelu
U Loubů ve vesničce Tři studně na Vysočině.
Pobytu se zúčastnili rodiče s dětmi. Hlavní
organizátorkou pobytu byla paní Maruška
Grmelová, která se svými kolegyněmi Danuškou Šafránkovou a Zdeničkou Švábovou, vytvořila opět skvělou a pohodovou
atmosféru. Pobyt byl naplněn různými akcemi – navštívili jsme mnoho soch, které jsou
rozeseté po Vysočině, bonsajovou zahradu
ve Sněžném, kavárnu u pražírny kávy Hofr
v Blatinách, pohádkovou vesničku v Podlesí a několik túr po okolí rybníku Sykovce.
V průběhu pobytu probíhalo rehabilitační
cvičení a plavání. V sobotu proběhl tradiční zábavný večer se spoustou her. Na závěr
pobytu všichni dostali odměnu. V průběhu
těchto dní jsme se snažili „rozchodit civilky“ – ušli jsme bezmála 25 kilometrů. Tyto
tři výše uvedené ženy jsou opravdu úžasné
osobnosti a patří jim obrovské díky za vytvoření přátelské a pohodové atmosféry. Tímto jim za všechny zúčastněné rodiče a děti
děkujeme za super prodloužený víkend na
zdravém vzduchu a těšíme se na příště. Byla
to velmi vydařená akce.
Hana Prosecká, Věra Čejková

Základní organizace českého svazu chovatelů ve Vendolí
nabízí pro organizace dětí a mládeže v doprovodu jejich vedoucích bezplatnou návštěvu chovatelské výstavy králíků, holubů a drůbeže, která se koná v sobotu 15. září, od 9
do 16 hod. Nabízíme vám bezplatný termín
návštěvy také v pátek 14. září, kdy budete
moci zhlédnout práci posuzovatelů. Výstava
se uskuteční v areálu fotbalového hřiště ve
Vendolí, které se nachází v sousedství vyústění cyklostezky Svitavy-Vendolí. V areá-

lu se nachází také dětské hřiště. Na výstavě
bude přítomen výkupce kožek a prodejce
chovatelských potřeb. Přislíbena je také
účast sběratele historických jízdních kol, který předvede odpoledne část své sbírky.
Pokud máte zájem o návštěvu, kontaktujte nás předem na e-mailové adrese:
vejamir@email.cz, abychom předešli možnému setkání více skupin zájemců najednou.
Miroslav Janoušek

Kate Fashion party
11. / Út / 14:00 / sraz u pomníku J. W. Goetha
(před Ottendorferovým domem)

Putování s městským historikem
Procházka s výkladem Mgr. R. Fikejze po zajímavostech městské památkové zóny.
Akce pro členy klubu!

V pátek 7. září se ve Fabrice ve Svitavách
uskuteční akce, o níž se již několik dní mluví,
a to FASHION PARTY s nabitým programem
v rámci celého večera. Pořadatelem módní
show je místní butik KATE FASHION, který
oslovil na spolupráci salon se společenskými
a svatebními šaty EDITA a obchod se spod-

ním prádlem a plavkami Alena Čechalová.
Můžete se těšit nejen na přehlídku posledních trendů v módě u nadcházející kolekce
podzim/zima 2018, ale i unikátní koncept
večera. Čeká vás vystoupení pole dance
studio FAYNFIT, taneční vystoupení BODY
ROCKERS SQUAD, LIVE AGE TATTOO od
Lulusha Mareš, coctail party bar. Modelky
a modelové jsou z řad našich zákaznic a jsou
naprosto úžasní, uvidíte sami. Třešničkou
celé akce je vystoupení bubeníka MIKA RONOSE (pořadatel celé show) a závěrem vystoupení kapely READY KIRKEN. Těšíme se
na vás!
Vstupenky a více info: www.facebook.
com/katefashionantiaging
Pořadatel a více info: butik KATE FASHION, nám. Míru 73/17, Svitavy.
Kateřina Štursová
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Chcete mít aktuální informace? Zajímá vás
dění v našem městě? Pojďte nám naproti!
Zde naleznete svitavské novinky:
} Newsletter:
Zasílání novinek na váš e-mail,
www.ssvitavy.czz (newsletter)
přihlaste na www.svitavy.cz
nebo na e-mailu: info@svitavy.cz
in
nfo@svitavy.cz
} Facebook:
Svitavy - oﬁciální informační portál
vy, Městské informační
města Svitavy,
centrum
} KYVcjœghfźb_m:
www.svitavy.cz,
y.cz, www.ic.svitavy.cz
} Fotoalbum:
Fotograﬁe ze svitavských akcí
www.zonerama.com/ProzijteSvitavy
ama.co
om/ProzijteSvitavy
} =bghU[fUa.
MIC_svitavyy
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KULTURA
27. 8. – 1. 9. / Po – So / 8:00 – 18:00 /
Svitavský stadion

Září 2018 / www.svitavy.cz
 18:00 / Svitavský stadion
Payanoia
Koncert poprockové kapely z Prahy, v jejímž
čele stojí bubenice a zpěvačka Pája Táboříková.

2. / Ne / 7:30 a 9:30 / kostel sv. Jiljí
Poutní bohoslužba

Řezbářský Memoriál Aloise Petruse
Memoriálu se zúčastní devět řezbářů, téma
včelí kláty a POHYB 2. Možnost sledovat
řezbáře při práci a v podvečer si posedět na
koncertech s občerstvením v místě konání plenéru.

 27. 8. / Po / 18:00 / Svitavský stadion
Entropie
Koncert – hledání kombinace akordů, které nikdo nikdy neslyšel. Melodickorytmický experiment; žánr, který bude deﬁnován až za 17 let.

 29. 8. / St / 18:00 / Svitavský stadion
Michal Horák
Koncert písničkáře – sám si píše texty, taky
hudbu. Doprovází se na kytaru, stage piano,
někdy si ke kytaře přidá i foukací harmoniku
či heligonku. Snaží se psát hudbu na témata
originální a humorná, o věcech, které by lidé
mohli dost dobře znát.
Více na str. 1–2

31. 8. / Pá / 19:00 / náměstí Míru
Venkovka
Vernisáž obrazů mladých svitavských výtvarníků vzniklých v netradičním prostředí a umístěných ve venkovní galerii

31. 8. / Pá / 20:00 / náměstí Míru
Koncert Michala Hrůzy a Kapely Hrůzy,
Větry z jihu
Vstupné 100 Kč na místě. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve Fabrice.

1. / So / 13:00 – 19:00 /
náměstí Míru u fontány

26. Slavnost dechových hudeb
13:00 Pochod náměstím
13:20 Mažoretky při ZŠ Lačnov
13:45 Pivoňka ZUŠ + Jarda Gang
14:30 DH Astra
16:00 DH Nový Jičín
17:00 Sobuláci ze Sobůlek
18:00 Svitavská dvanáctka

1. / So / 16:00 / kostel sv. Jiljí
Poutní bohoslužba

1. / So / 17:00 / Svitavský stadion
Vernisáž Řezbářského memoriálu
A. Petruse
Představení řezbářů a předání vzniklých soch
starostovi města Svitavy

2. / Ne / 9:00 – 17:00 / náměstí Míru
Pouť ke svatému Jiljí
Horní část náměstí:
9:00–17:00 Historický program s jarmarkem a
dobovým koloritem věnovaným 100. výročí založení Československé republiky.
09.00 Zahájení dobového života se stylovým jarmarkem s historizujícím zbožím a řemesly.
Dobové občerstvení. Jízdy na konících, tábor legionářů, kostýmy první republiky.
09.30 V novém hávu – C. a k. dechový orchestr
10.00 Příjezd prezidenta T. G. Masaryka
10.30 Sukně se zkrátily… – móda 20. a 30. let
20. století
11.00 Malované písničky s ﬂašinetem I. – Keltik
11.30 Žonglér Yuﬁ
13.00 NEŠLAPETO – hudební skupina
14.00 Česky a zvesela – C. a k. dechový orchestr
15.00 Žonglér Yuﬁ
15.15 Malované písničky s ﬂašinetem II. – Keltik
15.30 Ve znaku lev – soutěž pro děti
16.00 Odjezd prezidenta T. G. Masaryka
16.15 NEŠLAPETO – hudební skupina
Dolní část náměstí od 10:00 do 16:00:
Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem
SBB (Svitavský BigBand)

2. / Ne / 19:00 / kostel sv. Jiljí
Invisible Trio
Komorní soubor hudebníků v obsazení mezzosoprán, ﬂétna a varhany, s orchestrální i sólovou praxí. Ansámbl se věnuje především
interpretaci hudby období baroka, klasicismu
a romantismu, ale nevyhýbá se ani skladbám
současných skladatelů.
Vstupné dobrovolné

7. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Roman Dragoun
Již tradičně vystoupí v klubu Tyjátr sólově Roman Dragoun
Vstupné: 170 Kč předprodej (recepce Fabrika
od 1. srpna 2018), 200 Kč na místě

8. / So / od 16:00 do 17:00 / Fabrika
ČIPERKOVÉ
Nejpopulárnější dětská kapela v ČR.
Zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy.
Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat, zablbnout a taky se vyfotografovat.
www.ciperkove.cz
Vstupné: 140 Kč

12. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub
Klub pro děti od 2 do 7 let. Hlavní náplní je
práce s knihou – čtení, vyprávění, malování,
zpívání.

12. / St / 17:00 / foyer Fabriky
vernisáž Pavla Fialy

13. / Čt /18:00 / bar u knihovny (2. NP)
Autorské čtení a beseda
s Mariuszem Suroszem,
polským novinářem, spisovatelem a autorem
knih Pepíci a Ach, ty Češky

14. – 16. / Ottendorferův dům
10. výročí Muzea esperanta ve Svitavách
a 100 let československé esperantské
spolupráce
Akce se uskuteční ve spolupráci se slovenskými esperantisty. Program bude obohacen koncertem a výletem do Moravské Třebové.

14. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Tango (M. Imrich)
Míra Imrich je zpěvák a hudebník s obrovským žánrovým záběrem, který se
nebojí pustit do sebedivočejších projektů a zároveň jde do všeho poctivě a naplno. A z jeho hudby je to všechno znát!
Vstupné: 160 Kč

15., 16. / So, Ne / 13:00 – 17:00 /
městské muzeum

Dny evropského dědictví
Po oba dny budou zpřístupněny všechny expozice a výstavy muzea zdarma

Sobota 15:00–18:00 Malování do kávy
(latté art)
Derniéra výstavy – přijďte si ochutnat dobrou muzejní kávu a podívat se, jak maluje do
kávy opravdový odborník Ladislav Votroubek
z Prahy. Součástí odpoledne bude i malování
do čokolády pro děti s Davidem.

Neděle 14:00 a 16:00 Svitavské osmy
známé i neznámé
Virtuální procházka dějinami města po rocích,
které končily osmičkou a sehrály v dějinách
města nějakou roli, kládu i štěk. A nachomýtl
se u toho fotograf. Průvodcem bude městský
historik Radoslav Fikejz a procházka je ochutnávkou k připravované výstavě o proměnách
města k říjnovému výročí republiky.

15. / So / vlakové nádraží Svitavy
Den železnice
Jízda historického vlaku, který poveze parní
lokomotiva „Albatros“, se uskuteční v rámci oslavy 170 let od zahájení provozu na vý-
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znamné trati mezi Brnem a Českou Třebovou.
Na svitavském vlakovém nádraží bude vlak
s parní lokomotivou stát dvakrát: 9:38–9:52
a 16:13–16:33 hodin. Pokud s ním nepojedete, přijďte se alespoň podívat.
Více na www.bit.ly/170let.

16. / Ne / 20:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: Kluk z kostek (Keith Stuart)
Autobiograﬁcký příběh otce a jeho autistického syna, kteří k sobě našli cestu díky počítačové hře. Další představení z cyklu Listování.
Hrají: Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram.
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).

17. / Po / 19:00 / Fabrika
Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Cestovatelská projekce / stand-up
Poutník, novinář a spisovatel Ladislav Zibura
(26) přijede s cestovatelskými příběhy.
V létě 2014 sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se z Turecka pěšky
do Jeruzaléma.
Na pěších poutích (Řím, Santiago de Compostela, Jeruzalém, Nepál, Čína) už nachodil přes
5 000 kilometrů, další tisíce kilometrů najezdil na
kole a stopem. O svých cestách napsal tři knihy,
které se staly bestsellery.
www.princladik.cz
Vstupné: 160 Kč / 120 Kč (studenti, senioři, ZTP)
Předprodej zde: www.bit.ly/2zwNKSF
Vstupenky lze zakoupit také v Městském informačním centru Svitavy.

20. / Čt / 18:30 / Ottendorferův dům –
Muzeum esperanta

184. cestovatelského večera Asociace
Brontosaura
Sharjah, Dubaï a Umm Al Quwain – turistický ráj trochu jinak
Zkušenosti z pobytu v SAE, návštěva tří emirátů – příroda, architektura a lidé na Arabském
poloostrově. Uvádí: Jan Richtr.

21. – 23. / Pá – Ne / 9:00 – 17:00 /
městské muzeum
Houby Svitavska
Mykologická výstava s živými exponáty hub
našeho regionu.

21. / Pá / 19:30 / klub Tyjátr
Boys Are Back in Town
Tři skupiny a jeden písničkář se sejdou, aby
odstartovali svou klubovou sezonu pro letošní podzim. Všichni přátelé kvalitní, pohodové
a melodické muziky jsou zváni.
Těšit se můžete na:
DIRTY WAY (pop-punk / Litomyšl)
W. A. F. (pop-rock / Brno)
BABYLØN (pop-rock / Vysoké Mýto)
HANZ ŠUNDIS (punk-folk / Klíčany)
Vstupné: 70 Kč

22. / So / 20:00 / divadlo Trám
VII. večer MAC
Malý abonentní cyklus
soubor JakKdo (ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř):
Asi jsme špatně odbočili...
kapela Antitalent… a něco navíc
Alternativní klub Tyjátr
#Sarahzšatnysetěší #MACsvitavy
Vstupné: pro studenty 80 Kč, pro ostatní za 110 Kč
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23. / Ne / 9:00 / městské muzeum
Po Svitavsku za houbami
Vycházka svitavskými lesy za krásou našich
hub. Sraz na Plechárně u rybníku Rosnička.
Pořádá ZO ČSOP Rybák Svitavy a Městské
muzeum a galerie ve Svitavách.

27. / Čt / 17:00 / městské muzeum
Volšové ruce
Vernisáž výstavy šamotových hliněných výrobků handicapovaných klientů z ústavu ve Zboží,
které jsou na vysoké řemeslné úrovni a těší se
pozornosti veřejnosti. Šamotová hlína je zpracovávána patentovanou metodou sochařské
tvorby pro zrakově postižené umělce, která
byla po letech ověřování metodicky rozšířena
právě i pro lidi s mentálním či kombinovaným
handicapem. Práci s hlínou na vernisáži předvedou sami klienti.

27. / Čt / 19:00 / klub Tyjátr
SONGS OF WES – Judith Nijland & Libor
Šmoldas (NL/CZ)
Holandská zpěvačka Judith Nijland spojuje síly
s českým kytaristou Liborem Šmoldasem v novém mezinárodním projektu nazvaném Songs
of Wes. Pocta legendě jazzové kytary Wes
Montgomerymu vypráví jeho příběh pomocí
Wesových kompozic ve zpívané formě a s texty napsanými přímo Judith Nijland. Vstupné:
200 Kč (předprodej), 250 Kč (na místě)
Předprodej vstupenek od 13. září v recepci
Fabriky

28. / Pá / 19:30 / klub Tyjátr
Enlivened show – Svitavy
Kapely:
Abused & Neglected (Crossover metal Prostějov)
Solution of panic (Electronic thrash metal Prostějov)
Death on arrival (Thrash metal Blansko)
Stay down (Metalcore-Hardcore Znojmo)
Vstupné: 100 Kč

29. / So / 14:00 / náměstí Míru (horní část)
Svatováclavský vinný košt
Tradiční slavnost vína a dobré nálady
Zahrají a zazpívají: Lidová muzika Frgál, Lucie
Redlová & Garde, Janko Kulich & Kolegium,
Dick O´Brass, Green Småtroll.
Lidová muzika Frgál z Olomouce hraje lidové
písně folklorních regionů Slovenska, Moravy,
Čech, ale také Maďarska, Rumunska, romské
písně a jiné pro radost sobě i posluchačům. To
vše k poslechu a pro ty, co si troufnou, i k tanci.
www.frgal.cz. Program na str. 2
Lucie Redlová & Garde (Valašské Meziříčí)
Lucie Redlová střídá bigbítovější kapelu i sólové hraní s kytarou a mandolínou.
www.redlova.cz
Janko Kulich & Kolegium (Žiar nad Hronom,
SK)
Jedna z nejvýraznějších postav současné písničkářské scény.
Živelný, energický folk rock, melodické a poetické texty.
www.bandzone.cz/jankokulichkolegium
Dick O´Brass (Praha)
Protagonisté keltského rocku. Hudební projev
skupiny s mezinárodní účastí nezapře inspiraci

tradiční hudbou Bretaně, Irska či Britských ostrovů, většinu repertoáru tvoří vlastní tvorba.
www.dickobrass.cz
Green Småtroll (Praha)
Během své poměrně krátké kariéry se objevili
na koncertních pódiích vedle velikánů světové
ska scény.
V roce 2009 kapela vydala své třetí album
s názvem Rude Jazz, za které získala cenu Anděla v kategorii Ska & Reggae.
www.bandzone.cz/greensmatroll
Změna programu vyhrazena
Vstupné zdarma

30. / Ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadelní fakulta JAMU (BRNO): Takové
domácí divadlo
Tatínek je známý smolař. Když má maminka
narozeniny, tak dokonce zapomene na narozeninový dárek. Nakonec musí doma vyrobit
malé divadélko a vymyslet mamince zbrusu
novou pohádku.
Vstupné: 50 Kč
PŘEDPRODEJE
Aktuální:
8. 9. 2018 – 16:00 – Čiperkové (Fabrika)
vstupné: 140 Kč
17. 9. 2018 – 19:00 – Ladislav Zibura: 40
dní pěšky do Jeruzaléma (Fabrika), vstupné:
160 Kč předprodej, 200 Kč na místě, 120 Kč
studenti, ZTP, prodává i MIC Svitavy
10. 10. 2018 – 19:00 – 4TET – Koncert (Fabrika) vstupné: 690 Kč, prodává i MIC
6. 11. 2018 – 19:00 – Zamilovaný sukničkář
(Fabrika), vstupné: 380 Kč
Od září:
30. 09. 2018 – 15:00 – Takové domácí divadlo (Divadelní fakulta JAMU Brno) (divadlo
Trám), vstupné: 50 Kč
27. 09. 2018 – 19:00 – SONGS OF WES JUDITH NIJLAND & LIBOR ŠMOLDAS
(NL/CZ) (klub Tyjátr), vstupné: předprodej
200 Kč, na místě 250 Kč
05. 10. 2018 – 20:00 – VLOŽTE KOČKU &
PRVNÍ HOŘE (klub Tyjátr), vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč
11. 12. 2018 – 19:00 – Janek Ledecký „Vánoční tour 2018“ (Fabrika), vstupné: 490 Kč

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
do 17. 9.

Alchymie kávy a kávovin
Výstava pro děti i dospělé o cestě kávy z plantáží na náš stůl připravená ve spolupráci
s Muzeem kávy Alchymista v Praze a obchůdkem Šálek štěstí ve Svitavách. 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.
Prodlouženo do 30. 9.

Báječní hrdinové dětské literatury
Hravá výstava čtyř známých ilustrátorů dětské
literatury Dagmar Urbánkové, Renáty Fučíkové, Petra Síse a Věry Jandourkové ve výstavních síních oživuje hrdiny knih těchto autorů.
Čekají vás nejen jedinečné ilustrace, ale také
spousta myšlenek, dobrodružství a her.
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28. 9. – 11. 11.

4. PODLAŽÍ – OCHOZ

Volšové ruce

Tomáš Havel

Výstava šamotových hliněných výrobků handicapovaných klientů z ústavu ve Zboží vytvořených speciální sochařskou metodou pro tento
typ autorů.

Známý instagramový fotograf poprvé ve Svitavách!
www.tomashavel.com
4. PODLAŽÍ – CHODBA

STÁLÉ EXPOZICE

Tomáš Krása a jeho žáci – Finish

Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma

Výstava prací žáků tvůrčího ateliéru klubovna
při Tramtárii Svitavy

Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu
našeho města. V centru expozice je vystavena část svitavského betléma, který v současné
době prochází rukama restaurátorů a již zrestaurovaná mechanická ukázka.

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 průvodcem
expozicí v německé a anglické verzi.

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:
Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 13–17

 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.

 Fabrika
FOYER

Výtvarný obor ZUŠ Svitavy
Výstava prací žáků VO ZUŠ Svitavy pod vedením Pavla Fialy.
12. září proběhne od 17:00 vernisáž Pavla Fialy
2. PODLAŽÍ

Pavel Remar – Stromovous
Soubor fotograﬁí pořízených autorem v původních pralesních porostech Železných hor
a rodné Vysočiny
3. PODLAŽÍ

Eva Kovářová – Deštníky a slunečníky
Tematická výstava fotoklubu OKO z Ústí nad
Orlicí.

 Areál kina Vesmír
1. PODLAŽÍ

Radka Částková – Jedinečnost
Tématem výstavy je jedinečnost, jako něco výjimečného, něco čeho bychom si na sobě měli
vážit.
2. PODLAŽÍ A DIVADLO TRÁM

Marek Bělohlávek
Název: Slova ztracená, slova nalezená.
Cyklus obrazů inspirovaný slovy, obrazy a znaky ztracenými na otrhaných výlepových plochách. Slova nalezená, básně – koláže vytvořené z titulků časopisů.
Ukázka volné tvorby se specializací na malbu
portrétů.

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

Kino Vesmír
4. / Út / 19:30

Žalman aneb Naslouchám tichu Země, ČR
2018
Inscenovaný dokument přináší uhrančivý příběh muže, který ve stovkách svých písniček
dokázal vybudovat svět, v němž je spoustě lidí
dobře. Folkový zpěvák Pavel Žalman Lohonka
je dnes už legendou!
Scénář a režie: Zdeněk Gawlik
Vstupné: 100 Kč / 77 minut
5. / St / 19:30

Muž, který zabil Dona Quijota, Španělsko,
Belgie, Portugalsko, UK 2018
Dobrodružná fantasy komedie Terry Gilliama,
o jejíž realizaci se snažil dvacet let! Režisér,
který v mládí natočil příběh Dona Quijota se
vydává na místa, kde kdysi ﬁlm natáčel… Může
Don Quijote přežít své šílenství?
Vstupné: 110 Kč / titulky 132 minut

7. / Pá / 19:30
Alfa, USA 2018
Velkolepé dobrodružství odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20
tisíci lety. Mladý lovec je zanechán napospas
svému osudu… Dobrodružné drama.
Režie: Albert Hughes
Vstupné: 140 Kč / titulky / 97 minut / 3D
8. / So / 19:30

Všechno bude, ČR 2018 PREMIÉRA!
Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš podniknou cestu za
svobodou. Road movie o klučičím přátelství,dobrodružství a velké svobodě.
Režie: Olmo Omerzu
Vstupné: 110 Kč / 85 minut
11. / Út / 19:30
Whitney UK, USA 2018
Její příběh neznáte, dokud vám jej sama neřekne. Dokument o Whitney Houston. Poprvé
zveřejněné záběry a fakta od jejích nejbližších.
Režie: Kevin Macdonald
Vstupné: 100 Kč / titulky / 120 minut
12. / St / 19:30
Sestra, USA 2018
Mysteriózní horor. Vrací se zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry. Zažij nejtemnější kapitolu ze světa ﬁlmu V zajetí démonů
Režie: Corin Hardy
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky
13. / Čt / 19:30

BlacKkKlansman, USA 2018
Neuvěřitelný příběh historicky prvního černošského policisty, který se rozhodl vetřít do
Ku-klux-klanu. Mrazivá černá komedie – USA
70. léta 20 století.
Režie: Spike Lee
Vstupné: 110 Kč / titulky / 134 minut
14.–15. / Pá, So / 17:00
Kubík hrdina, Island, Belgie 2018
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. Animovaný rodinný
dobrodružný ﬁlm.
Scénář a režie: Friorik Erlingsson
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 83 minut
14. / Pá / 19:30
Upgrade, Austrálie 2018
Drsné akční drama o chlapovi, který se nechal
nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na
vlastních nohou. Aby se mohl pomstít!
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut

6. / Čt / 19:30

15. / So / 19:30

Tísňové volání, Dánsko 2017

Predátor: Evoluce, USA 2018 PREMIÉRA!
Jedni z největších lovců celého vesmíru se vracejí
na Zemi. Jsou ještě silnější a chytřejší, než kdy
předtím. Dojde k vyhubení lidstva? Akční sci-ﬁ.
Scénář a režie: Shane Black
Vstupné: 150 Kč / titulky / 3D

Jeden telefonát na tísňovou linku a začíná drama pátrání po ženě a jejím únosci… Drama
oceněné na festivalu Sundance cenou diváků
Scénář a režie: Gustav Möller
Vstupné: 80 Kč / titulky 85 minut

18. / Út / 19:30
7.–8. / Pá, So / 17:00
Úžasňákovi 2, USA 2018
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: 130 Kč / dabováno / 118 minut / 3D

Střídavá péče, Francie 2018
Příběh chlapce, který se po rozvodu rodičů
ocitá ve střídavé péči. Spory mezi rodiči ho
dovedou až na okraj propasti… Film získal
mnoho cen: Stříbrný lev za nejlepší režii v Benátkách
Scénář a režie: Xavier Legrand
Vstupné: 100 Kč / titulky / 93 minut
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19. / St / 19:30

28. / Pá / 19:30

Ten pravý, ta pravá? USA 2018

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: 110 Kč / 92 minut

Co se škádlívá… Keanu Reeves a Winona Ryder se potkají na svatbě, ze které je třeba co
nejrychleji zmizet… Komedie
Režie: Victor Levin
Vstupné: 120 Kč /od 15 let / titulky / 90 minut
20. / Čt / 19:30
Temné síly, USA 2018
Neznámý virus v Americe usmrtí 98% všech
dětí, u zbytku se objeví nebezpečné superschopnosti… Sci-ﬁ thriller
Režie: Jennifer Yuh Nelson
Vstupné: 110 Kč / titulky / 104 minut
21.–22. / Pá, So / 17:00
Příběh koček, USA 2019
Devět životů, devětkrát větší zábava. Velkolepé dobrodružství v animované komedii pro
celou rodinu.
Režie: Gary Wang
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 90 minut
21.–22. / Pá, So / 19:30
Po čem muži touží, ČR 2018 PREMIÉRA!
Komedie o věčném soupeření mužského
a ženského světa. Jaké to je, když se muž stane
ženou? Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer,
Matěj Hádek a další
Scénář: Radka Třeštíková a Rudolf Havlík
Režie: Rudolf Havlík
Vstupné: 130 Kč / 95 minut
25. / Út / 19:30
King Skate, ČR 2018
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem.
Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi
ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně
nového. Láska na první pohled. Nekonečnej
mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy českého
a světového skateboardingu
Režie. Šimon Šafránek
Vstupné: 80 Kč / 80 minut
26. / St / 19:30

Sweet Country, Austrálie 2017
Dramatický western. Austrálie 20. léta 20. století. Pronásledování domorodce, který v sebeobraně zabije…
Režie: Warwick Thorton
Vstupné: 120 Kč / titulky / 110 minut
27. / Čt / 19:30

Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve
skříni, Francie, USA 2018
Komedie o talentovaném kouzelníkovi a fakírovi, který náhodou uvízne ve skříni, která je
s ním zabalena a odeslána napříč Evropou…
Režie: Ken Scott
Vstupné: 110 Kč / titulky / 92 minut
28.–29. / Pá, So / 17:00

Yeti: Ledové dobrodružství, USA 2018 PREMIÉRA!
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen,
že záhadné bytosti známí jako „lidé“ opravdu
existují. Animovaná rodinná komedie.
Scénář a režie: Glenn Ficarra, John Requa
Vstupné: 130 Kč / dabováno / 3D

29. / So / 19:30
Domestik, ČR 2018 PREMIÉRA!
Minimalistická studie rozpadu těla a vztahu.
Každá posedlost má své vedlejší účinky! Psychologický thriller o komplikovaném vztahu
vrcholového cyklisty a jeho ženy…
Scénář a režie: Adam Sedlák
Vstupné: 110 Kč / 117 minut

SPORT
1. / So / 10:00 / Svitavský stadion
TJ SY – Mladá Boleslav
Kopaná U12 a U13 žáci

1. / So / 17:00 / UMT Lány
TJ SY B - Bělá Kopaná I. A tř. muži

2. / Ne / 10:00 / UMT Lány

22. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
Svitavy - Hippos Žďár nad Sázavou
Florbal: Národní liga východ – muži

23. / Ne / 10:00 / UMT Lány
TJ SY B – Luže Kopaná: OP ml. žáci

29. / So / 10:00 / Svitavský stadion
TJ SY – Trutnov Kopaná: U12 a U13 žáci

29. / So / 15:30 / UMT Lány
TJ SY B – Letohrad B Kopaná: I. A tř. muži

30. / Ne / 15:30 / Svitavský stadion
TJ SY A – Moravany Kopaná: KP muži

Českomoravské
pomezí
Vysoké Mýto
7.–9. / Pá–So / Různá místa ve Vysokém Mýtě

Městské slavnosti
www.vysoke-myto.cz
9. / Ne / nám. Přemysla Otakara II.

Zažijte to znovu! – Oslavy 100 let výročí
Československa
www.vysoke-myto.cz
Original Vintage Orchestra, Ondřej Ruml
a Matej Benko Quintet.

TJ SY B – Miřetice Kopaná OP ml. žáci

2. / Ne / 10:00 st. a 12:00 ml. /
Svitavský stadion

TJ SY – Kolín Kopaná ČDD

2. / Ne / 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Žamberk Kopaná KP muži

5. / St / 16:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Kolín Kopaná: U12 a U13 žáci

8. / so / 19:00 / hala Na Střelnici
Svitavy - FbC Alligators Klobouky
Florbal: Národní liga východ – muži

14. / Pá / 17:30 / Svitavský stadion
TJ SY A – Česká Třebová Kopaná: KP muži

15. / So / 10:30 ml. a 12:30 st. /
Svitavský stadion

TJ SY – Admira Praha B, ČDD Kopaná: ČDD

15. / So / 16:30 / UMT Lány
TJ SY B – Kunčina Kopaná: I. A tř. muži

16. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion
TJ SY – Náchod Kopaná: U12 a U13 žáci

22. / So / 10:00 / Svitavský stadion
TJ SY – Křenov Kopaná: OP st. žáci

22. / So / 14:00 / areál Cihelna
Mistrovství ČR FLATTRACK

Výtvarný salon ZUŠ Královských věnných
měst
7.–30. září / ZUŠ Vysoké Mýto,
www.vysoke-myto.cz, www.vennamesta.cz
Vernisáž proběhne 7. září.
Litomyšl
7.–9. / Pá–So/ Různá místa v Litomyšli

Litomyšlské dvorky – 3. ročník
27. 9.–1. 10. / Čt–Po / Různá místa v Litomyšli

ArchiMyšl 2018
Program při příležitosti Světového dne architektury.
28.–30. / Pá–Ne / Různá místa v Litomyšli

Memoriál Karla Podhajského – 80. ročník
Vrcholná mezinárodní soutěž ohařů.
Moravská Třebová
1./ So / 14:30 / nám. TGM

Kejkle a kratochvíle
8.–9. / So–Ne / zámek

Dny evropského dědictví
V rámci dnů evropského dědictví budou vybrané zámecké expozice přístupné za nižší
vstupné než normálně.
Divadelní představení
2. / Ne / 20:00 / nádvoří zámku

Tři v háji
Láska versus sex v komedii o vztazích během krize středního věku, autorů Michala
Viewegha, Haliny Pawlowské, Ivy Hercíkové.
Vstupné: 200 Kč

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

OBÚFNŒTUP[ÅŰÐXXXTWJUBWZD[
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Informace z kultury
Houby svitavského regionu
Od pátku 21. do neděle 23. září proběhne
v prostorách městského muzea a galerie výstava zaměřená na houby Svitavského mikroregionu. I přes letošní nepřízeň počasí (alespoň
pro houby) se můžete těšit na živé exponáty,
fotograﬁe i zajímavosti české a světové mykologie. Navíc nás v neděli 23. září čeká ještě
stejně zaměřená vycházka v lesích za Horním
rybníkem. Jedná se o letos již třetí akci z cyklu
přírodovědných exkurzí „Po Svitavsku za....“,
který pořádá muzeum a ZO ČSOP Rybák Svitavy. Tento projekt je podpořen z programu
„Ochrana biodiverzity“ zajišťovaném Českým
svazem ochránců přírody. Sraz všech účastníků vycházky je v 9:00 u „Plechárny“ při Horním
rybníku. Děti se mohou těšit na soutěž o zajímavé ceny.
Jakub Vrána

#ÅKFŌOÐISEJOPWÌBáEPŰÐKOBʖ
O tři týdny, tedy do 7. října, jsme se rozhodli prodloužit kvůli velkému zájmu veřejnosti
výstavu o báječných hrdinech ilustrací pro děti
i dospělé. O zájmu o tuto výstavu nejlépe vypovídají zápisky v knize návštěv. Je jich opravdu
hodně, někdy jsou velmi milé a vtipné… Prosím
o informaci, jak odsud dostat vnučku… Přijít
do muzea (nedělám příliš často) a být unešen.
To je krásné. Ponesu si i domů (knihu) a budu
se unášet dále… Babička, děda, Natálka a Vojtík si pěkně pohráli. Děkujeme… Návštěvu vašeho muzea doporučím všem. Všechny výstavy
jsou moc zajímavé…Krásné výstavy a výborný
nápad interaktivní činnosti pro děti. Vnoučata
nechtěla odejít… A tak bych mohla v listování
knihou pokračovat… Pokud se chcete nechat
unášet i vy ilustracemi Dagmar Urbánkové,
Renáty Fučíkové, Petra Síse a Věry Jandourkové a pohrát si s dětmi na výstavě, kterou pro
vás připravili pracovníci muzea podle nápadů
a scénáře muzejní výtvarnice Ley Sehnalové,
tak neváhejte. V recepci výstavy si můžete zakoupit vybrané knihy od všech vystavujících
autorů.

Seriál: Naše osmy (8)

Volšové ruce hendikepovaných

Výstava výrobků vzniklých Tasovskou
metodou modelování je světovou novinkou
v řemeslně-výtvarných činnostech zdravotně
postižených lidí. Vychází z Axmanovy techniky, která je určena především nevidomým,
ale zkušenosti ukázaly, že je vhodná i pro lidi
s mentálním postižením. Umožňuje zdravotně
postiženým při práci s hlínou autorsky samostatný trojrozměrný výtvarný projev založený
na vlastních dovednostech autora, nikoliv na
napodobování jiných. Na rozdíl od práce s keramikou se nepoužívá při práci s hlínou voda,
pracuje se bez pomoci nástrojů, nepoužívá se
hrnčířský kruh, výrobek se modeluje barevnými hlínami, materiálem je šamotová hlína.
Touto ojedinělou technikou se pracuje
v dílně, která vznikla při Domovu pro mentálně postižené v obci Zboží na Havlíčkobrodsku
v roce 2006 a je umístěna v nedaleké obci Tis.
V dílně v současnosti pracuje osm lidí pod
vedením lektora a jejich výrobky mají velký
úspěch na různých řemeslných symposiích,
trzích řemesel a výstavách. Ve Svitavách se
budou hendikepovaní klienti nejen podílet na
instalaci výstavy, ale tuto techniku předvedou
i návštěvníkům vernisáže.

EHD 2018 Latté art
BTWJUBWTLÌPTNJŌLZ
Sobota 15. a neděle 16. září
13:00–17:00
Už v roce 1991 se připojila Česká republika ke Dnům evropského dědictví
(EHD), které každoročně zpřístupňují veřejnosti zdarma památky, ve kterých probíhá zajímavý program. V našem městě
se letos veřejnosti opět zdarma otevřou
dokořán dveře městského muzea v odpoledních hodinách o víkendu 15. a 16. září.
V sobotu vás navíc čeká derniéra výstavy
o kávě s odborníkem na speciální techniku
malování do kávy, připravena je i varianta
s čokoládou pro děti. A v neděli setkání se
svitavským historikem a povídání o událostech spojených s letopočtem končícím
osmičkou nejen ve Svitavách. Na tuto
„historickou ochutnávku“ bude navazovat
v měsíci říjnu výstava, kterou pro vás připravujeme jako součást oslav 100. výročí
založení naší republiky. Blanka Čuhelová

V den Masarykovy smrti roku 1937 zapsal
svitavský kronikář toto: „My, Němci, želíme
v něm spravedlivého státníka, který stále měl
porozumění pro potřeby menšin. On ovládal
to zvláštní umění, které vždy bude vzbuzovat
úctu, totiž bojovat bez nenávisti.“ Uplynuly necelé dva roky a vše bylo jinak.
Naše putování po dějinných osmách města
nás přivedlo do září roku 1938. V posledních
demokratických parlamentních volbách roku
1935 získala Henleinova SdP tak silný mandát,
že se mohla považovat za vítěze voleb. Pouze
volební systém v přepočtu mandátů tomu ještě
dokázal zabránit. Henleinova strana začala cíleně pracovat na snaze českých Němců o spojení s Velkoněmeckou říší. Ve Městském dvoře
se pořádaly propagandistické výstavy, kina
promítala týdeníky, které zachycovaly úspěšný rozvoj sousedního Německa, pohraniční
tisk se zaměřil na venkov a postupně získával
voliče agrárních a křesťanských stran pro ideu
sjednocení všech Němců. Demostrovalo se,
řečnilo a schůzovalo. Ve svitavských obecních
volbách roku 1938 tak zůstaly pouze 4 strany:
SdP, němečtí sociální demokraté a komunisté
a spojená česká kandidátka. Volilo se 36 zastupitelů a SdP získala 29 mandátů. Nebyl to výsledek nikterak odlišný od celého pohraničí. Situace v republice je všeobecně známá i z učebnic
– stát byl nucen se bránit vzrůstajícímu neklidu
v německých oblastech, byla vydána opatření
na ochranu republiky, mobilizována armáda
a zakázána SdP. V historii se nemá používat
slovo kdyby. Z logiky věci – obrana státu zvýšila úsilí představitelů českých Němců o vyřešení
problému, a to tím maximalistickým způsobem. A tak v rozporu s mezistátními smlouvami došlo k podpisu Mnichovské dohody
29. září 1938. Republika tím přišla o průmyslové pohraničí s 3 miliony obyvatel. Dne
10. října 1938 za bouřlivého vítání davů Svitavanů vjela německá armáda do Svitav. Motorizované kolony od Moravské Třebové postupně
obsazovaly strategická místa ve městě, které
krátce před tím hromadně opuštěli čeští státní
zaměstnanci a jejich rodiny. Z pochopitelné
obavy o vlastní bezpečí. Odhaduje se, že zde
zůstalo na 50 rodin českých starousedlíků.
Na základě amnestie byli propuštěni v září
zatčení čelní představitelé SdP, stejně jako
agent abwehru Oskar Schindler. Přijeli jako
mučedníci a hrdinové německého národa.
A Masarykstraße je najednou Bismarckstraße.
Radoslav Fikejz
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22. října / Po / 19:00 / Fabrika

Koncept a režie: Rostislav Novák ml. a kolektiv, hudba: Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Jan Maxián, Hrají: Rostislav Novák st., Vojtěch Fülep,
Rostislav Novák ml. a další..
www.laputyka.cz
Délka představení: 1 hodina 15 minut (bez
přestávky)
Vstupné: 400 Kč

Dejvické divadlo (Praha)
Anton Pavlovič Čechov: Racek

16. listopadu / Pá / 19:00 / Fabrika

Divadelní abonentní cyklus –
Podzim / Zima 2018–2019

Agentura KS

Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE

Komedie o čtyřech dějstvích
První z tzv. velké čtyřky Čechovových divadelních her měla premiéru v roce 1896 v Alexandrinském divadle v Petrohradě a zcela propadla. Věhlas jí přinesla až inscenace Moskevského
uměleckého divadla.
Na břehu jezera žije od dětství mladá dívka, taková, jako jste vy; má ráda jezero jako racek, je
šťastná a volná jako racek. Ale náhodou se objeví člověk, spatří ji, a nemaje nic jiného na práci,
přivede ji do záhuby, jako tady toho racka…
režie: Michal Vajdička
hrají: Klára Melíšková, Jaroslav Plesl, Veronika
Khek Kubařová, Ivan Trojan, Miroslav Krobot,
Zdeňka Žádníková / Simona Babčáková a další
www.dejvickedivadlo.cz
Délka představení: 3 hodiny 20 minut (včetně
přestávky)
Vstupné: 400 Kč
14. listopadu / St / 19:00 / Fabrika

Cirk La Putyka (Praha)

„Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě
ho měnit.“
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku, ale všem, kdo
mají rádi dobrou zábavu.
One woman show Simony Stašové. Shirley
Valentine je jméno dívky, kterou ta současná,
čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když se musí
starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící
v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích,
sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní
zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své
kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se
pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná
nový život, nové dobrodružství, všechno to,
co už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání vlastní identity z dílny známého
britského komediografa Willy Russella. Navíc
je skvěle napsané monodrama, přímo stvořené pro hvězdu Městských divadel pražských
Simonu Stašovou, která dlouho čekala právě
na takovouto příležitost. Sama se vyjádřila, že
tahle hra je právě o tom, co touží říct teď v tuto
chvíli. Nápomocen jí v tom byl brněnský režisér Zdeněk Kaloč.
Osoby a obsazení: Všechny postavy ve hře
představuje Simona Stašová
www.adf.cz
Délka představení: 2 hodiny 25 minut (včetně
přestávky)
Vstupné: 400 Kč
15. ledna 2019 / Út / 19:00 / Fabrika

UP END DOWN
Novocirkusová báseň o lidech a andělech.
Příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Se svými vzlety a pády. Není schopen se
od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně.
Každý člověk aspoň jednou v životě přemýšlí
o tom, co se odehraje, až nastane onen „konečný okamžik“. Jak vypadá a co následuje? Up
End Down je pohled na cestu od narození do
smrti skrze naše fantazie, na cestu mezi zemí
a nebem. Křižovatka žánrů, ulic, nebe a země,
narození a smrti, vzpomínky a přítomnosti,
úsměvů a slz, vzletů a pádů.

Divadlo Šumperk
E. Y. Harburg, F. Saidy, B. Lane: Divotvorný hrnec

Známý muzikál v adaptaci Jiřího Voskovce
a Jana Wericha, s vtipnou zápletkou a nestárnoucími písněmi.
Děj původního amerického muzikálu je silně
počeštěný. Český emigrant Josef Maršálek přijíždí se svou dcerou Káčou do Štědré Doliny
ve státě Missitucky, aby tam ukryl hrnec plný
zlata, který si prý „vypůjčil“ od jistého jihočeského vodníka. Hrnec má být věnem pro Káču,
jenže je navíc kouzelný a plní přání, která se
nad ním pronesou. Ve Štědré Dolině mají tedy
o zábavu postaráno.
autoři: E. Y. Harburg, F. Saidy, B. Lane, režie: Jiří Seydler, adaptace: Jiří Voskovec a Jan
Werich, hrají: Josef Maršálek: Jan Kroneisl,
Káča Maršálková a další.
www.divadlosumperk.cz
Délka představení: 2 hodiny 15 minut (včetně
přestávky)
Vstupné: 400 Kč
Změna programu vyhrazena.
Všechna představení se konají ve Fabrice vždy
od 19:00 hodin. Abonentní vstupenka na sezonu
stojí 950 Kč. Vstupné na jednotlivá představení
činí 400 Kč.
Předprodej abonentek bude zahájen 8. října
2018 v recepci Fabriky.
(pondělí–pátek 6:00–17:00 hodin)
Stávající abonenti mají možnost výměny své
abonentky od 12. září do 5. října 2018 v recepci
Fabriky Svitavy.

Čtenářský klub pro celé rodiny
Městská knihovna ve Svitavách bude od září
pořádat čtenářský klub pro děti od 2 do 7 let.
Hlavní náplní klubu bude práce s knihou – předčítání, vyprávění, tvoření. Připraveny jsou aktivity pro dvě skupiny podle věku dětí. První setkání
se uskuteční ve středu 12. září v 16:00 hodin
v dětském oddělení knihovny. Zveme všechny
malé i velké knihomoly! Bližší informace poskytnou pracovnice dětského oddělení.
Aktivita je realizována v rámci projektu
Místní akční plán vzdělávání (MAP).

Setkání s Mariuszem Suroszem
Mariusz Surosz je polský novinář, esejista
a historik, který od roku 2011 žije v Praze. Vystudoval historii a ﬁlozoﬁi, působil v několika
nakladatelstvích a v současné době přispívá do
polských novin a časopisů. Je autorem knih „Pepíci: dramatické století Čechů polskýma očima“
(„Pepíci“ je zlidovělé polské označení pro Čechy)“ a „Ach, ty Češky“. Obě knihy pojednávají
o různých osobnostech českých dějin a české
kultury od založení Československa po současnost. Autorské čtení a beseda s Mariuszem
Suroszem proběhne ve čtvrtek 13. září v 18:00
hodin v baru u knihovny.
Akce se uskuteční v rámci projektu Česko-polská mozaika za ﬁnanční podpory fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.
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LiStOVáNí.cz: Kluk z kostek
(Keith Stuart)
V neděli 16. září ve 20:00 hod se v klubu
Tyjátr uskuteční představení v rámci Projektu
Listování, které propaguje knihy zábavnou formou a předkládá tak divákům jiný zážitek z četby. Další představení nás seznámí s knihou anglického spisovatele Keitha Stuarta Kluk z kostek.
Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak
jí to dát najevo. Zbožňuje i svého autistického
syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam je plný
překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou
bez pomoci nedokáže rozluštit. Až díky hraní
Minecraftu pro sebe otec se synem najdou společný prostor, v němž se začnou lépe poznávat
a navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát
znovu dohromady?
Vstupné 80 Kč (možnost předprodeje
v knihovně). Hrají: Tomáš Drápela, Věra Hollá
a Pavel Oubram.

Virtuální Univerzita třetího věku
– zájmové studium pro seniory
V úterý 9. října v 10:00 hodin proběhne
v baru u knihovny informativní schůzka a první
přednáška podzimního kurzu na téma „České
dějiny a jejich souvislosti 1“.
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Městská knihovna ve Svitavách provozuje
tzv. konzultační středisko Virtuální univerzity
třetího věku (VU3V). Garantem studijního programu je Provozně ekonomická fakulta České
zemědělské univerzity v Praze. VU3V je určena
seniorům, kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání. Systém výuky je založen na videopřednáškách vysokoškolských lektorů. Lektoři tedy
nejsou fyzicky přítomni, ale záznam přednášky
je promítán prostřednictvím internetu.
Po každé přednášce se vyplní společný test.
Na následné samostatné studium se předpokládá doba 14 dnů. Studenti by měli ovládat základy e-mailové komunikace.
Probíhají dva kurzy za rok ( jeden v zimním
a druhý v letním semestru). Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list. Pokud
senior absolvuje celé studium, tj. 6 kurzů, může
se zúčastnit slavnostní promoce v Praze. Cena
jednoho kurzu je 300 Kč.
Kdo se po zhlédnutí přednášky rozhodne
VU3V navštěvovat, vyzvedne si přihlášku a uhradí poplatek. Bližší informace poskytne Jitka Kopečná, e-mail: ko@booksy.cz, tel.: 461 533 295.

Významné osmičky v českých
dějinách 20. století
Před knihovnou je ke zhlédnutí výstava připomínající čtyři události, které se staly důležitými mezníky v dějinách Československa 20. století. Výstavu připravila Knihovna Právnické fakulty
UK.
Marta Bauerová

MAC už ve třetím školním roce
V sobotu 22. září po letní pauze následuje
už VII. večer Malého abonentního cyklu. Z Jiráskova Hronova k nám přijede inscenace Asi jsme
špatně odbočili... děvčat z jaroměřské ZUŠky.
Kapela večera – Antitalent – přijede z Bystrého a my rozhodně věříme, že ukáže, že název
není pravda.
Do programu chystáme víc a taky něco
s sebou na památku. Jako vždy v Divadle Trám
a Klubu Tyjátr
#Sarahzšatnysetěší #MACsvitavy
#MACtým

Dozvuky Svitavské klapky

V sobotu 23. června se v kině Vesmír
a Alternativním klubu Tyjátr uskutečnil sedmý ročník Festivalu neprofesionálního ﬁlmu
Svitavská klapka. Každoročně představuje
tvorbu mladých ﬁlmařů a studentů, od amatérů po poloprofesionály z celé České republiky. Promítání třiceti krátkometrážních ﬁlmů
hraného, animovaného i dokumentárního
charakteru bylo obohaceno i o výstavu fotograﬁí Pavla Diase Tvář dostihu a koncerty kapel Listí v louži a München Konﬂikt. Součástí
festivalu byla soutěž pro mladé ﬁlmaře Svitavská klapka Junior, která oceňovala nadějné
ﬁlmaře ze středních škol v kategoriích hraný
a animovaný ﬁlm. Ze svitavských řad se mezi
juniorskými výherci na 3. místě umístil Tomáš
Mohr se snímkem „Soulwax“. Rozdávány byly
také ceny festivalu. Jako nejlepší hraný ﬁlm
byl vybrán snímek „Zase přes Třebovou“ od
Radima Vaňouse, nejlepším dokumentem porota vyhlásila „Norig(h)e“ Tomáše Martínka
a jako nejúspěšnějším animovaným ﬁlmem se
stal příběh „O Červené karkulce“ od Martiny
Holcové. Diváckou cenu získal snímek „Paraziti“ od Ivany Zapletalové a titul Absolutní
vítěz se stal ﬁlm Radima Svobody „Cornelia“.
Organizátoři děkují všem divákům za přízeň
a skvělou atmosféru, osmý ročník Svitavské
klapky se uskuteční v červnu 2019 ve stejných
prostorách.
Tereza Baráková

Mimořádné výzvy pro Svitavský dětský sbor

Svitavský dětský sbor vstupuje do nového školního roku s vysoko nastavenou laťkou.
V uplynulém roce zvládli všichni zpěváci na
výbornou repertoár celovečerního koncertu
Zpěváčci kraje mého, když v úterý 26. června
společně s dalšími 200 zpěváky rozezněli plně
obsazené nádvoří zámku v Litomyšli.
60. ročník festivalu Smetanova Litomyšl
přinesl řadu výjimečných projektů a je skvělé,
že pěvecký sbor ze Základní umělecké školy
ve Svitavách byl schopen se na jednom z nich

podílet. Nastudovat 15 náročných sborových
skladeb a 26 lidových písní z cyklu Ta naše písnička česká od J. Temla od jednohlasů až po
čtyřhlasé úpravy znamenalo poctivou práci po
celý školní rok.
Přesto sbor dokázal ještě zpívat na festivalu v Míšni, v Loučné nad Desnou, v Chrudimi,
na Koncertě souborů a sborů ve Fabrice a na
okresní sborové přehlídce ve Svitavách. Smíšený sbor Proměny navíc otevíral vernisáž v muzeu, zúčastnil se FAPSu a zpíval na 4 koncertech
v partnerském městě v Žiaru nad Hronom.
Nový školní rok zahájíme cestou na festival
do Míšně (tentokrát jsme přihlášeni i do soutěže o ceny) a čeká nás po 3 letech opět příprava
na sborovou soutěž ZUŠ.
Chtěla bych všechny zpěváky moc pochválit za náročnou celoroční práci, která nepřinese
slávu ani peníze, ale mnoho radostných zážitků
ze společného úsilí a vzájemného přátelství.
Dana Pražáková
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Gymnázium
Rekonstrukce školní jídelny gymnázia končí

MŠ Pražská
Pražská se těší na novou učebnu!

V průběhu prázdnin proběhly v areálu naší
školy na Pražské přípravné zemní práce včetně všech přípojek a demolice původní chatky.
Hladký průběh a plynulost jednotlivých prací
zajišťuje zhotovitel stavby Akvamont s.r.o.
Nezávisle na přípravných pracích probíhá
výroba „Tvořivě badatelské učebny“. Pokud
nenastanou ve výrobě nějaké komplikace, měl
by poslední zářijový víkend dorazit na Pražskou nadměrný náklad s naší novou učebnou.
Bližší informace o regulaci dopravy budou
zveřejněny přibližně týden před vlastní akcí
na webových stránkách města. Tato učebna
je realizována z dotačního titulu IROP. Svitavy získají díky realizaci projektu velmi zajímavou dřevostavbu reprezentující moderní
technologie i design. Naše děti i učitelé získají
výjimečný venkovní i vnitřní prostor pro netradiční tvoření a badání. Máme se opravdu na
co těšit!
Alena Vašáková

Započala na konci března, žáci se stravovali v náhradních prostorách, které vznikly z normálních tříd. Pochopitelně to nebylo komfortní, nebyl možný výběr z více jídel, ale v mezích
možností se ono tříměsíční období zvládlo.
Rozhodně to bylo lepší řešení, než aby žáci docházeli do několika školních jídelen ve městě.
Stavební práce včetně vybudování lapače tuků skončily po více než třech měsících
v červenci, následně se navezlo a nainstalovalo gastrozařízení (další konvektomat, sporáky, kotle, nová myčka nádobí, regály, vozíky
atd.). Dokončena byla také rozsáhlá vzduchotechnika, která obslouží zejména kuchyň, ale
také prostor jídelny a částečně také přístupové chodby v dosud nevětraném suterénu
budovy, kde strávníci čekají ve frontě.
Rekonstrukce se týkala především kuchyně,
která se změnila k nepoznání, téměř vše je nové,
včetně chladicích boxů, prostorových úprav,
odpadů, podlah, obkladů, zázemí pro personál,
skladů atd. Běžný strávník si tak moc změn nevšimne, neboť v samotné jídelně zásadní změny

nebudou. Pozná jinou dispozici odběru obědů,
upravený strop a vzduchotechniku, na části jedné zdi nainstalovaný protihlukový obklad, který
trošku zmírní hluk v jídelně, pozná modernější
objednávkový systém. Nábytek v jídelně byl již
před rekonstrukcí nový.
Počítá se, že od září do listopadu pojede
zkušební provoz, kdy budou kuchařky zkoušet
vařit tradiční jídla v nových podmínkách, ale budou se také seznamovat s tím, co všechno nová
technika umí, jaká nová jídla se dají připravovat. Jídelna chystá také několik novinek, např.
během podzimu spustí přípravu bezlepkových
jídel pro žáky, kteří mají lékařem předepsanou
bezlepkovou dietu.
Milan Báča

SZŠ Svitavy
Ze zdravotnické školy budou opět
vycházet sestřičky

ZŠ Felberova
Multikulturní vzdělávací projekt
na „Felberce“
Díky mezinárodnímu projektu Edison
přenese na podzim naše škola „celý svět“ do
školních lavic. Po dobu jednoho týdne budeme spolupracovat se skupinou zahraničních
vysokoškolských studentů ze sedmi zemí, kteří
prostřednictvím přednášek a workshopů seznámí naše žáky se způsobem života v zemích,
odkud pocházejí, s jejich kulturou a tradicemi.
Jedná se o projekt podporující mezinárodní porozumění, který si klade za cíl vzbudit
u dětí zájem o studium angličtiny a cestování. Setkání se „skutečnými lidmi“ z jiných zemí
bude pro nás zajímavým obohacením výuky
a výbornou motivací pro naše žáky. Na naše
nové přátele se už teď velmi těšíme a věříme,
že setkání s nimi se pro nás stane nezapomenutelným zážitkem.
Jana Pazderová

ZŠ T. G. Masaryka
FIE pokračuje
I ve školním roce 2018/2019 mají rodiče
a široká veřejnost možnost navštěvovat na
naší škole lekce Feuersteinova instrumentálního obohacování. V termínech 10., 11., 19.
a 20. září vždy v 17 hodin proběhnou v budově školy ukázkové hodiny, při kterých budou
moci všichni zúčastnění „ochutnat“ tuto metodu a blíže se s ní seznámit. Následně budou otevřeny pravidelné kurzy pro dospělé.
Kurzy, které již probíhaly, budou samozřejmě
pokračovat. V případě jakýchkoliv dotazů se
zájemci mohou obracet na zástupkyni ředitele školy Mgr. Petru Judovou na e-mailové
adrese: petra.judova@tgm-svitavy.cz.
Pokračovat budou i setkávání stoupenců
metody FIE v rámci Centra kolegiální podpory, které bylo na naší škole vloni založeno.
Všichni se těšíme na zkušenosti z práce s dospělými i dětskými klienty.
Vlasta Holická Kosková

Od školního roku 2018/19 otevírá SZŠ nový
obor PRAKTICKÁ SESTRA, který nahrazuje obor
zdravotnický asistent. Nejedná se jen o změnu
názvu, praktické sestry budou mít vyšší počet hodin praktické výuky a na praxi do nemocnice se
dostanou už ve 2. ročníku. Vzdělávací program
také klade důraz na výuku základních medicínských oborů – chirurgii a internu a ošetřovatelskou péči o nemocné v těchto oborech.
V SZŠ Svitavy studují také maséři sportovní
a rekondiční, kteří budou poprvé maturovat právě v novém školním roce.
Domov mládeže
Od nového školního roku SZŠ také provozuje domov mládeže na ulici Kyjevská. O prázdninách zde proběhly opravy za více než půl milionu
korun, zejména byly vyměněny sprchové kouty.
Radim Dřímal
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Příkladná práce školního parlamentu
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MŠ Milady Horákové
Nová vzduchotechnika na ZŠ M. Horákové
Ve školní jídelně v ulici Milady Horákové byla
o prázdninách instalována vzduchotechnická
jednotka s rekuperací vzduchu. Obdobně moderní zařízení bylo uvedeno do provozu ve školní
jídelně základní školy v ulici Felberova. Obě akce
vyšly město celkem na 3 miliony Kč.
Jiří Petr

Jóga v nadaci J. Plívy
Pravidelné lekce jógy
Začátek školního roku v základní škole
na náměstí je opět velice zajímavý. Zavádíme
nový vyučovací předmět Tvořivé a efektivní
myšlení, který je zaměřen na kreativní práci
s počítačem a programování. Aktuálně se také
odehraje akce, která má svůj původ již v minulém školním roce.
Školní žákovský parlament organizoval na
jaře s pomocí pedagogů a pod záštitou deváťáků soutěž ve sběru starého papíru. Vítězná
třída dostala získanou částku k dispozici. Polovinu částky děti využily na uhrazení vstupného na svém školním výletě. Pro druhou půlku
vydělaného obnosu hledali žáci společně nějaké rozumné využití. Po dlouhé a prospěšné
diskuzi se rozhodli věnovat peníze Záchranné
stanici Zelené Vendolí. Předání ﬁnančního
daru spojené s exkurzí do stanice proběhne
právě v těchto dnech.
Už rok jsme zapojeni do projektu Škola
pro demokracii a jsme rádi, že se nám díky
této aktivitě daří zlepšovat práci našeho školního parlamentu a zvyšovat tak zájem dětí
o dění ve škole.
Jakub Velecký

Gymnázium
Aktuality
– gymnázium umožňuje studovat na škole
také zahraničním studentům, a to zejména
v rámci výměnných pobytů – celý školní rok
minulý školní rok na gymnáziu (v septimě)
v rámci výměnných pobytů studovala studentka Maria z Mexika, v následujícím školním roce bude v 2. B studovat studentka
Jana ze SRN,
– gymnázium bude ve školním roce 2018–2019
hostit Amzie – americkou lektorku a čerstvou
absolventku prestižní americké University
of Nebraska Amzie. Její pobyt hradí v rámci
stipendijního programu Fulbrightova nadace,
– tým kvintánů postoupil do celostátního
kola soutěže EuropaSecura, které proběhlo
v červnu ve spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR na základně v Brdech,
– septimánka D. Marková obsadila 3. místo
v celostátním kole Středoškolské odborné
činnosti s prací, která se věnuje krajce.
Milan Báča

3. 9. a každé pondělí
– Anahata Yoga – Jóga pro začátečníky
–17:45–18:45 hod. – družina ZŠ Felberova
– Anahata Yoga – Ashtanga yoga –
19:00–20:30 hod. – družina ZŠ Felberova

ZUŠ
Zahájení školního roku v ZUŠ
Základní umělecká škola Svitavy se již
těší na své žáky. Další školní rok zahájíme
jako každá správná škola 3. září. Žáci hudebního oboru mohou od 9 do 12 hodiny navštívit své třídní učitele a domluvit se na rozvrhu
hodin individuální výuky. Rozpis kolektivních
předmětů hudebního oboru bude zveřejněn
na nástěnce ve vstupních prostorách. Rozvrh
tanečního a výtvarného oboru i s podrobnými pokyny zde najdete také. Informativní
schůzka pro rodiče žáků přípravné hudební
výchovy proběhne od 13:30 hod. v koncertním sále školy. V případě nejasností se obracejte s důvěrou na své vyučující. V prvním
týdnu proběhnou hodiny individuální výuky
HO a budou dopracovány změny kolektivních rozvrhů. Na závěr chci poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě prostorů naší
školy pro nadcházející školní rok.
Renata Pechancová

4. 9. a každé úterý
– Anahata Yoga – Teens yoga (12–18 let) –
16:15–17:15 hod. – Nadace J. Plívy
– Anahata Yoga – Hormonální jóga –
17:30–18:45 hod. – Nadace J. Plívy
– Anahata Yoga – Čakra jóga – 19:00–20:00
hod. – Nadace J. Plívy
5. 9. a každou středu
– Anahata Yoga – Jóga 55+ (55–100 let) –
10:30–12:30 hod. – Nadace J. Plívy
6. 9. a každý čtvrtek
– Anahata Yoga – Jóga pro děti (5–11 let) –
14:30–15:30 hod. – Nadace J. Plívy
– Anahata Yoga – Jóga pro mírně pokročilé
a pokročilé – 18:30–20:00 hod. – družina
ZŠ Felberova
Petra Poláková

ZŠ Riegrova
ZŠ Riegrova
Drátování na Riegrovce – 22. 9. 2018,
10:00–12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste
předem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz

chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

až 4 000 Kč pro
4člennou rodinu třeba
na sportovní aktivity
Zdraví

Program
slev
a výhod

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu
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Výstava historických vozidel proběhla ve spodní části náměstí. K vidění byla spousta nádherných strojů.

Zahájení pivních slavností.

Svitaváci se dobře bavili :)

Soutěžní vzorek radničního guláše.

Tradiční soutěžní klání.

Porotci v akci.

Děti popíjely z nových kelímků.

Soutěž o nejlepší bábovku!

Během akce se předvedli také jedlíci.

„Gulášoví“ vítězové :)

Pivní pěna pro děti.

Nechyběla dobrá muzika.

Discgolfové dovednosti.

Nejlepší pekařky.

Plné letní kino :)

Večer s kytarou u Floriánky.

Festival Svitavská klapka.

Muzeum na kolejích Legiovlak.

Hudební pohádky v parku.

Písničkáři se sešli a zahráli v parku Jana Palacha.

Rosnička - festival současnosti.

Volejbalový turnaj generací.

Plochá dráha Speedway.

Tenisový kemp.

TJ Svitavy – FK Letohrad 1:5.
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Nečekaná odměna

Informace ze sportu
Soustředění talentované mládeže České republiky – upoutané modely

Již mnoho let pořádá Modelářský klub
Svitavy pod záštitou Svazu modelářů České republiky Praha na svém modelářském
stadionu „CIHELNA“ ve Svitavách soustředění talentované mládeže České republiky,
která se zabývá kategorií upoutaných modelů. Letos se soustředění konalo ve dnech
16.–21. července 2018. Vedoucí kroužku Tomáš Weis, Jaroslav Paleček a Ing. Kamil Meisl se vzorně starali o své svěřence a velkými
pomocníky jim byli také naši mladí modeláři
– Jan Kopřiva a Jan Šindelka.
O doplnění kalorií se jako každoročně
svědomitě staraly Miroslava Samková a Miroslava Válková.
V pondělí 16. července se klubovna změnila v dílnu, kde probíhaly finální úpravy
nebo také opravy havarovaných strojů.
Soustředění bylo zaměřeno na zdokonalení pilotáže, seznámení se soutěžními
a stavebními pravidly, bezpečnosti a ochraně zdraví. V letošním roce byl program poprvé obohacen o jízdy se soutěžními RCE
auty. Pro příští rok bude kroužek modelářů, který pracuje při SVČ Tramtáryje rozšířen i o tuto modelářskou odbornost. Nové
zájemce o práci v kroužku mezi námi rádi
uvítáme. Informace najdete v září v letáku
SVČ Tramtáryje.
Ve středu jsme navštívili letiště ve Starém
Městě u Moravské Třebové. Zde jsme si prohlédli hangáry s opravdovými sportovními
letadly. Zlatým hřebem bylo setkání s Mar-
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tinem Šonkou – pilotem světové série Red
Bull Air Race, mistrem Evropy a vícemistrem
světa v letecké akrobacii kategorie unlimited
– freestyle a členem reprezentace České republiky v letecké akrobacii kategorie unlimited. Věnoval nám čas a zodpověděl dotazy
týkající se závodů i jejich zákulisí. Prohlédli
jsme si i jeho sportovní letadlo, se kterým
soutěžil již na všech kontinentech světa. I on
začínal jako letecký modelář. Jeho koníček
ho pohltil natolik, že je mistr ve svém oboru.
Na soustředění se létalo s modely kategorie upoutaných modelů UŠ a UR20 a pro
začínající modeláře s takzvanými vozembouchy. Někteří žáci při nástupu na soustředění nedrželi „účko“ v ruce a v sobotu se již
zúčastnili soutěže. Nechyběla ani noční hra.
Během celého týdne navštěvovali soustředění členové svitavského klubu a jak radou, tak i praktickou ukázkou zpestřili pobyt
na soustředění.
Již tradičně bylo soustředění ukončeno
veřejnou soutěží kategorií UŠ.
V kategorii žáků zvítězil Martin Čepelka
výkonem 286 b., na druhém místě byl Miroslav Novotný výkonem 284 b. a třetí byl Filip
Králíček výkonem 266,5 b.
V seniorské kategorii nejvyšší mety dosáhl Vladimír Svoboda z Varnsdorfu výkonem 307 bodů, druhé místo získal Ing.
Vladimír Tomek z Hradce Králové výkonem
300 b. a třetí příčku obsadil Daniel Paleček
ze Svitav s bodovým ziskem 298,5. Celkem
se soutěže zúčastnilo 12 soutěžících.
Zdeněk Uher

Na začátku června dorazila na náš školní e-mail skvělá zpráva. Organizátoři Sazka olympijského víceboje (SOV) a Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů (OVOV) rozdělovali losem
školám zapojených do projektu 1 000 000 Kč.
Podmínky pro losování hlavních cen splnilo celkem 572 škol. Díky bodům za počet žáků, kteří
absolvovali SOV nebo OVOV, jsme byli v osudí
a následně jsme byli spolu s dalšími 9 školami vylosováni jako výherci 40 000 Kč na nákup sportovního vybavení. Volba o tom, kdo doprovodí
pana učitele Luňáčka na slavnostní předávání
výher do Prahy, padla na Jakuba Zavorala, který
tak mohl převzít výhru z rukou reprezentantů
Jiřího Prskavce a Šárky Kašpárkové. Výhra ať je
motivací pro žáky v dalším snažení při plnění
odznaku. Zároveň je také poděkováním všem
kolegyním, které plní s dětmi disciplíny vícebojů
v hodinách TV a výsledky pečlivě zapisují do adminu soutěží.
Michal Luňáček

Basketbal – prodej
permanentních vstupenek na
sezonu 2018/2019

Cyklistické vyjížďky

Bike club Svitavy pořádá pro širokou veřejnost cyklistické vyjížď ky každou středu od
17 hodin od Cyklo EZOP na náměstí. Jezdíme na horských, trekových nebo krosových
kolech, abychom nemuseli řešit kudy pojedeme a mohl se přidat úplně každý. Trasa
se vždy domlouvá na místě, podle zájmu
účastníků.
Pro děti pak opět organizujeme cyklokroužek, do kterého je mohou rodiče přihlásit prostřednictvím SVČ Svitavy Tramtáryje.
Jezdí se v úterý a v sobotu, podle počasí.
Všechny podrobnosti a kontakty pro
případné dotazy najdete na našem webu
www.bikesvitavy.cz.
Lenka Suchánková

Od pondělí 13. srpna otevíráme prodej
permanentních vstupenek na nadcházející
sezonu. Zakoupení permanentky je od této
sezony podmíněno několika kroky.
1) Permanentní vstupenka bude vydána
na konkrétní osobu a bude na ni zapsán platný mobilní telefon nebo aktivní e-mail.
Stále platí pravidlo, že jsou permanentky
přenosné, tudíž může být registrováno více
permanentek na jednu osobu, tato osoba
však převezme při jakékoliv reklamaci zodpovědnost na sebe.
2) Permanentní vstupenky se od této sezony budou moci objednávat pouze u paní
Špačkové Ihnátové na mob.: 776 892 144 nebo e-mailu: spackovaihnatova1@gmail.com
v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. každý všední den.
3) Každý kdo měl permanentku v minulé
sezoně a bude si ji chtít objednat na stejné
sedadlo kde sedával si může místo blokovat
v týdnu od 13. 8. do 17. 8. 2018.
Přejeme všem sportovním nadšencům
hodně zábavy a pamatujme „SPOLEČNĚ TO
DÁME!“.
Nelly Špačková Ihnátová
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Hokejbalové zlato putuje
i do Svitav

Poslední červnové dny patřily ženskému Světovému poháru v hokejbalu U20 v Přerově, který
měl u nás světovou premiéru. V reprezentačním
týmu českých juniorek bylo i svitavské zastoupení díky hokejbalovým odchovankyním Karolíny
Barákové a Lenky Kolínkové. Češky se utkaly
s týmy Slovenska, Kanady, USA a Velké Británie
a ze všech zápasů vzešly vítězně. Ve ﬁnálovém
boji potvrdily svou neporazitelnost a přehrály
Kanadu 4:1. Staly se tak historicky prvními mistryněmi světa v této kategorii. Kája působí v týmu
HBC Autosklo – H.A.K. Pardubice (na snímku
uprostřed). V loňské sezoně odehrála soutěže
starších žáků i mladšího dorostu, ve kterých se
týmy umístily na MČR taktéž na stupních vítězů.
Svou roli odehrála i v zápasech za pardubický
ženský tým.
Tereza Baráková

Turnaj generací – oslava sedmdesátin!

V letošním roce si volejbalový oddíl TJ Svitavy připomíná 70 let od svého založení. Turnaj generací pořádaný v sobotu 2. června byl
jednou z akcí, kde měli možnost vidět se nejen
současní členové oddílu, ale také bývalí hráči,
trenéři, funkcionáři. Vítáni byli všichni přátelé
a příznivci svitavského volejbalu.

Naučte se bránit v jakémkoliv věku – Krav Maga-Kapap Bohemie

Přijďte mezi nás – Nábory na všechny naše
lokality startují v září 2018. Každý první trénink
Zdarma a Nezávazně. Krav Maga-Kapap Bohemia se zabývá trénováním a propagací Izraelských bojových umění a reálné sebeobrany Krav
Maga -Kapap v ČR a SR. Vlastníme oﬁciální licenci
v České republice od Grand Master Moshe Galisko, která nás zařadila do sítě světových škol
IKA Izrael. Všichni hlavní instruktoři jsou mezinárodně certiﬁkováni nejvyšším představitelem
Grand Masterem Moshem Galiskem – Izrael.

Hlavní instruktoři vlastní černý pás CQC & DEFENSE SHOOTING systém od Andreye
Čečulina Rusko. Trenéři jsou vlastníky Akreditace
v rámci Ministerstva školství ČR č.j. 122/201350 Instruktor sebeobrany a bojových sportů.
Pravidelné tréninky v lokalitách Svitavy, Lanškroun, Česká Třebová, Moravská Třebová, Ústí
nad Orlicí, Kunčina, Olomouc a Púchov SK.
Pravidelné tréninky sebeobrany, specializované
semináře a tréninky grapplingu, soustředění,
ženská sebeobrana, dětská sebeobrana, profesní
sebeobrana, zprostředkování zbrojního průkazu,
výuka ESP – teleskopický obušek. Trénujeme děti
od 4 let až po dospělé 100 let. Naučte se bránit
v jakémkoliv věku – jednoduchými a osvědčenými technikami. Staňte se členy rodiny Bohemie. Více na www.kravmaga-kapapbohemia.
cz nebo Jan Kubín – tel.: 724 015 671, e-mail:
jan.kubin@kravmaga-kapapbohemia.cz
Miriam Kubínová

A jak to dopadlo? Výborně!!! Za krásného počasí byly pro hrající účastníky paralelně
zorganizovány 3 turnájky za účasti 18 týmů
(12 dívčích, 6 mužských). Dále se zde pobavili
i dříve narození, nechyběli ani původní zakladatelé. Den utekl jako voda.
Po slavnostním zahájení, kde úvodní slovo
bylo svěřeno Petru Lánovi, Marcele Sezemské a Jiřímu Brýdlovi, následovalo společné
fotografování. Pak se již na antuce hrálo a na
trávě povídalo a vzpomínalo. Turnaj mužů vyhrálo družstvo složené z více ročníků, ovšem
nejstarší účastníci (tým složený zejména ze
současných trenérů) podalo výborný výkon
a bralo stříbro. V ženách se týmy rozdělily na
družstva, co mají ve svém středu aktivní hráčky a na ty, co se s hráčskou kariérou v drtivé
většině již rozloučily. Mezi stále hrajícími svým
výkonem dominovaly ročníky 99/00 (Torpéda), v neaktivních pak „73“. Nejzkušenějším
účastníkem na hřišti byla Zdena Brandejsová,
čerstvá prababička.
Vyhlášení výsledků proběhlo pozdě odpoledne a až do večerních hodin se živě diskutovalo, hodnotilo. Zkrátka oslava se vydařila na
výbornou!!!
Velké díky patří všem, kdo se podíleli na
organizaci, ať už jste zametali, stříkali, pískali, otáčeli. Speciální díky Martinovi Kočvarovi, Romanovi Kociánovi a Davidovi Švihelovi
a hlavně všem do bufetu – Martině, Ilče a týmu
Peti a Robina. Dále nás svými výrobky (chlebíčky, polotovary do bufetu) podpořila ﬁrma
MOVOS (MR. Grico), děkujeme.
Úplně všichni se samozřejmě zúčastnit nemohli, tak snad zase někdy příště!!!
Pavlína Švihelová

Svitavští atleti slaví pohybem
BO2. Po celý den bude na ovále probíhat jednodenní desetiboj, jehož závěrečné disciplíny
a vyhlášení výsledků proběhnou v právě v rámci
společenského programu. Bližší informace na
www.atletikasvitavy.cz.
Josef Marek

Distribuci zajišťuje ﬁrma Lubomírek.cz.
Atletický oddíl zve všechny současné i bývalé členy a příznivce na společné setkání k příležitosti oslav 60 let atletiky ve Svitavách! Na Svitavském stadionu se 1. 9. 2018 od 14:00 uskuteční

závod pro veřejnost o Nejrychlejšího Svitaváka
a Nejrychlejší Svitavačku. Od 16:00 bude probíhat společenský program, který nám zpříjemní
vystoupení hudebních skupin PayaNoia a COM-

S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 30. září 2018.
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2014–2018
Vážení Svitavané,
blíží se konec volebního období 2014 – 2018, a tak nastal čas na ohlédnutí a bilanci uplynulých let. Připravili jsme
tedy přehled nejvýznamnějších projektů a akcí v tomto období. Realizovalo se jich skutečně mnoho.
Výsledkem je také to, že se podařilo splnit vše, co kandidáti do zastupitelstva slíbili: zaplnění průmyslové zóny
a s tím spojené větší množství pracovních příležitostí, zbudování chodníku v Lačnově a zastřešení zimního stadionu.
Přípravné práce na realizaci obchvatu jsou také v běhu a stavba by měla být zahájena v příštím roce. Zaslouženě jsme
v tomto období získali například ocenění Evropské město sportu 2015, Město přátelské rodině 2016 nebo Město pro
byznys 2016.
Kromě investování do zlepšování prostředí města, jsme postupně snižovali zadluženost města, a tak pro jeho
další rozvoj zůstává na účtu 70,5 mil. Kč. Za toto období se nám podařilo získat více než 310 milionů Kč z evropských
i národních zdrojů a uskutečnit projekty za 484 mil. Kč.
To vše mohlo být realizováno jen díky plnému nasazení pracovníků města a městských organizací, kterým bychom
chtěli touto cestou poděkovat. Děkujeme i všem zastupitelům, spolkům, občanům města Svitavy za jejich zájem
a dobrý přístup k rozvoji města a života v něm. Věřím, že stejně úspěšné bude i další volební období, protože práce na
rozvoji města tak, abychom v něm žili spokojený život, pokračuje i nadále. Těší nás, že se na dění ve městě aktivně podílí
stále více občanů, což je dobrý základ pro pokračování úspěšného rozvoje. Přejeme Vám všem mnoho spokojených
let prožitých v našem městě, zdraví a také štěstí v osobním i pracovním životě.
Mgr. David Šimek, starosta a Pavel Čížek, místostarosta

Celkové částky u položek jsou uvedené v tisících korun a pokud je další částka v závorce,
jedná se o výši dotace z celkové částky.

1. Rozvoj města, doprava,
výstavba, projekty
Je pro nás důležité pečovat o místa, kde žijí
občané našeho města. Proto pracujeme na
zlepšení prostředí, ve kterém žijeme a využíváme maximálně možných dotací.

Rada města Svitavy
v letech 2014–2018
Starosta:
Mgr. David Šimek

Investice v cekové výši 628 184 tis. Kč,
dotace 235 673 tis. Kč

Místostarosta:
Pavel Čížek

• Regenerace vnitrobloku ulice Kijevská
(rekonstrukce všech chodníků a komunikací)
4 235 tis. Kč

Další členové rady:
Mgr. Radoslav Fikejz
MUDr. Pavel Havíř
Bc. Ondřej Komůrka
Ing. Jaroslav Kytýr
Mgr. Marcela Sezemská

Zastupitelstvo města Svitavy
v letech 2014–2018
PaedDr. Milan Báča		
Mgr. Blanka Čuhelová
Mgr. Monika Čuhelová
Jaroslav Dvořák		
Mgr. Radoslav Fikejz		
Bc. Ondřej Komůrka		
MUDr. Jan Malý 		
Mgr. Marcela Sezemská
Věra Stichová		
Mgr. David Šimek		
Bc. Lenka Jurenová		
Ing. Jaroslav Kytýr		
Ing. Petr Sezemský		
MUDr. Pavel Havíř		
MUDr. Vítězslav Podivínský
JUDr. Miloš Vízdal		
Mgr. Lidmila Kružíková
Ing. Petr Němec		
Libor Zelinka 		
Antonín Pavelka		
Miroslav Sedlák		
Mgr. Libuše Vévodová
Blanka Homolová		
Mgr. Iva Štrychová		
MUDr. Harald Čadílek
Pavel Čížek		

• Regenerace panelového sídliště Svitavy
U nádraží 2 956 tis. Kč

SPMS
SPMS
SPMS
SPMS
SPMS
SPMS
SPMS
SPMS
SPMS
SPMS
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
KSČM
NS
NS
NS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODS
ODS

1. místo
Získali jsme ocenění Průmyslová zóna roku
• Parkovací stání pro motorová vozidla, nové
chodníky a komunikace na ulici U Stadionu
a U Kojeneckého ústavu 6 363 tis. Kč

3. místo
Získali jsme ocenění Město pro byznys

Regenerace veřejného prostranství
sídlišť bytových domů, chodníky
Investice v cekové výši 24 738 tis. Kč,
dotace 5 875 tis. Kč
• VII. etapa Regenerace panelového sídliště Lány
(prostranství u domu s pečovatelskou službou)
3 851 tis. Kč (2 695 tis. Kč)

• Rekonstrukce budovy autobusového nádraží
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Vznik a rozšíření parkovacích
a odstavných ploch

str. II
• Kompletní rekonstrukce místní komunikace
ulice Slunečná 4 658 tis. Kč

2. Cyklistika
Získali jsme licenci Cyklisté vítáni,
která je udělovaná partnerům,
kteří poskytují perfektní zázemí
pro cyklisty a jejich kola.

Celková výše investic  6 113 tis. Kč
• Parkovací pruh na ulici Pražská 4 874 tis. Kč

• Půjčovna kol a elektrokol 240 tis. Kč (200 tis. Kč)

• Chodník v parku Patriotů 2 334 tis. Kč
• Parkoviště u nemocnice
(mezi nemocnicí a kinem) 1 022 tis. Kč
• Rekonstrukce povrchu cyklostezky mezi Svitavami a Javorníkem a restaurací U Jelena v délce
1780 m, 1 607 tis. Kč, dotace 959 tis. Kč

V přípravě a realizaci:
• Nový povrch v ulici Zadní 4 229 tis. Kč
• Chodník Lačnov 23 280,5 tis. Kč (15 100 tis. Kč)
• Parkoviště u Dolního rybníka 494 tis. Kč

• Cyklostezka ze Svitav do Vendolí v délce 1954 m
12 422 tis. Kč (7 186 tis. Kč)

• Parkoviště ul. Purkyňova 217 tis. Kč

• Bezbariérovost v ulici Richarda Kloudy
1 672 tis. Kč (723 tis. Kč)

Chodníky a kompletní rekonstrukce
ulic včetně bezbariérovosti
Investice v cekové výši 167 342,5 tis. Kč,
dotace 82 096 tis. Kč
• Rekonstrukce chodníků na ulicích Sokolovská
a Riegrova (nové chodníky, upravené parkovací stání pro motorová vozidla), bezbariérové chodníky na ulici Riegrova, Jungmannova
a T. G. Masaryka 3 300 tis Kč

• Dálková cyklotrasa Svitava 24 Č. Třebová – Brno

• Další IV. etapa (bude navazovat na ul. R. Kloudy
a dále v úseku ulic Richarda Kloudy, Československé armády, Dimitrovova, Edvarda Beneše
veden podél místních komunikací II. třídy, podél
autobusového nádraží ke kruhovému objezdu,
k Městskému muzeu a galerii veden Máchovou
alejí podél silnice I. třídy I/34 a od kruhového objezdu k nemocnici chodník podél ulice Erbenova)
– předběžně 20 900 tis. Kč (16 000 tis. Kč)
• Rekonstrukce ulice Pavlovova
– v rozpočtu vyčleněno 6 400 tis. Kč
• Rekonstrukce ulice U Stadionu
– v rozpočtu vyčleněno 8 652 tis. Kč (1 325 tis. Kč)
• Největší jednorázová přestavba veřejného
prostranství, prostor před vlakovým nádražím
(tzv. terminál) 59 620 tis. Kč (44 519 tis. Kč)

3. BESIP
Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků
silničního provozu. Jejich bezpečí na silnicích
je pro nás prioritou.
Investice v cekové výši 1 616 tis. Kč,
z toho 400 tis. Kč dotace
• Oprava dopravního hřiště a doplnění mobiliáře
1 164 tis. Kč. (400 tis. Kč)
• Vybavení dopravního hřiště (13 koloběžek,
6 jízdních kol, 4 odrážedla a 4 stojany)
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4. Zvýšení bezpečnosti
Samostatně i ve spolupráci s ŘSD pracujeme soustavně na větší bezpečnosti na svitavských silnicích a průběžně zajišťujeme jejich
opravy.
• Zvýšení bezpečnosti přechodů u FÚ,
ZŠ T. G. Masaryka a u Langrovy vily 900 tis Kč

• 6 nových přechodů pro chodce se zvýšenou
bezpečností 3 000 tis. Kč
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5. Rozvoj města

6. Životní prostředí

Daří se nám prezentovat město jako lukrativní oblast pro investory. Mimo jiné tím zvyšujeme i počet pracovních míst.
• Zaplnění průmyslové zóny a přivedení
investora  16 581 tis. Kč (1 250 tis. Kč)
•

Poplatek za psy zůstává stejný, i když jsme
zvýšili počet košů na psí exkrementy a zavedli
jejich úklid. Stejně tak zůstává stejný poplatek za odpady, i když stále navyšujeme počet
kontejnerů. Lidé si mohou zdarma odebrat
zeminu na komunitní kompostárně.
Investice v cekové výši 201 586 tis. Kč,
z toho dotace 7 325 tis. Kč

• Tovární – oprava sídla technických služeb
14 357 tis. Kč

1. místo
Získali jsme ocenění Zelená informacím
• Obnova zeleně ve městě 16 800 tis. Kč
(4 200 tis. Kč)

• Nové a opravené kruhové objezdy 307,5 tis. Kč

• Obchvat Svitav - aktivní spolupráce

• Park Patriotů (novější část směrem k Vendolí,
cesta parkem, griloviště)
•

• Nabíjecí stanice pro elektromobily

• Zjednosměrnění Lačnova
• Obnova živičného krytu průjezdních komunikací města (Lačnov, Pražská, T. G. Masaryka)

• Veřejná kancelář Cowork
152,7 tis. Kč (celé z dotace)

• Rekonstrukce veřejného osvětlení ke snížení
energetické náročnosti u 396 svítidel
6 820 tis. Kč (3 116 tis. Kč)

• Výměna veřejného osvětlení v 11 ulicích
2 300 tis. Kč

• Rekonstrukce vodovodů (Pražská, Sokolovská,
U Stadionu, Bezručova, Růžová, Na Červenici
– Tolstého, Uzavřená, Vojanova, Vítězná),
rekonstrukce kanalizací (kino, ul. Sokolovská,
Pražská, T. G. M., Soudní, Vojanova, Za Kolonkou, Tolstého, Na Červenici, Vítězná, Říční) celková cena 120 930 tis. Kč (30 441 tis. Kč)
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• Zelené cesty městem, vytvořena dlouhodobá
koncepce zeleně ve městě 2 270 tis. Kč
(2 073 tis. Kč)
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• Protipovodňová opatření – retenční nádrže,
rekonstrukce koryta řeky Svitavy (Bezručova,
most Lanškrounská), poldr Studený potok
Pražská 7 728 tis. Kč (649 tis. Kč)

• Naučná stezka Věk Země celková cena
1 392 tis. Kč (740 tis.), realizace od září 2018

• Útulek pro opuštěné psy celková cena 590 tis.Kč

TABULE IV - DRUHOOHORY
pohledy 1:25

TABULE VI - STAROHORY
pohedy 1:25

• Záchranná stanice Vendolí - podpora provozu
• Vodárenský les (2. a 3. etapa) od knajpoviště
dál, zpáteční chodník

7. Kultura
Vytváříme prostor, kde mohou občané Svitav
trávit čas při společenských akcích. Snažíme
se o zavedení nových tradic, které pomáhají
vnímat pospolitost. Každý rok opravujeme
několik památek.
Investice v cekové výši 181 668 tis. Kč,
z toho dotace 11 838 tis. Kč

• Komunitní kompostárna umožňující kompostování a odběr zeminy zdarma 9 700 tis. Kč
(8 245 tis. Kč)
• Ornitologická pozorovatelna

Získali jsme ocenění za mobilního průvodce
• Koše na psí exkrementy, zavedení úklidu psích
exkrementů 128,7 tis. Kč
• Čistírna odpadních vod – kalové pole, opravy
administrativní budovy
• Vyčištění Lačnovského potoka
• Aplikace Marushka Photo pro ohlášení závad
ve městě 53 240 Kč

3. místo
Získali jsme titul Informační centrum roku
• Kropicí vůz 2 500 tis. (2 300 tis.), auto Iveco
Daily, vysavač listí, zvedací plošina

• Rekonstrukce obřadní místnosti 991 tis. Kč

• Nová kontejnerová stání, kontejnery
na bioodpad, zavedení systému třídění olejů
a kovů  celková cena 1 392 tis. Kč
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• Betlém a zvonička na náměstí

• Venkovní kavárna Floriánka

• Rekonstrukce objektu kina (interiér i exteriér)
20 466 tis. Kč (3 700 tis. Kč)

• Oslavy 760. let města  

• Klimatizace v knihovně
• Oprava budovy staré radnice 2 832 tis. Kč
(400 tis. Kč)

• Stávající radnice 4 020 tis. Kč (337 tis. Kč) pro
rok 2018 vyčleněno 22 777,7 tis. Kč.

• Pravidelné TOP akce, festivaly, výstavy...

• Oprava morového sloupu na náměstí
1 583 tis. Kč (400 tis.)

• 3D projekce 447,7 tis. Kč

• Oprava pláště a odvlhčení městské bašty
992 tis., dotace 400 tis.
• Letní kino 700 tis., (z toho projektor 522 tis.)

• Rekonstrukce unikátního betléma 2 200 tis. Kč
(1 500 tis. Kč)

•

• Galerie Venkovka, Živá zeď, řezbářský memoriál

• Obnova památníku Goethe s prostorem
před Ottendorferovým domem

• Knihobudka – volně přístupná půjčovna knih
• Nový klavír 800 tis. Kč (720 tis. Kč)
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• Vitráž E. Unzeitiga v kostele Sv. Josefa,
od ulice U Stadionu
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• Výroční arch známek, publikace Svitavské
imprese a pokračování kroniky města

8. Školství
• Cena města - zavedení systému ocenění
významných osobností  

• Zateplení MŠ M. Majerové 11 737 tis. Kč
(2 327 tis. Kč)		

• Rekonstrukce tanečních sálů ZUŠ 2 066,5 tis. Kč

Máme místa v mateřských školách pro
všechny přihlášené děti. V rámci testování
na základních školách v páté třídě jsou děti
ze svitavských škol nad celorepublikovým
průměrem.
Investice v cekové výši 228 821 tis. Kč,
z toho dotace 81 254 tis. Kč
• Zahrada MŠ ČSA 1 463 tis. Kč (1 269 tis. Kč)

• Zahrada speciální MŠ Větrná 1 237 tis. Kč
(1 038 tis. Kč)

Získali jsme ocenění Město pro vzdělávání

• Rekonstrukce recepce a sociálního zařízení
městského muzea a galerie

• Zateplení budov MŠ v ulici Milady Horákové
10 936 tis. Kč (3 184 tis. Kč), rok 2013

• Zahrada MŠ Úvoz 1 636 tis. Kč (1 307 tis. Kč)

• Rekonstrukce divadla Trám

• Zateplení MŠ Pražská 10 907 tis. Kč
(3 633 tis. Kč)

• Zahrada MŠ M. Majerové 1 380 tis. Kč (1 195 tis. Kč)

• Vznikající památník
ke 100. výročí republiky
• Zateplení MŠ ČSA 10 220 tis. Kč (2 770 tis. Kč)
• Zahrada MŠ Pražská 1 481 tis. Kč (1 273 tis. Kč)
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• Rekonstrukce zpevněných ploch
MŠ M. Majerové 913 tis. Kč
• Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ ČSA
854 tis. Kč
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• Zastřešení umělé ledové plochy,
zahájení prací září 2018

• Centrální tělocvična na stadionu včetně
přístavby šaten 41 703 tis. Kč, (28 560 tis. Kč)
•
•
•
•
•
•

• Rekonstrukce soc. zařízení MŠ M. Majerové

•

Vybudování sportovně rekreačních prvků:
• Workout

• Nízký lanový park 245 tis. Kč (150 tis. Kč)
• Rekonstrukce budovy jídelny
při ZŠ T. G. Masaryka

• Doplnění prvků v Brandu , vytvoření
nové cesty celková částka 546 tis. Kč

• Nová cesta Brand 546,9 tis. Kč

• Prostory pro výuku pracovních činností
na ZŠ Felberova

• Dirt jump park, Pumptrack

9. Sport
Město platí trenéry, kteří pracují s mládeží.
Od roku 2014 jsme jejich práci podpořili
částkou bezmála 4 miliony korun. Ročně projde rukama více než padesátky trenérů více
než 800 dětí. Umožňujeme vyžití v širokém
spektru sportovních aktivit.
Celková částka 42 059 tis. Kč,
z toho dotace 28 760 tis. Kč

• Vodárenský les – propojení s cyklostezkou,
interaktivní prvky

Získali jsme ocenění Evropské město sportu

• Dětská hřiště Malá Evropa,
Felberova, Rosnička
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• Podpora mládežnických organizací
a táborových základen 150 tis. Kč ročně
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• Seniorcentrum předběžně 91 240 tis. Kč
(33 992 tis. Kč přislíbeno)

• Zavedena služba tísňového tlačítka SOS
pro osamělé seniory

• Středisko osobní hygieny DPS
• Podpora SVČ Tramtáryje a základny
ve Svratouchu

• Zavedení taxislužby pro seniory Taxík Maxík

11. Bezpečnost

10. Sociální věci
a zdravotnictví

Pro Svitavy je zvyšování bezpečnosti jednou
z priorit. Těší nás, že jsme nejúspěšnější čerpání dotací v Pardubickém kraji na prevenci
kriminality, za podlesní čtyři roky jsme čerpali
dotace ve výši 2 460 tis. Kč

Finančně podporujeme fungování odlehčovací služby, pracujeme na ucelené koncepci
služeb pro seniory a sociálních služeb.
69 840 tis. Kč  (44 961 tis. dotace)

• Zavedení cyklohlídek
• Založen Nadační fond V. O. Ottendorfera na
podporu školství, sociálních služeb, sportu
a prevence kriminality, zakoupeny například
postele do LDN  

Získali jsme titul Obec přátelská rodině
• Zvýšení bezpečnosti, zakoupeno
nové hasičské auto  6 500 tis. Kč (3 000 tis. Kč)

• Šance 26 354 tis. Kč (17 852 tis. Kč)

• Uspořádání veletrhu sociálních služeb
• Obnova a rozšíření kamerového systému  
3 798 tis. Kč ocenění

