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letos jsme společně oslavili sto let výročí republiky, ale také sto let od konce první světové války, která natrvalo změ-
nila uspořádání Evropy. Byla to příležitost připomenout si nejen, kam pokročila naše republika a uvědomit si, kam se 
posunula doba i vývoj v našem městě. Mohli jsme si připomenout složitou cestu, která nebyla vždy tak svobodná, jako 
ta dnešní. Přeji nám všem, abychom si užívali svobody, které máme, vědomí našich možností a pozitiv doby, ve které 
žijeme. Přeji nám, abychom dokázali tuto svobodu prohlubovat a stále společně zlepšovat místo, ve kterém žijeme. 

Přeji Vám všem do dalšího roku především hodně zdraví, lásky, radosti, pohody a odhodlání žít stále s vizí dobrého 
rozvoje. Těším se, až se společně potkáme v adventním čase nejen pod vánočním stromkem a také jako každý rok oslaví-
me konce roku a přivítáme nový u tradiční čočkové polévky a ohňostroje.             , starosta města
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Vánoční svátky jsou naší velkou příležitostí 
potlačit zlobu, nenávist, a spíš projevit lásku, to-
leranci k druhým, udělat skutek dobra. Jen tak 
můžeme živit mír, dávat budoucnost lidskému 
společenství, udržovat světlo v sobě.

Jeden ze symbolů propojení národů napříč 
hranicemi, vzájemného porozumění a míru, je 
putování Betlémského světla. Předávání plamín-
ku nám alespoň o vánočních svátcích ukazuje, 
že jsme tu jeden pro druhého. Letos již potřicáté 
se Světlo v rukou skautů vydá z Lince do všech 
koutů Evropy. Čeští skauti ho budou rozvážet 
vlaky po České republice v neděli 16. prosin-
ce (přesný čas na webu betlemskesvetlo.cz). 
Stejně jako v minulých letech ho svitavští skauti 
budou do Vánoc střežit a předají ho spoluobča-
nům. Od neděle 16. prosince bude k dispozici 
v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí. 
Na Štědrý den ráno jej skauti donesou 
do Domu s pečovatelskou službou v Lánech 
a od 11 do 12 hodin si jej kdokoliv může přijít 
odpálit pod vánoční strom na náměstí. Sdílejme 
společný příběh, symbolické pouto Světla. Skaut-
ské středisko Smrček Svitavy vám přeje rozzářené 
vánoční svátky naplněné radostnými setkáními 
a v novém roce nenechme usnout hodnoty dob-
ra, pravdy a lásky.                            Antonín Benc

Blíží se konec roku a s ním vánoční ob-
dobí, během kterého trávíme čas s rodinou 
a užíváme si pohodové atmosféry. Jsme rádi, 
že naše akce vytvářejí příležitost potkat se 
v předvánočním čase s přáteli a blízkými.

Město Svitavy a místní organizace společ-
ně připravují zajímavý vánoční program na 
všechny čtyři adventy a další dny. Během prv-
ní neděle 2. 12. se můžete těšit na patchwork 
s řezbáři v muzeu, tradiční rozsvěcení vánoč-
ního stromu, odhalení nových fi gur betlému, 
Ježíškovu poštu a pochod čertů na náměstí. 
Nebudou chybět zajímavá hudební vystoupe-
ní, občerstvení a stánkový prodej s tradičním 
zbožím. Velký jarmark se bude konat druhou 
adventní neděli 9. 12. Tvořivé dílničky, krásné 
vánoční dekorace a spousta dalšího jsou pro 
vás nachystány v městském muzeu, Otten-

dorferově domě a ve Fabrice. Pohádky mů-
žete zhlédnout v Tyjátru. Třetí neděli 16. 12. 
proběhne druhý ročník Svitavského anděla, 
kdy se představí místní dětské pěvecké sbory 
včetně partnerského města Perečin (Ukrajina). 
Vystoupení hudebních kapel, stánky s občer-
stvením, vánoční zboží na prodej i promítání 
pohádky Anděl páně 1 rozzáří poslední neděli 
23. 12. na našem náměstí. Sváteční program 
v roce zakončí oblíbené akce Štědrý večer 
v muzeu, Půlnoční mše, Vánoční bigbít 25. 12. 
a zejména Silvestr s ohňostrojem, prodejními 
stánky a občerstvením s tradiční čočkovou 
polévkou. Svitavské adventy proběhnou za 
fi nanční podpory společnosti ČEZ. Těšíme se 
na vás a Prožijte Svitavy.  Kompletní program 
naleznete na str. 2 a v Kalendáři akcí.                                                     

Petr Šmerda



Část prostoru před vlakovým nádražím otevřena
pěší do hlavní budovy vlakového nádraží. Je-
diná část, která z této části dokončená není, je 
mezi novým kioskem a Nádražní ulicí. I když 
se město vždy snaží, aby bylo zachováno co 
nejvíce zeleně, v tomto případě tří vzrostlých 
stromů, v průběhu stavby bylo bohužel zjiště-
no, že kořeny by se stávajícími úpravami po-
škodily natolik, že je vhodnější vysadit stromy 
nové. Proto nejsou práce na této části stavby 
dokončené již nyní, ale budou hotové až v jar-
ním období. Práce na další části rekonstruk-
ce, od ulice Nádražní po chráněný železniční 
přejezd, budou průběžně pokračovat. V této 
době bude tedy přístup od chráněného že-
lezničního přejezdu k ulici Nádražní uzavřen, 
a to pro pěší, cyklisty i motoristy. Z ulice Ná-
dražní bude možné k budově nádraží projít 
pěšky, přičemž budou zachována parkovací 
místa v této ulici, kde i nadále budou fungovat 
dočasné zastávky autobusů. Zachováno bude 
také dočasné parkoviště v areálu autoškoly. 
K novým parkovacím místům bude možný 
příjezd z ulice Tovární, od parkoviště bude 
možné dál pokračovat pěšky. Zbývající část by 
měla být dokončená na jaře příštího roku.

  Pavel Čížek, Lucie Macášková

V listopadu byla dokončena část rekon-
strukce veřejného prostranství před vlakovým 
nádražím. Jedná se o část ulice 5. května mezi 
ulicemi Tovární a Nádražní. Tato část je zpro-
vozněna s dočasným dopravním režimem tak, 
aby mohly být využity nové parkovací plochy, 
ale také chodníky, po kterých chodci mohou 
bezpečně přejít na sídliště u nádraží. Součástí 
nového prostranství je také veřejné WC, které 
zároveň splňuje podmínky využití imobilní-
mi občany, kteří mohou využít tzv. euro klíč. 
Mimo to je zde také otevřený nový stánek 
s tiskovinami a občerstvením, který bude pro-
vozovat shodný provozovatel, jako dosavadní 
stánek. S pokračováním úpravy na ulici Ná-
dražní byl připravený bezpečný přechod pro 
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Otevření Šance, zařízení pro sociálně vyloučené

Zveme veřejnost na den otevřených dve-
ří Šance, objektu, který bude sloužit oso-
bám, které jsou ohrožené nebo postižené 
sociálním vyloučením. Den otevřených dveří 
se uskuteční 30. 11. 2018 od 9 do 14 hodin. 
V jeho rámci bude možné si celý objekt nejen 
prohlédnout, ale také se dozvědět podrob-
nosti o jeho fungování. 

Cílovou skupinou pro poskytnutí slu-
žeb jsou lidé, kteří jsou bez domova, nema-
jí tedy ani bydlení, ani ubytování, a to ať už 
dlouhodobě nebo krátkodobě. „Šance nabízí 
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních 
služeb osobám postiženým sociálním vylou-
čením. Nabídneme jim nejen zázemí, ale také 
široké spektrum služeb, které jim pomůže 
v sociální rehabilitaci, ideálně jim umožní za-
čít nový život,“ říká Sandra Pařízková, vedoucí 
Sociálních služeb města Svitavy.

V objektu vzniklo nízkoprahové denní 
centrum s kapacitou 12 osob, noclehárna 
s kapacitou 8 lůžek pro muže a 4 lůžka pro 

ženy a azylový dům pro osoby bez přístřeší 
s kapacitou 16 lůžek pro muže a 3 lůžka pro 
ženy. Šance nabídne také navazující služby, 
jako systém podporovaného sociálního byd-
lení a služeb sociální rehabilitace nebo pod-
porovaného zaměstnávání. Celkové náklady 
na stavbu činí 20 055 869 Kč, z toho dotace 
17 852 553 Kč a vlastní zdroje 2 203 316 Kč.

Lucie Macášková

Víte, že...
…Pivovar ve Svitavách by letos oslavil jubi-

leum 130 let od jeho založení? K této příleži-
tosti uvařil Pivovárek Na kopečku sváteční pivo 
14% JISKRU. Ta je uvařena podle původních 
receptur. A bude se prodávat v předvánočním 
čase.

…od 3. 12. pro vás otevíráme na autobu-
sovém nádraží ve Svitavách novou prodejnu 
s občerstvením. Čerstvé pečivo na svačinu? 
Lahodná káva se zákuskem na povzbuzení? 
Nebo chlebíček a párek v rohlíku na chuť? Při-
jít si pro dobrotu nebo si k nám příjemně po-
sedět, budete moci každý všední den od 6:00 
do 15:00. Už teď se na vás těší celý kolektiv 
Občerstvení Svobodovi. Pro více informací nás 
můžete kontaktovat na e-mailu: obcerstveni.
svobodovi@gmail.com

…Ve Svitavách-Lačnově je nově otevřená 
prodejna Hraček. Jedná se o budovu prodejny 
nářadí ulice Hlavní 33/13. Otevřeno Po–Pá: 
8:00–17:00; So: 9:00–11:30 hod.

VÁNOČNÍ PROGRAM
1. ADVENTNÍ NEDĚLE 2. PROSINCE 2018
13:00–17:00 / muzeum a galerie
ADVENT S PATCHWORKEM A ŘEZBÁŘI 
13:30 / náměstí Míru
STÁNKOVÝ PRODEJ 
14:00 / náměstí Míru
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
Adéla Václavová a Petr Kurečka + Jonáš Dyba, 
Paraplet , dechový kvintet,  PS Dalibor

14:00 / divadlo Trám
ZPÁTKY DO BETLÉMA - POHÁDKA PRO DĚTI
15:00 / muzeum a galerie
HANA KOZUBOVÁ: VÝSTAVA 
Malování textilem a nití 

17:00 / náměstí Míru 
ROZSVĚCENÍ STROMU A ODHALENÍ BETLÉMU 
16:00 / náměstí Míru 
JEŽÍŠKOVA POŠTA 
18:00–19:00 / kostel Navštívení Panny Marie
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ A PŘÁTEL ZE STŘELÍNA
18:15 / náměstí Míru
ČERTOVSKÁ JÍZDA 
8.12. / So / 19:00 / Fabrika
JAKUB JAN RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

2. ADVENTNÍ NEDĚLE 9. PROSINCE 2018
9:00 / náměstí Míru
VELKÝ JARMARK 
13:00–17:00 / muzeum a galerie
TRADIČNÍ VÁNOCE
Malování baněk, pečení cukroví a další vánoční 
zvyky nejen pro děti 

9:00–17:00 / Ottendorferův dům
MARCIPÁNOVÉ VÁNOCE
Výroba a prodej marcipánových fi gurek

9:00–16:00 / Fabrika
VÁNOCE VE FABRICE
Vánoční dílna, bleší trh, vystoupení ZUŠ Svitavy 

9:00–16:00 / klub Tyjátr
PROMÍTÁNÍ POHÁDEK

3. ADVENTNÍ NEDĚLE 16. PROSINCE 2018
13:00–17:00 / muzeum a galerie 
ADVENT SE ZDRAVÝM CUKROVÍM A TEXTILEM
13:30 / náměstí Míru
STÁNKOVÝ PRODEJ 
14:00 / náměstí Míru
SVITAVSKÝ ANDĚL
Vystoupení svitavských dětských pěveckých 
sborů a přátel z města Perečin (Ukrajina)

4. ADVENTNÍ NEDĚLE 23. PROSINCE 2018
13:30 / náměstí Míru
STÁNKOVÝ PRODEJ 
14:00 / náměstí Míru
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KAPEL
Kdokolif a S.U.E. (ukulele band)

16:30 / náměstí Míru
ZIMNÍ KINO
Promítání pohádky Anděl páně 1 

22:00 – 24:00 / muzeum a galerie
ŠTĚDRÝ VEČER V MUZEU 
S kapelou Kdokolif a muzejním čajem

25. 12. / Út / 19:30 / Fabrika
23. VÁNOČNÍ BIGBÍT
31. 12. / Po / 18:00  / náměstí Míru 
SILVESTR
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Charitativní den pro Františka

Dne 20. 10. uspořádalo Středisko volné-
ho času Svitavy „Charitativní den s Tramtáryjí“ 
Tentokrát jsme se rozhodli uspořádat sbírku 
pro Františka Lněničku, který trpí mozkovou 
obrnou. Pro svůj další vývoj potřebuje spe-
ciální ortopedickou židli, která není hrazená 
pojišťovnou a částka na její pořízení přesahuje 
80 000  Kč. Součástí celé akce byl už 3. Charita-
tivní běh, který se uskutečnil v okolí svitavského 

Zasedání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva města Svi-

tavy se koná 12. prosince 2018 od 16 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu Svi-
tavy, T. G. Masaryka 25.

Zveme seniory 
na vánoční setkání

Opět se po roce přiblížila doba vánoč-
ních svátků, které jsou snad nejkrásnějším 
obdobím v roce. Nastává doba před Štěd-
rým dnem, doba, kdy k sobě lidé mají blíže, 
chovají se k sobě ohleduplněji a vzájemně se 
obdarovávají. 

Dárkem města Svitavy a Salvie je vánoční 
setkání pro osaměle žijící seniory a zdravotně 
postižené občany, které se uskuteční ve čtvr-
tek  dne 13. 12. 2018 od 15:00 hodin v Mul-
tifunkčním centru Fabrika Svitavy, ve velkém 
sále v přízemí. 

Toto pozvání platí i pro osaměle žijící, 
kteří neobdrží pozvánku. Při osobním pozvá-
ní totiž kontaktujeme ty osaměle žijící, které 
z let předcházejících známe. Máte-li zájem se 
setkání zúčastnit a pozvánku jste neobdrželi, 
kontaktujte pracovníky Střediska sociálních 
služeb Salvia a nahlaste svoji účast na tel. č. 
461 723 728.

Je pro vás zajištěna: doprava zdarma, 
drobné občerstvení, taneční vystoupení děv-
čat ze ZUŠ a k tanci a poslechu zahraje hud-
ba pod vedením pana Jaroslava Dvořáka. 

Odložte na chvíli své každodenní staros-
ti a přijďte si vychutnat vánoční atmosféru, 
setkat se s přáteli a pobavit se. Těšíme se 
na vás.

Svoji účast na setkání a případný požada-
vek na zajištění dopravy sdělte v termínu do 
14:00 hodin dne 10. 12. 2018  na telefonní 
číslo 461 723 728.  Šárka Řehořová

stadionu. Účastníci si mohli vybrat z několika 
tras, které se lišily délkou i náročností. I když na 
startu počasí nepřálo, podpořit dobrou věc při-
šlo 140 běžců, kteří Františkovi přispěli částkou 
13 000 Kč. To byla první skvělá zpráva dne. Ale 
nikdo netušil, co bude následovat. V letošním 
roce jsme se spolu s umem pracovníků roz-
hodli, že akci ještě zpestříme benefi čním kon-
certem pro Františka. Na scéně se vystřídala 
skvělá hudební tělesa: Kdokolif, Syxtet, Tony 
Joch a přátelé, Do Větru a také Svitavy Ukulele 
Ensemble. Velký dík patří všem hudebníkům, 
kteří vystoupili bez nároku na honorář. I díky 
nim se v zaplněném Tyjátru povedlo něco neu-
věřitelného. Výtěžek celého koncertu se zastavil 
na částce 30 000 Kč. Celkem se nám tedy po-
vedlo vybrat částku 43 000 Kč. Musím přiznat, 
že jsem cítil neuvěřitelný pocit hrdosti nad tím, 
že se nám všem společně povedlo uspořádat 
akci tohoto druhu, u které jsme se nejen poba-
vili, ale také podpořili dobrou věc. Děkujeme. 
 Ondřej Komůrka 

Rekonstrukce chodníků na ulici U Stadionu 
a Milady Horákové

Na přelomu měsíce října a listopadu do-
šlo k dokončení rekonstrukce chodníku na 
ulici U Stadionu. Rekonstrukce chodníku byla 
plánována správcem místních komunikací již 
v roce 2017 a do investic ze strany společnosti 
SPORTES Svitavy s. r. o. byla zahrnuta pro rok 
2018. Zhotovitelem stavebních prací byla spo-
lečnost AKVAMONT Svitavy s. r. o., která pro-
vedla výměnu konstrukčních vrstev chodníku, 

poškozených obrubníků a mimo jiné také na-
hradila původní plošnou betonovou dlažbu za 
dlažbu zámkovou. V rámci opravy byly řešeny 
také bezbariérové nástupy a úpravy pro zra-
kově postižené. Rekonstruována byla část od 
ulice Nejedlého po průchod ke garážím na uli-
ci Kpt. Nálepky.

V průběhu měsíce listopadu bude do-
končena rekonstrukce chodníku na ulici Mi-
lady Horákové, kdy rekonstruována je část 
od křižovatky ulice Milady Horákové a Tyrše 
a Fügnera až po křižovatku s ulicí Neumanno-
va. Stejně jako v předchozím případě provádí 
zhotovitel výměnu konstrukčních vrstev chod-
níku, poškozených obrubníků a nahrazení 
plošné betonové dlažby za dlažbu zámkovou 
včetně řešení bezbariérových nástupů a úprav 
pro zrakově postižené.

Další opravy a úpravy chodníků jsou spo-
lečností SPORTES Svitavy s. r. o. plánovány 
i v roce 2019. Bronislav Olšán

Vzdělávací projekt s podporou digitalizace 
obecní správy

V tomto roce byl zahájen a na konci roku 
2019 bude dokončen projekt s dlouhým názvem 
Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání za-
městnanců městského úřadu města Svitavy. Co 
si pod tímto složitým názvem představit? Cílem 
je nejen zlepšení image města, úspory nákladů 
na vzdělávání jeho zaměstnanců, ale také digi-
talizace obecní správy. Dosud projekt konkrétně 
umožnil třeba zavedení internetového on-line 
přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. 

Projekt přináší městu úspory, které se týka-
jí školení a kurzů pro vzdělávání zaměstnanců 
města. Protože je předepisuje zákon, město by 
je muselo realizovat i bez fi nančního příspěvku 
z projektu. Umožní tak zaplatit třeba fi nančně 

náročná školení, která povedou k digitalizaci 
prostředí městského úřadu.  

Významným prvkem digitalizace úřadu 
bude zavedení inteligentních elektronických 
formulářů pro občany města. Kromě vyššího 
komfortu pro uživatele přinesou formuláře na-
příklad zrychlení jejich vyřízení. 

Projekt umožní v poslední fázi moderniza-
ci a vytvoření přehlednější struktury webových 
stránek města. 

Celkové náklady projektu dosahují výše 6,6 
mil. Kč, z toho 85 % činí podpora Evropského 
sociálního fondu poskytnutá prostřednictvím 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

Břetislav Vévoda

Upozornění: Dne 31. 12. 2018 bude Městský 
úřad Svitavy z provozních důvodů uzavřen, pro-
síme, abyste si naplánovali vyřizování úředních 
záležitostí na jiné dny v úředních hodinách. Dě-
kujeme za pochopení.  Lucie Macášková
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Ukončení rekonstrukce služebny
Začátkem měsíce září 2018 byla započata 

rekonstrukce služebny městské policie, která byla 
v podstatě ve svém původním stavu v nepřetrži-
tém provozu přes 20 let. Koncem měsíce listopadu 
byla rekonstrukce služebny ukončena a zejména 
v zázemí místnosti dozorčí služby byly instalovány 
nové technologie, které splňují požadavky moderní 
doby spojené s výkonem služby strážníka městské 
policie. V rámci rekonstrukce bylo modernizová-
no i zázemí pro občany a celé dohlížecí pracoviš-
tě městského kamerového systému a to zejména 
v rámci zobrazovací potřeby kamerového systému. 
Od měsíce prosince již bude provoz služebny ve 
standardním režimu. Děkujeme všem občanům, 
kteří v době rekonstrukce přicházeli na služebnu za 
toleranci a zároveň všem lidem, kteří se na rekon-
strukci služebny podíleli. V příštím roce počítáme 
s uspořádáním dne otevřených dveří, aby se obča-
né mohli podívat do prostor naší služebny. 

Pachatel napadení zadržen strážníky 
na útěku

Dne 19. 10. v 18:33 h přijala dozorčí služba 
městské policie oznámení od Policie ČR s žádostí 
o pomoc s tím, že u OD Penny došlo k fyzickému 
napadení více osob ze strany jednoho muže. Hlíd-
ky Policie ČR nemohly na místo vyjet a strážníci 
městské policie tak na místo ihned vyrazili. Prvot-
ním šetřením na místě hlídka strážníků zjistila, že 
došlo k surovému bezdůvodnému fyzickému na-
padení nejméně dvou osob. Na místo byla ihned 
přivolána rychlá záchranná služba. Muž, který byl 
hlídce označen jako pachatel skutku, v tu dobu 
již utíkal pryč po ulici Brněnská a dále směrem 
k restauraci U Kalášků. Strážníci se ihned pustili 
do jeho pronásledování a běželi za ním. Pachatel 
skutku se pokusil ukrýt na záchodě v restauraci, 
ale strážníkům se jej podařilo vypátrat. Zadržení 
dotyčného muže se bohužel neobešlo bez použití 
donucovacích prostředků ze strany strážníků, jeli-
kož muž odmítal uposlechnout opakovaných, zá-
konných výzev strážníků a kladl fyzický odpor při 
svém zadržení. Po vyvedení muže na parkoviště si 
celou věc i pachatele skutku již převzala Policie ČR 
k dalšímu šetření. Strážníky je nutné pochválit za 
okamžitou reakci na věc, osvědčení dobré pohoto-
vosti a rozhodnosti.

Upozornění k nastávajícím vánočním 
svátkům

Vzhledem k nadcházejícím vánočním svátkům, 
připomínáme všem občanům, aby při nákupech 
a pohybu po obchodních domech či adventních 
trzích, věnovali zvýšenou pozornost svým osobním 
věcem a nedávali zlodějům sebemenší šanci. Ne-
zapomínejte na parkovištích řádně zabezpečit i svá 
zaparkovaná vozidla a nenechávejte ve vozidlech 
žádné volně položené věci cennější hodnoty. Stráž-
níci zdejší městské policie budou ve zvýšené míře 
dohlížet na bezpečnost obyvatel, provádět obchůz-
ky prodejních míst, trhů, parkovišť a míst se zvýše-
nou koncentrací osob. V případě potřeby se na ně 
můžete kdykoli obrátit. Závěrem vám za všechny 
strážníky městské policie přeji klidné prožití svátků 
vánočních a šťastný nový rok 2019. 

 Rostislav Bednář
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Městská policie informuje
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V letošním roce vánoční svátky a Nový 
rok připadají na běžné dny v týdnu. Spo-
lečnost LIKO SVITAVY a. s. bude provádět 
občanský svoz směsného komunálního od-
padu z kontejnerů a popelnic ve všech třech 
vánočních svátcích 24., 25., 26. prosince 
2018. Svoz separovaného odpadu (papír, 
plast, sklo) proběhne v období vánočních 
svátků v obvyklých termínech beze změn. 
Od úterý 1. ledna 2019 bude probíhat svoz 
směsného komunálního odpadu běžným 

Svoz směsného komunálního odpadu o vánočních svátcích
způsobem. Sběrný dvůr na ulici Olomoucká 
za železničním přejezdem bude 24.–26. 12. 
2018 a 1. 1. 2019 uzavřen, mezi svátky bude 
otevřen ve čtvrtek 27. 12. (8:00–12:30; 
13:00–16:30) a v pátek 28. 12. (8:00–12:30; 
13:00–14:30). 

V pondělí 31. 12. bude sběrný dvůr 
z technických důvodů uzavřen. Otevřeno 
podle obvyklého harmonogramu bude opět 
od středy 2. ledna 2019.

 Vít Baránek, OŽP

Svitavské coworkové centrum nám po-
sloužilo jako skvělé zázemí pro třídenní setkání 
v projektu Erasmus+ s našimi přáteli z Holand-
ska, Litvy, Rumunska, Slovenska a z partnerské 
organizace Charlie Praha. Všichni jsme byli 
spokojeni s prostorem, který nabízí zařízenou 
kuchyňku, krásný prostor pro jednání, ale i po-
čítač s projektorem, který jsme hojně využili. 
Zaujala nás i plocha na psaní spolu s magne-
tickým povrchem, který se nám také velmi ho-
dil. Velmi příjemné bylo i jednání s pracovníky 
IC Svitavy, kterým děkujeme za vyřešení všech 
drobných nedostatků a využití coworkového 
centra můžeme vřele doporučit.  Jiří Sehnal

Coworkové centrum – skvělé zázemí pro mezinárodní setkání

Město Svitavy každoročně vyhlašuje Gran-
tový program, jehož cílem je fi nančně podpo-
řit nestátní neziskové organizace, právnické 
osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické oso-
by, které provozují veřejně prospěšnou čin-
nost a volnočasové aktivity pro děti a mládež 
na území města Svitavy v určených oblastech. 
Těmi budou i pro rok 2019
a) sociální služby a humanitární pomoc
b) kultura
c) sport a turistika
d) životní prostředí

Rada města na svém posledním letoš-
ním zasedání 10. 12. 2018 vyhlásí program 

Granty v roce 2019
pro následující rok s obecným zaměřením na 
činnost s mládeží ve všech uvedených oblas-
tech. Program bude s ohledem na přípravu 
a schvalování rozpočtu města Svitavy ofi -
ciálně vyhlášen prostřednictvím odboru škol-
ství a kultury na úřední desce MěÚ, na webo-
vých stránkách města 27. 1. 2018. Písemné 
žádosti pak lze podávat od 1. 3. 2019 do 3. 4. 
2019.  

Obecná pravidla i formulář žádosti bu-
dou aktualizovány na webu města: 
http://www.svitavy.cz/cs/m-19-grantovy-
-program/ 
 Jiří Petr

MAS pracuje na zlepšení kvality vzdělávání ve školách
covníků a spolupráci s neziskovými organi-
zacemi. Podrobnější informace o aktivitách 
budeme dále zveřejňovat. 

Místní akční skupina Svitava z. s. se stala 
v letech 2016–2017 realizátorem projektu 
Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy 
(„MAP I“). Na tento projekt navazuje projekt 
MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy, 
který je realizovaný a fi nancovaný s podpo-
rou Evropského sociálního fondu Operač-
ního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání 
v celkové výši 11,7 mil. Kč. Projekt je reali-
zován v období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022 
a je do něj zapojeno všech 17 základních 
škol, 21 mateřských škol, základní umělecká 
škola a neziskové organizace. Hlavní mana-
žerkou pro realizaci MAP II je Stanislava Va-
něčková, tel.: 606 931 111, e-mail: massvita-
va@unet.cz. Stanislava Vaněčková

Místní akční skupina Svitava, z.s. reali-
zuje projekt Místní akční plán vzdělávání II, 
týkající se škol na Svitavsku, jehož cílem je 
zlepšování kvality vzdělávání v mateřských 
a základních školách, ale také vzdělávání 
celkově. 

Projekt se zaměřuje na podporu spolu-
práce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve 
vzdělávání. Věnuje se vzájemnému zpro-
středkovávání informací, vzdělávání a plá-
nování aktivit, které povedou ke zlepšení 
spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřej-
ností, spolupráce na celém území, ale také 
podpoře využití mimoškolních aktivit, které 
podpoří vzdělávání dětí. V současnosti se 
zaměřuje hlavně na rozvoj čtenářské gra-
motnosti, podporu nadaných dětí a žáků 
v oblasti polytechniky, společná setkávání 
ředitelů škol, vzdělávání pedagogických pra-
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Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb. 
a slouží ke svobodnému vyjádření ná-
zorů zastupitelů jednotlivých politických 
subjektů v aktuálním složení Zastupi-
telstva města Svitavy. Texty příspěvků 
neprocházejí obsahovou ani jazykovou 
korekturou.

Pro většinu z nás je ubíjející 
běhání po úřadech či jiných 
místech pod správou města, 
přestože je dnes naprosto běž-
né, že spoustu činností řešíme 

z pohodlí domova. Používáme internetové ban-
kovnictví či mobilní aplikace. A proto chceme, 
aby i město Svitavy dohnalo technologický skluz 
v digitalizaci.

Na některé činnosti úřadu (občanky, pasy, ři-
dičáky, svatby apod.) se lze objednávat přes 
složitý objednávací formulář, který není dobře 
řešený. Objednání musí být co nejjednodušší. 
Webové stránky města mají odpovídat aktuál-
ním trendům. Mobilní verze je tak více než žá-
doucí. Nedávno byl spuštěn rezervační systém 
pro sportoviště. To je správná cesta.

Dále budeme také prosazovat zveřejňování 
videozáznamů a materiálů ze zastupitelstva. 
Občané musí mít snadný přístup k informacím, 
jedině tak mohou kontrolovat své volené zá-
stupce.

Závěrem bych chtěl všem popřát příjemné 
prožití adventního času a vánoční pohodu.
Sledujte naše webové stránky 
www.piratisvitavy.cz a Facebook Piráti Svitavy

Vojtěch Fadrný, 
zastupitel za Piráti a Nezávislí Svitavy

budeme se Vám snažit pomáhat řešit problé-
my. Můžete za námi přijít každé první pondělí 
v měsíci od 9 do 12 hodin na ulici Milady Ho-
rákové 25. Zároveň Vám poskytneme i právní 
rady, protože máme, díky poslankyni K. Matu-
šovské, právní poradnu.

Můžeme Vám také nabídnout k pronájmu ne-
bytové prostory a sál pro společenské akce. 
Informace na telefonních číslech 725 646 060  
nebo 724 763 846.

Jsme přesvědčeni o tom, že společně uděláme 
všechno pro spokojený a klidný život v našem 
městě.                                   Lidmila Kružíková,

zastupitelka za KSČM  

Jiří Brýdl byl oceněn Stříbrnou pamětní medailí Senátu

Volná místa na Mentorské asistenci 

ní medaili Senátu. Medaili převzalo celkem 
21 osobností z oblasti vědy, kultury, vzdělá-
vání, sportu a společenského života. Mezi 
oceněnými byl také Jiří Brýdl, který je známý 
například jako pedagog a politik, senátor, 
starosta Svitav nebo zastupitel Pardubického 
kraje. Předseda Senátu vybírá každoročně 
výjimečné a úspěšné osobnosti, které mohou 
jít příkladem ostatním. Slavnostní předává-
ní medailí se ve Valdštejnském paláci konalo 
již posedmé, tradičně v předvečer Dne české 
státnosti. Lucie Macášková

Zdroj fotografi e: Senát

Mentor a jeho mentee (mladší žák) se se-
tkávají pravidelně dvakrát týdně v bývalé inter-
netové kavárně ve Fabrice. 

Individuální práce na základě mentorin-
gového vztahu žáka a jeho staršího kamaráda 
vždy přinášela kladné ohlasy jak ze stran rodi-
čů, tak učitelů.

Mentorská asistence je zařazena do pro-
jektu města Svitavy pod záštitou PhDr. Ericha 
Stündla. Program také podporuje MAS Svita-
va prostřednictvím projektu Aktivizace rodin 
na Svitavsku. 

V zahájeném školním roce máme stále 
možnost přijmout do Mentorské asistence 
i vaše dítě. V případě zájmu se neváhejte obrá-
tit na vedoucí programu Mgr. Veroniku Šabr-
ňákovou na telefonním čísle: 734 287 799 či 
e-mailu: verca@osbonanza.cz. 

Veronika Šabrňáková

Ve čtvrtek 27. září předseda Senátu Milan 
Štěch udělil 21 osobnostem Stříbrnou pamět-

„Nauč mě, abych co nejvíce věcí mohl/a 
zvládnout sám/sama.“

Již posedmé se s novým školním rokem rozjel 
program Mentorské asistence. Ten má za cíl pod-
pořit a motivovat žáky prvního stupně základních 
škol k učení a přípravě na vyučování, vést je k zod-
povědnosti a samostatnosti. Dalším cílem progra-
mu je rozvoj sociální dovednosti těchto dětí. Opo-
rou jsou jim starší studenti v roli mentorů. 

Schaeffl  er podporuje technické vzdělávání 

základních škol o technické obory. Konkrétně 
byly zmíněny tzv. výukové balíčky na míru, 
kdy by byla část pracovní výuky dětí zorga-
nizována přímo v závodě. Tím by se zvýšilo 
nejen propojení s praxí, ale také povědomí 
studentů o tom, že Schaeffl  er podporuje 
formou studijních stipendií kvalifi kaci svých 
budoucích zaměstnanců v prostředí moderní 
strojírenské fi rmy.

Neméně důležitým faktorem při rozhodo-
vání o budoucím povolání je určitě pracovní 
prostředí a fi remní kultura. V této souvislosti 
jsme zorganizovali společnou prohlídku zá-
vodu a na dvou stanovištích demonstrovali 
chod podniku v praxi.  Petr Holub

Dne 25. 10. 2018 proběhlo ve výrobním 
závodě Schaeffl  er Production CZ s.r.o. – Svita-
vy setkání s řediteli základních škol a výchov-
nými poradci ze svitavského regionu, zástupci 
města Svitavy v čele se starostou panem Davi-
dem Šimkem a ředitelem SOU strojírenského 
Svitavy panem Leošem Říhou. Cílem setkání 
bylo představení podniku ředitelům svitav-
ských základních škol, kteří mohou v rámci 
školních aktivit informovat rodiče svých žáků 
o smyslu a budoucnosti středoškolských stro-
jírenských vzdělávacích oborů. 

Ze společné diskuse vyplynulo hned ně-
kolik důležitých poznatků, z nichž se jako zá-
sadní jeví potřeba probudit větší zájem žáků 
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Svitavští světáci – 8. díl

Lucie Blaževská se narodila ve Svitavách 
v roce 1987, navštěvovala ZŠ Felberova, poté 
studovala propagační výtvarnictví na střední 
škole umělecko průmyslové v Ústí nad Orlicí, 
Teorie a dějiny výtvarných umění na univerzi-
tě v Olomouci, kde setrvala, než byla přijata 
do ateliéru designu v Ústí nad Labem. Ná-
sledovala studijni stáž vizuální komunikace 
v Paříži. Nyní ve výtvarných oborech pracuje 
a již 4 roky žije na Novém Zélandu, kde se 
mimo jiné věnuje práci mentorky mladých lidí 
z problémového prostředí, pořádá worksho-
py, věnuje se tvorbě originálních skejtů, ale 
také latinskoamerickým tancům. 

Jaké bylo vaše výtvarné působení ješ-
tě ve Svitavách? Před delší dobou jsem se 
účastnila malováni ve Venkovce a s přáteli 
jsme měli Výtvarnou jednotku Komando, se 
kterou jsme vystavovali v okrese i ve svitav-
ském muzeu. 

Slyšela jsem, že se věnujete také latin-
skoamerickým tancům… Ve Svitavách 
jsem začínala tančit latinskoamerické 
tance, když mi bylo 10 let. Učil mě To-
máš Culík a Vlaďka Altmanová. Pak jsem 
na delší dobu přestala a v prosinci jedu 
soutěžit na mistrovství Austrálie (s pěti-
týdenním tréninkem, moje ambice nejsou vy-
soké ☺). 

Jaký nejpodstatnější kulturní rozdíl vní-
máte? Pro mě osobně to je asi, že v ČR si 
musím všechno vybojovat a tady na Novém 
Zélandu cítím větší podporu a soudržnost. 
Vnímám to hlavně v oblasti umění a výstav. 
Taky díky původnímu maorskému obyva-
telstvu jsou tu lidi více spřízněni s přírodou 
a starají se o ni, což mě inspiruje.

Jakého vašeho úspěchu si nejvíce ce-
níte? Cením si každého úspěchu, protože 
mě posouvají kupředu a pomáhají mi se 
z nich učit a vidět věci nebo situace, kte-
ré bych třeba teď udělala jinak. Asi nejvíce 
si cením svých sólo výstav na Novém Zé-
landu, kde díky zpětné reakci vím, že in-
spiruji mladé lidi k tomu být kreativní a vy-
užívat svého talentu a potenciálu. Taky si 
cením možnosti spolupráce se vzdělávacími 
organizacemi, kde funguji jako mentor pro 
mladé lidi pocházející z problémových rodin 
či rizikového prostředí. Každý z nás má něja-
ký talent a mě baví probouzet potenciál v li-

dech. Někteří si například myslí, že nic neumí, 
což není pravda.  

Co se vám nejvíc líbí na vašem rodném 
městě? Asi to, že každý víceméně zná kaž-
dého. Miluju svitavské okolí, přírodu a vy-
hlídky. Svitavy mám ráda a chybí mi (tento 
pocit obvykle po týdnu přechází ☺). Mám 
rada plechárnu na Rosničce, naši nádražku, 
Venkovní galerii, skatepark, svitavské fi gur-
ky, které když potkám, tak mi přijde, že se 
snad zastavil čas.

Napadá vás nějaká rarita ze Svitav, kte-
rou jinde nemají a jaká? No jistě! Výstava 
praček je rarita! Vždycky si uvědomím, jak je 
skvělý, že nemusíme používat valchy ☺.

To už jste druhá v pořadí. Blanka Čuhe-
lová bude mít jistě radost ☺. Co nejcennější-
ho jste se naučila v jiné kultuře? Respektovat 
ostatní kultury a učit se z nich. Každá má co 
nabídnout. Od Maorů se učím, jak žít v sym-
bióze s přírodou a jejími dary. Jelikož jsem tu 
neměla žádné přátele, kteří by mi v začátcích 
pomohli, naučila jsem se říct si o pomoc a ne-
nechat se odbýt. Neházet klacky pod nohy 
těm, kterým se daří (nebo nedaří), ale naopak 
pozvednout v lidech jejich vlastní potenciál. 

Co nejcennějšího jste si naopak odvezla 
s sebou? Asi to, že jsem se tu dokázala osa-
mostatnit a všechno, co tu dělám, jsem si 
vypracovala sama za sebe bez pomoci přátel 
nebo rodiny. Jsem ráda, že jsem to tu v těž-
kých chvílích nevzdala a neodjela do teplíčka 
svého fi alového dětského pokojíčku, který mi 
naši stále chrání.  Lucie Macášková

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby 
jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto hodiny 
přijímá akutní pacienty stomatologická poho-
tovost pardubické nemocnice v ordinačních 
hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00 hod., 
Po–Pá 17:00–21:00 hod.

Zubní pohotovostní služba
1.–2. 12. MUDr. Doležal Petr / 
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253
8.–9. 12. MUDr. Fremuthová Marta / 
Městečko Trnávka 5, 461 329 181
15.–16. 12. MDDr. Gořulová Daniela / 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 604 278 684
22.–23. 12. MUDr. Horák Pavel / 
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
24. 12. MUDr. Hřebabetzká Alena / 
Staré Město 134, 461 312 501
25. 12. MUDr. Illová Jana / 
Brněnec 90, 461 523 140
26. 12. MUDr. Jagoš Tomáš / 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
27. 12. MUDr. Jagošová Alena / 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
28. 12. MUDr. Kincová Milena / 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
29.–30. 12. MUDr. Koukola Michal / 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
31. 12. MUDr. Komárková Barbora /  
Moravská Třebová, Svitavská 36, 734 113 860

Lékařská pohotovostní služba 
ORL pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, budova D, ORL, 
461 569 345, všední dny: 15:30–19:30,  
So, Ne a svátky: 8:00—14:00 

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti ambulance LSPP/LPS, 461 569 239, 
Pátek: 18:00–21:00 / So, Ne, 
svátky: 9:00–17:00 hodin

Lékařská služba první pomoci 
pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti dětské ambulance, 461 569 270, 
So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Lékařské pohotovosti 

Lékárenská pohotovostní služba 
o Vánocích a na Nový rok
25. a 26. 12. 2018 
lékárna Paracelsus na nám. Míru 9:30 do 17:00
1. 1. 2019 
lékárna Na Hraniční 9:30 do 17:00

PharmDr. Eva Báčová
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V neděli ráno proběhla na náměstí v kostelu Navštívení Panny Marie ekumenická bohoslužba svitavských církví. 

V parčíku před základní školou T. G. Masaryka byl vysazen národní strom lípa malolistá. To si nenechal ujít ani náš první prezident Masaryk!

Na náměstí byl slavnostně odhalen památník Valeas, res publika! s autentickým Masarykovým podpisem. Zároveň se sešli i tři naši starostové :)

Foto: Jiří Marek
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Vernisáž výstavy Svitavské osmy. Virtuální procházka dějinami města po rocích, které končily osmičkou a sehrály v dějinách města nějakou roli. 

Divadelní představení ve Fabrice. Prodaná nevěsta na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018.

Keramika svitavských výjevů z dílny profesora university v polském městě Opole Wita Pichurskiho se dočkala dalšího rozšíření.
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KULTURA

1. / So / 20:00 / klub Tyjátr 
Oldies party
Nejlepší party s hity 60. až 80. let. Zahrajeme na 
vaše přání české i zahraniční fl áky, akce na baru.

VÁNOCE VE SVITAVÁCH – 1. ADVENTNÍ NEDĚLE

2. / Ne / náměstí Míru
13:30 / Stánkový prodej
14:00 / Adéla Václavová & Petr Kurečka + Jonáš 
Dyba, Paraplet, Pěvecký sbor Dalibor, Dechový 
kvintet svitavských muzikantů
17:00 / Rozsvícení vánočního stromu + odhalení 
betlému
16:00 / Ježíškova pošta 
18:00–19:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Koncert ZUŠ Svitavy a účinkujících z partnerské-
ho města Střelín
18:15 / Čertovská jízda

2. / Ne / 13:00–17:00 / muzeum a galerie
Advent s patchworkem a řezbáři 
Šicí dílna patchworku pro veřejnost s členkami 
Spolku patchworku při muzeu ve Svitavách. Výro-
ba betlémových fi gurek a vánočních ozdob s řez-
bářem Petrem Stefanem. Můžete se přijít jen po-
dívat, nakoupit si drobné dárky, nebo si je sami 
vyrobit. Materiál bude připraven. 
 
2. / Ne / 15:00 / muzeum a galerie

Hana Kozubová – malování textilem a nití
Vernisáž výstavy textilních aplikací, krajek a látko-
vých loutek. Můžete vstoupit do kouzelného světa 
fantazie a pohádek, kterým vás budou provázet 
pan král, princezna, zbrojnoši, či tajemné bytosti 
– vodník, čarodějnice, čerti…

2. / Ne / 14:00 / divadlo Trám
Zpátky do Betléma (Teátr Pavla Šmída)
Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctile-
tá holka neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo 
všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili Vánoce, 
nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježí-
šek. Pohádka pro děti. Vstupné: 80 Kč.

3. / Po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub – Velký Gatsby 
(Francis Scott Fitzgerald)
Vizuálně strhující, barevně opojné a neuvěřitelně 
dynamické zpracování knižní předlohy F. Scotta 
Fitzgeralda. Režie: Baz Luhrmann. Hrají: Leonardo 
DiCaprio, Tobey Jaguáre.

4. / Út / 18:00 / klub Tyjátr

Autorské čtení MUDr. Dagmar Zezulové z kni-
hy Domov je místo, odkud tě nevyhodí… ani když 
vyrosteš
Máte chuť si poslechnout vtipné historky, které 
vám vženou do očí slzy, vykouzlí upřímný úsměv 
i vyvolají halasný smích? Příjďte si poslechnout 
příběh ženy, která dovedla vytvořit domov dětem 
z dětského domova.

5. / St / 16:00 / bar u knihovny

Fantasy klub pro děti od 8–12 let. 

5. / St / 16:00–18.00 / MC Krůček 

– sál Fabriky

Andělský Mikuláš v Krůčku  
Odpolední program s Mikulášskou tématikou a na-
dílkou, podrobnosti v článku na str. 15. 

6. / Čt / 19:00 / klub Tyjátr

MONTY – Potichu
Speciální koncert tichých písní moravského písnič-
káře, který již léta vystupuje pod jménem MONTY. 
Koncert není vhodný pro děti! Vstupné: 150 Kč

7. / Pá / 17:00 / Ottendorferův dům

Andrew Urbiš: Feng-šuej
Přednáška fi lozofa, psychologa, terapeuta se za-
měřením na celostní medicínu. Feng-šuej je tradič-
ní čínské učení, které se zabývá vztahem člověka 
a jeho životního prostoru v čase. Vstupné 50 Kč

7. / Pá / 18:30 / Fabrika

Taneční pro mládež – Věneček
Hraje kapela Lucky Band.

7. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr 

Totální nasazení + Upside Down! cz
Totální nasazení je česká punkrocková hudební 
skupina. V její tvorbě se vyskytují také prvky z ji-
ných hudebních stylů (např. ska, metal). 
Vstupné: 150 Kč (předprodej klub Tyjátr a recepce 
Fabrika Svitavy)

8. / So / 9:00–17:00 / muzejní dílny

Maluj jako český mistr
Výtvarný workshop pro děti je zaměřený na kom-
binovanou techniku nebo malbu akrylem. Svá díla 
si děti odnášejí domů. Kontakt: Lea Sehnalová, tel.: 
777 964 927 nebo na e-mail: leazmuzeaeznam.cz. 
Cena workshopu: 500 Kč (v ceně je oběd i pitný 
režim) 

8. / So / 19:00 / Fabrika

PS Dalibor – Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Známé vánoční koledy v úpravách Jaroslava Krčka
Vystoupí spojené pěvecké sbory: DALIBOR Svi-
tavy, IUVENTUS Svitavy, BENDL Česká Třebová, 
Smíšený sbor JITRO Hradec Králové. Symfonický 
orchestr Konzervatoře Pardubice, dirigent Tomáš 
Židek. Koncert řídí Dana Ludvíčková.  
Vstupné: 250 Kč (členové KPH: 150 Kč)
Předprodej vstupenek od 8. 11. v recepci Fabriky

VÁNOCE VE SVITAVÁCH – 2. ADVENTNÍ NEDĚLE

9. / Ne / 9:00–16:00 / náměstí Míru

Tradiční vánoční jarmark

9. / Ne / 9:00–16:00 / klub Tyjátr 

Vánoce ve Svitavách 
Kouzelná adventní neděle pro děti i dospělé. Pro-
mítání pohádek.

9. / Ne / 9:00–16:00 / muzeum a galerie

Vánoce ve Svitavách
Malování a prodej klasických baněk, pečení cukro-
ví, pletení vánoček, smažení tradičních vánočních 
hnízd a další vánoční zvyky, tvořivé dílničky nejen 
pro děti 

9. / Ne / 9:00–16:00 / Ottendorferův dům

Marcipánové Vánoce
Marcipánové Vánoce – výroba marcipánových 
fi gurek, prodej již hotových či prodej marcipáno-
vého těsta
 
9. / Ne / 9:00–16:00 / Fabrika – foyer

Vánoční díla a bleší trh
14:00 / Fabrika – sál 
Vystoupení pěveckých sborů ZUŠ Svitavy

9. / Ne / 18:00 / divadlo Trám

Píseň o slavném narození 
(soubor Teď nádech a leť)
Minimalistické divadelní představení u svátečního 
stolu, kde dávné zpěvy adventu a Vánoc s poezií 
Bohuslava Reynka jsou cestou k tomu, co je „za 
nimi“. Kapacita je omezená! V případě zájmu pište 
rezervace na e-mail: jana.mandlova@kultura-svita-
vy.cz. Vstupné: 100 Kč

10. / Po / 16:00–19:00 / MC Krůček

Vyvážený rodinný rozpočet
Praktický seminář, tentokrát z oblasti fi nanční gra-
motnosti, se zkušenou lektorkou Mgr. Monikou 
Čuhelovou. Cena 150/200 Kč členové/nečlenové 
MC Krůček. Více informací na www.kruceksvitavy.cz. 
Je nutné objednání do 5. 12. na e-mail: materskecen-
trum@kruceksvitavy.cz, tel.: 737 236 152

Vybíráme z akcí. Své oblíbené pořady a činnosti 
dále hledejte na internetových stránkách provo-
zovatelů. Děkujeme za pochopení.
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10. / Po / 19:30 / kino Vesmír 

Black Sabbath – The End Of The End 
TOHLE BYLI BLACK SABBATH. TOHLE JE JEJICH 
POSLEDNÍ KONCERT. 4. února 2017 odehráli 
legendární BLACK SABBATH svůj úplně poslední 
koncert. Fanouškům v kině nechají nahlédnout do 
zákulisí a vysvětlí, jak to celé mohli přežít. Délka: 
120 min. Režie: Dick Carruthers. Vstupné: 180 Kč 

11. / Út / 16:00–18:00 / MC Krůček

Workshop Zdravé přebalování, nošení dětí
Přijďte načerpat praktické zkušenosti a vyzkoušet si 
různá nosítka a šátky, dozvědět se více o správné tech-
nice nošení dětí. Vstupné 30 Kč členové/50 Kč ne-
členové MC Krůček. Prosíme objednejte se na e-mailu: 
materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel.: 737 236 152

11. / Út / 16:30 / Fabrika, aula

Bob Kartous: 
Co přinesla inkluze českému školství?
Přednáška na téma, co podstatného se za uplynulé 
dva roky změnilo v českém školství. Občerstvení 
zajištěno. 

11.–12. / Út, St / 8:00–15:00 / muzeum 
a galerie

Vánoce v muzeu 
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitavských 
vánočních hnízd, pletení vánoček, pečení cukroví, 
výroba a prodej drobných tradičních dárků. Vhodné 
pro školní skupiny, nutné předem objednat, e-mail: 
lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo tel.: 461 532 704  

11. / Út / 19:00 / Fabrika

Janek Ledecký – Vánoční turné 2018
Klasické vánoční písničky, ale i hity známého zpě-
váka. Vstupné: 490 Kč. Předprodej vstupenek od 
3. září v recepci Fabriky

12. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Čtenářský klub pro děti od 2 do 7 let

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

187. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

Přírodní park Údolí Oslavy a Chvojnice 
Promítání a povídání o důvodech ochrany přírody 
a krajiny, tradicích trampingu v této oblasti a no-
vých plánech. Uvádí: Libor Lněnička.

14. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
PSH + Jckb Vome & BastArt
PSH jsou jistotou a také defi nicí českého hiphopu.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji (v klubu Tyjátr a na 
recepci ve Fabrice Svitavy), v síti SMSTICKET, 
350 Kč na místě
 
15. / So / 10:00–10:30 / Ottendorferův dům 
– Muzeum esperanta

Sběratelská burza – téma čaj
Výměnné setkání sběratelů a sběratelek všeho 
kolem čaje (čajové obaly, visačky, krabičky atd.). 
Vstupné 10 Kč.

15. / So / 20:00 / klub Tyjátr

Rockotéka

14:00 / Adventní koncert kapel Kdokolif a S.U.E. 
(ukulele band)
16:30 / Zimní kino – projekce fi lmu Anděl páně 1  
(v případě extrémně nepříznivého počasí – Fabrika) 

24. / Po / 22:00–24:00 / muzeum a galerie 
Štědrý večer v muzeu
Vánoční společné setkání s přáteli před tradiční 
návštěvou půlnoční mše. Zahrát a společně s ná-
vštěvníky zazpívat koledy přijde kapela Kdokolif, 
připraven bude horký čaj. 

25. / Út / 19:30 / Fabrika
23. Vánoční bigbít 
Uslyšíte kapely: Fly Fish, Do větru, Točkolotoč, Syfon, 
Personal Signet, Patty Smith Tribute, Franta Č. + Lu-
káš M. Vstupné: do 19:30 – 170 Kč, od 19:30 – 200 Kč

28. / Pá / 16:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
K poslechu i tanci a dobré náladě zahraje DO Astra 
Svitavy. Vstupné: 60 Kč, senioři 40 Kč

28. / Pá / 19:30 / kino Vesmír
Frankenstein (National Theatre Live)
Dvě stě let uplynulo letos od vydání jedné z nejzná-
mějších a nejvlivnějších knih historie, Frankenstei-
na od Mary Shelley. Při té příležitosti se do kin vrací 
jeden z nejúspěšnějších přenosů NT Live v energic-
ké režii oscarového vítěze Dannyho Boylea. Vstup-
né: 150 Kč.
Vstupenky lze koupit na recepci Fabriky, pokladně 
kina Vesmír a online na SKS Svitavy

28. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Rockový kvíz + koncert B. J. Acoustic
Sváteční pokračování oblíbeného rockového kvízu, 
zábava a hudba po celý večer. Tentokrát navíc spo-
jené s koncertem skupiny B. J. Acoustic, která hraje 
rockové klasiky v akustickém podání. Vstupné 80 Kč 

29. / So / 20:00 / klub Tyjátr
Hambáč – Koktejl Party
Nejlepší party s rockovými i oldies hity. Zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fl áky.

31. / Po / 17:00 / klub Tyjátr
Silvestr 2018

31. / Po / 18:00 / náměstí Míru
Silvestrovský ohňostroj

PŘEDPRODEJE
MONTY – Potichu
6. 12. 2018 – 19:00 / klub Tyjátr 
Vstupné: 150 Kč
Janek Ledecký – Vánoční tour 2018
11. 12. 2018 – 19:00 / Fabrika
Vstupné: 490 Kč, recepce Fabrika, MIC Svitavy
BLACK SABBATH The End Of The End – záznam 
koncertu
10. 12. 2018 – 19:30 / kino Vesmír 
Vstupné: 180 Kč, recepce Fabrika, MIC Svitavy
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
8. 12. 2018 – 19:00 / Fabrika 
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč KPH, recepce Fabrika, 
MIC Svitavy
PSH + Jckb Vome, BastArt 
14. 12. 2018 – 20:00 / Alternativní klub Tyjátr 
Vstupné: 300 Kč, předprodej, 350 Kč na místě

Rockové hity minulosti i současnosti, hrajeme na 
vaše přání (akce na baru)

15. / So / 20:00 / Fabrika
Těšíme se na Ježíška
Tradiční taneční večer. Pořádá Agentura Zdeňka 
Petržely ve spolupráci s SKS. Vstupné: 190 Kč

VÁNOCE VE SVITAVÁCH – 3. ADVENTNÍ NEDĚLE

16. / Ne / náměstí Míru 
13:30 / Stánkový prodej
14:00 / Svitavský anděl 
Vystoupení svitavských dětských pěveckých sborů 
a pěveckého sboru z partnerského města Perečin 
(Ukrajina). V případě extrémně nepříznivého po-
časí – kino Vesmír.

16. / Ne / 13:00–17:00 hod. / muzeum a galerie 
Advent se zdravým cukrovím a textilem
Výroba a ochutnávka zdravého vánočního cukroví 
s Renatou Součkovou, dílničky s tvorbou vánoč-
ních dekorativních ozdob inspirovaných výstavou 
výtvarnice Hany Kozubové.

16. / Ne / 15:00 / divadlo Trám
Vánoční hra (divadlo Bořivoj)
Loutková lidová hra s jesličkami, zpěvy a anděly. 
Uslyšíte známé, ale i méně známé koledy.
Vstupné: 80 Kč

16. / Ne / 18:00 / Ottendorferův dům
SYxtet vánoční, již pošesté
Přijďte si vychutnat adventní atmosféru prodchnu-
tou zpěvem svitavského vokálního x-tetu. Vstupenky 
v předprodeji v informačním centru nebo na místě.

18. / Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Pohádky z pařezové chaloupky 
Divadlo scéna Zlín
Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod me-
chem a kapradím stojí pařezová chaloupka… Do-
poručeno: pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Vstupné: 50 Kč.

18. / Út / 19:00 / Fabrika
EVA URBANOVÁ & Barocco Sempre Giovane
Sopranistka Eva Urbanová patří k největším čes-
kým operním hvězdám. 
Vstupné: 500 Kč (členové KPH: 400 Kč)
Předprodej vstupenek od 18. 9. v recepci Fabriky 

20. / Čt / 17:30 / Fabrika
Soukromá taneční škola Scarlett: 
Vánoční vystoupení
Vstupné: školská zařízení 30 Kč, pro veřejnost: 
do 3 let zdarma, do 15 let 40 Kč, dospělí 100 Kč, 
www.scarlett-dance.cz

22. / So / 8:30 / Fabrika 
Vánoční turnaj dětí a mládeže v šachu

22. / So / 19:00 / klub Tyjátr
1Fucking Christmas8
Kapely: Aggressive Tyrants, Barricade, Genetic Mu-
tation + další. Vstupné: 80 Kč

VÁNOCE VE SVITAVÁCH – 4. ADVENTNÍ NEDĚLE

23. / Ne / náměstí Míru
13:30 / Stánkový prodej
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Putovní výstava o změně klimatu 
(15. 11.–6. 12. 2018)
Expozice názornou formou ukazuje zajímavá fakta 
o dopadech globální změny klimatu, jejich příči-
nách a zejména možnostech, jak na změny mohou 
lidé a města reagovat. Výstava bude probíhat od 
15. 11. do 6. 12. 2018.

Jana in the world (od 6. 12.)
Výstava fotografi í Jany Kovářové z cest a zemí bliž-
ších i vzdálených, které mají své místo především 
na blogu janaintheworld.com.

2. podlaží
Petr Florián – Židovské hřbitovy
Soubor fotografi í židovských hřbitovů z okolí Chru-
dimska a Středočeského kraje.

3. podlaží
Milan Vopálenský – Dva světy
24 let, Nový Rychnov, spolužák Lukáše Klingory
Jeho tvorba je zaměřena na portréty, autoportré-
ty a konceptuální fotografi i. Miluje mlhavé počasí, 
temnotu a surrealismus. Finalista Canon Czech 
Competition 2015.

4. podlaží
Lukáš Klingora – We Stand By You
23 let, Poděbrady, spolužák Milana Vopálenského
Využívá techniky výtvarné fotografi e a snaží se 
zachytit vztahy mezi člověkem a přírodou. Držitel 
ocenění Prix De La Photographie Paris.

 Kino Vesmír, divadlo Trám
1. a 2. podlaží
Fotoklub Strzelin (PL)
Výstava fotografi í členů polského fotoklubu ze Str-
zelina. 

 Divadlo Trám
Obrazy Jindry Pevného
Výstava je tematicky spojená s divadelní přehlídkou 
POSED, která se uskutečnila ve dnech 16. a 17. 11. 
v Divadle Trám

 Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Výstava obrazů „Ke slunovratu“ – Barbory Mo-
rongové.
Vystavená díla je možno zakoupit.

Čajovna Krásná chvíle
www.krasnachvile.cz 
tel.: 607 706 790

5. / St / 18:00 
Vánoční korálkový workshop
Zveme všechny, co mají rádi drahé kameny a šper-
ky, na vánoční tvořivou dílnu, kde si můžete vyro-
bit krásný dárek pod stromeček – náramek podle 
vlastní fantazie. Praktickým kurzem bude prová-
zet Bára Steinfestová, autorka šperků DHARMA 
BEADS.

14. / Pá / 18:00 
Vánoční koncert Lenky Karlíčkové a Jirky Kocoura 
Kočího
Přijďte na chvíli zapomenout na vánoční shon a za-
poslouchat se do poetických textů za doprovodu 
elektrické kytary Jirky Kocoura Kočího.
Vánoční atmosféra zajištěna

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.

21. Pá / 18:00 
Oslava zimního slunovratu
I tentokrát dobu zimní rovnodennosti oslavíme 
prožitkovou energetickou ceremonií s himálajský-
mi křišťálovými lebkami Horus a Osiris. 
Součástí bude i bubnování na šamanské bubny 
a hraní na tibetské nástroje. Ceremonii povede Ar-
juna Argenio a Radka z True Love.

Kavárna V Parku 
www.facebook.com/kavarnavparku
Tel.: 732 265 257

1. / So / 20:00
Koncert skupiny Děti mezi reprákama – Intimčo 
tour
Děti mezi reprákama je pražské trio hudebníků 
rozkročených někde mezi folkem, indie popem 
a post-rockem. Vstupné dobrovolné

2. / Ne / 14:00
I. adventní neděle – Vánoční tvoření s dětmi  
Vezměte své ratolesti a přijďte k nám společně tvo-
řit, vymýšlet, vyrábět a připravovat různé výtvory 
nebo vánoční dárky pro své blízké. Vstupné dob-
rovolné

9. / Ne / 17:00 
II. adventní neděle – Filmový večer s grilováním 
Vydejte se k nám na výbornou večeři a společné 
koukání na fi lm Sám doma.

15. / So / 14:00
Kurz kreslení 
Pro všechny kreslíře a nekreslíře. Zdokonalte své 
tahy tužkou a štětcem pod vedením pana učitele 
Fialy ze svitavské ZUŠ. Vybavení je připraveno. 
Cena kurzu je 80 Kč za cca 2 hodiny. 

16. / Ne / 17:00
III. adventní neděle – 
grilování sýrů a degustace vín 
Nachystali jsme pro vás příjemnou kombinaci po-
krmů a nápojů za přijatelné ceny.

24. / Po / 20:00
Vánoční party
Máme nachystané speciální Vánoční drinky a ob-
čerstvení. Rezervace na tel.: 604 777 646.

31. / Po 
Silvestr na kavárně a narozeniny kavárny 
Je to magické spojení, šťastná náhoda nebo jen dal-
ší den v roce? Oslavte s námi příchod nového roku 
a narozeniny kavárny. 

1. / So / 17:00
Čertí brko
V městečku Pytlov všechny hříchy zapisuje kou-
zelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fun-
govat… Pohádka pro všechny! Ondřej Vetchý, Jan 
Cina a další ČR, SK 2018 PREMIÉRA! 2018. Režie: 
Marek Najbrt. Vstupné: 130 Kč / do 15 let 110 Kč 
/ 99 min. 

EVA URBANOVÁ & Barocco Sempre Giovane 
18. 12. 2018 – 19:00 / Fabrika 
Vstupné: 500 Kč, 400 Kč KPH, recepce Fabrika, 
MIC Svitavy
Frankenstein NT Live 
28. 12. 2018 – 19:30 / kino Vesmír 
Vstupné: 150 Kč, recepce Fabrika, MIC Svitavy
Morčata na útěku 
11. 1. 2019 – 20:00 / Alternativní klub Tyjátr
Vvstupné: 180 Kč předprodej, 220 Kč na místě
Partička na vzduchu 
27. 2. 2019 – 17:30 / Fabrika 
27. 2. 2019 – 20:00 / Fabrika
Vstupné: 480 Kč
 
PŘEDPRODEJ OD 10. 12. 2018:
14. / Po / 19:00 / Fabrika
MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Vstupné: 350 Kč v předprodeji  a 400 Kč na místě
31. / Čt / 19:00 / Fabrika
JIŘÍ KOLBABA: SEDM DIVŮ ISLANDU
Vstupné: 160 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě 
(V den konání)

 Městské muzeum a galerie
29. 10. 2018 – 13. 1. 2019
Svitavské osmy 
Výstava na téměř sedmdesáti panelech zachycuje 
na fotografi ích život našeho města v jeho dlouhole-
té historii, především v letech končících osmičkou. 
K stému výročí založení Československé republiky.

3. 12. 2018 – 20. 1. 2019
Hana Kozubová – malování textilem a nití
Výstava textilních aplikací, krajek a látkových lou-
tek. Můžete vstoupit do kouzelného světa fantazie 
a pohádek.

STÁLÉ EXPOZICE
Labyrint svitavských příběhů / Příběh svitavské-
ho betléma
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy / Oskar Schindler – 
Spravedlivý mezi národy
Svitavské vily

 MUZEUM ESPERANTA    
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum předsta-
vuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Současná 
výstava: 10 let muzea a 100 let republiky. Vstupen-
ky v ceně 10 Kč jsou k dostání v pokladně MMG 
(Út–Pá 9:00–12:00,13:00–16:00 h.) a v čajovně 
Krásná chvíle (Út–Ne, 15:00–21:00 h). Komen-
tované prohlídky po předchozí dohodě na tel. 
604 377 616.

 Výstavy 
Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta
VALEAS, RES PUBLIKA!
Ohlédnutí za oslavami stého výročí samostatného 
státu ve Svitavách
Autor fotografi í: Jiří Marek, Leona G. Sehnaliová

 Fabrika
Foyer

Kino Vesmír

Výstavy

Kavárenská kultura



don. Režie: Danny Boyle. Vstupné: 150 Kč / titulky 
/ 140 minut (bez přestávky) 

29.–30. /So, Ne / 17:00

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru Francie 
2018  PREMIÉRA!
Pokračování dobrodružství slavných komiksových 
postav Asterixe, Obelixe a jejich přátel! Animovaný 
rodinný fi lm. Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy
Vstupné: 120 Kč / dabováno 

29. / So / 19:30

Utop se, nebo plav Francie 2018  PREMIÉRA!
Bertrand se stane členem mužských akvabel – pest-
ré společnosti sympatických ztroskotanců… Skvělá 
komedie zakončovala letošní fi lmový festival v Kar-
lových Varech! Scénář a režie: Gilles Lellouche
Vstupné: 110 Kč / titulky / 122 minut

BASKETBAL

15. / So / 18:00 / hala Na Střelnici

DEKSTONE Tuři Svitavy – USK Praha
Kooperativa NBL

16. / So / 14:00 / hala na Střelnici

TJ Basketbal Svitavy – Prostějov 
Basketbal: U14 žákovská liga

28. / Pá / 18:00 / hala Na Střelnici

DEKSTONE Tuři Svitavy – BK Opava
Kooperativa NBL

VOLEJBAL

1. / So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy A – ČVUT Praha / 2. liga ženy

1. / So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – ŠSK Demlova Jihlava / 1. liga kadetky

8. / So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – VS Drásov / 1. liga – junioři

8. / So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy B – Energie Chvaletice
ženy B – KP I. třídy

9. / Ne / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Energ. Chvaletice / muži – KP I. třídy

15. / So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy A – SC Říčany / ženy A – 2. liga

FLORBAL

22. / So / 18:00 / hala Na Střelnici

Svitavy – FBC Vikings Kopřivnice 
Národní liga východ, muži 

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
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1. / So / 19:30
Bohemian Rhapsody  USA, UK 2018
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější, než jejich 
muzika, je jejich příběh.
Režie: Bryan Singer, Dexter Fiecher
Vstupné: 120 Kč / titulky / 134 minut

4. / Út / 19:30
Vdovy USA 2018 
Drama žen, které mají společné mrtvé manžele 
a velké dluhy, které jim zanechali po nezdařené 
trestné činnosti… Režie: Steve McQueen
Vstupné: 120 Kč / titulky / 129 minut

5. / St / 19:30
Cirkus Rwanda ČR, SK 2018 
Výrazný dokument o jedinečné spolupráci a přá-
telství cirkusového souboru La Putyka a afrických 
akrobatů ze Rwandy. Režie: Michal Varga
Vstupné: 100 Kč / titulky / 80 minut

6.–7. / Čt, Pá / 19:30
Doktor Martin: Záhada v Beskydech ČR 2018  
PREMIÉRA!
Doktor Martin v celovečerním fi lmu v kinech! Mi-
roslav Donutil v titulní roli komedie podle stejno-
jmenného úspěšného televizního seriálu. Režie: 
Petr Zahrádka. Vstupné: 120 Kč / 90 minut

7.–8. / Pá / 17:00 / So / 15:00
Mimi a Líza: Záhada vánočního světla ČR 2018  
PREMIÉRA!
Pásmo krátkých animovaných fi lmů pro malé děti. 
Režie: Ivana Šebestová, Katarina Kerekesová
Vstupné: 80 Kč / 65 minut

8. / So / 17:00 3D / 19:30 2D
Smrtelné stroje USA 2018 PREMIÉRA!
Světu docházejí zdroje, města se proměnila v po-
hyblivé predátorské stroje… Dobrodružná fantasy 
od tvůrců Pána Prstenů a Hobita. Režie: Christian 
Rivers. Vstupné: 17:00 hodin / dabováno / 3D 
140 Kč; 19:30 hodin / titulky / 2D 120 Kč / 128 
minut

10. / Po / 19:30
Black Sabbath The End Of The End UK 2017
Kapela Black Sabbath se v únoru 2017 rozloučila 
se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty 
ve svém domovském Birminghamu s největšími 
hity kapely! Hudební dokument. Režie: Dick Carru-
thers. Vstupné: 180 Kč / titulky / 120 minut

11. / Út / 19:30
Ve spárech ďábla USA 2018 
Horor. Policistka Megan dělá přesčas v márnici, 
kam dopraví tělo ženy, na níž její rodina provádě-
la exorcismus, než zemřela… Režie: Diederik van 
Rooijen. Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky 

12. / St / 19:30
3 dny v Quiberonu Německo, Rakousko, Francie 
2018 
Drama o posledním interview s Romy Schneider. 
Hluboce působivý a dojemný portrét významné 
osobnosti! Režie: Emily Atef. Vstupné: 90 Kč / od 
15 let / titulky / 115 minut 

13.–14. / Čt 19:30 2D, / Pá 17:00 3D a 19:30 2D
Spider Man: Paralelní světy USA 2018 PREMIÉRA!
Dosud nepoznaný svět SpiderMana v přelomovém 

a unikátním vizuálním stylu. Mladý chlapec z Bro-
oklynu a nekonečné možnosti Paralelních světů! 
Režie: Phil Lord. Vstupné: Čt a Pá 19:30 hodin / 
titulky / 2D 130 Kč + do 15 let 110 Kč; Pá 17:00 
hodin / dabováno / 3D 150 Kč + do 15 let 130 Kč

15. / So / 17:00 3D a 19:30 2D
Aquaman USA 2018  PREMIÉRA!
Akční dobrodružná fantasy ze světa sedmi moří. 
Filmový příběh superhrdiny, napůl člověk napůl 
obyvatel bájné Atlantidy… Režie: James Wan
Vstupné: v 17:00 hodin / dabováno / 3D 150 Kč; 
v 19:30 hodin / titulky / 2D 130 Kč

17. / Po / 18:00
Mimořádné promítání
Na tělo ČR 2018
Celovečerní dokument odhaluje osobní nastavení 
a životní fi lozofi i fotografa Jindřicha Štreita. Sou-
částí projekce bude křest jeho nové knihy Vzájem-
nosti a následná beseda s Jindřichem Štreitem. 
Kamera, scénář, režie: Libuše Rudinská
Vstupné: 80 Kč / 78 minut

18. / Út / 19:30
Bohemian Rhapsody USA, UK 2018
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější, než jejich 
muzika, je jejich příběh. Život a hudební dráha 
Freddieho Mercuryho. Režie: Bryan Singer, Dexter 
Fiecher. Vstupné: 120 Kč / titulky / 134 minut

20. / Čt / 19:30
Já, Maria Callas Francie 2017
Maria Callas: vášnivá i tragická diva, bytost pevná 
i křehká – ale vždy fascinující. Výjimečný dokument 
o operní ikoně – čtyřicet let po její smrti… Režie: 
Tom Volf. Vstupné: 100 Kč / titulky / 113 minut

21.–22. / Pá, So 17:00 a 19:30
Mary Poppins se vrací USA 2018 / PREMIÉRA!
Rodinný fi lm podle sedmi knih P. J. Traversové. 
Londýn roku 1930. Hrají: Emily Blunt, Colin Firth, 
Meryl Streep a další. Režie: Rob Marshall
Vstupné: 130 Kč + do 15 let 110 Kč / v 17:00 hodin 
dabováno / v 19:30 hodin / titulky

22.–23. / So 15:00 / Ne 15:00 a 17:00
Vánoce a spol Francie  2017
Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde 
naráz Santa o skřítky, připravující dárky? Pohádko-
vá komedie. Scénář a režie: Alain Chabat
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 99 minut

27. / Čt / 17:00 3D a 19:30 2D
Bumblebee USA 2018 
Charlie dostane své první auto. Ten žlutý Brouk 
není obyčejná ojetina, ale Bumblebee… který se 
skrývá před ostatními Transformers. Dobrodružný 
fi lm. Režie: Travis Knight
Vstupné: v 17:00 hodin / 3D / dabováno / 150 Kč; 
v 19:30 hodin / 2D / titulky / 130 Kč / 110 minut

28. / Pá / 19:30
Frankenstein
Záznam divadelního představení
Frankenstein s hvězdným Benedictem Cumber-
batchem a Johny Lee Millerem. 200 let od prvního 
vydání slavného románu Mary Shelley o geniálním 
vědci a jeho monstru. Hraje National Theatre Lon-

SPORT
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Informace z kultury Seriál: Naše osmy (11)

Tak nám pomalu končí rok 2018 a s ním 
i tento seriál. Měsíc po měsíci jsme si připo-
mínali kulatá výročí, která zde zanechala sto-
pu. Po oslavách sta let samostatného státu 
a osmičkových událostí ve Svitavách zůstanou, 
doufám, že natrvalo, tři nové stromy (dvě lípy 
a dub), pomník Valeas, res publica! a pamětní 
deska k vypálení synagogy. Možná k nim při-
bude i kniha Svitavské osmy, aby ta práce se 
stejnojmennou výstavou nebyla marná.

Pomalu se připravujeme na devítky, kte-
ré budou k 170. výročí železnice, 180. výročí 
první fotografi e, 80 let po vzniku protektorátu 
a smrti studenta Jana Opletala, připomeneme 
si živé pochodně Jana Palacha a 25 jeho násle-
dovníků (do dubna 1969 registrujeme sedm 
dokonaných sebevražd). Rok bude končit 
vzpomínkou na třicet let svobody, v níž dnes 
můžeme žít. Ale to bude až příští rok.

Svitavské osmy v písemné podobě kon-
čí, výstava potrvá do 13. ledna, ale měli by-
chom osmy uzavřít stylově. Nabízím rok 1318, 
v němž začaly práce na soupisu lén olomouc-
kého kostela, což jsou vlastně první písem-
né připomínky okolních obcí. Jejich 700 let 
založení lze oslavovat do roku 2026 (soupis 
byl dokončen roku 1326). Ale seriózně - roku 
1988 vznikl pod strašlivě dlouhým názvem Če-
chomor. A ještě dodám jednu zásadní událost 
- toho roku se na domácích plynových spotřebi-
čích objevila samolepka s nápisem zemní plyn. 
Svítiplyn tak po 120 letech skončil.  Jsou ale 
i jiné osmy – autobusové nádraží (1978), po-
kračovala výstavba sídlišť Dimitrovova, Malé ná-
městí, Únorového vítězství, dnes Bratří Čapků. 
Jistě, pokračovala i výstavba rodinných domů 
na Malé Evropě (původně RVHP – proto je zde 
ulice Kubánská a bývalé svazové republiky leží-
cí ve střední Asii). A taky jsme si od roku 1998 
mohli poprvé připít s Doktorem Svitavákem. 
Toto pivo je sice minulostí, ale připít bychom 
si mohli do nového roku. Na zdraví všem za 
všechny muzejníky přeje              Radoslav Fikejz   

Výstava textilní výtvarnice Hany Kozubové 
je malým zastavením nejen v čase adventním 
a vánočním, ale také zamyšlením nad sebou 
samým, nad smyslem života… Výstava má re-
trospektivní charakter, v muzeu najdeme díla 
autorky z období let 1996 – 2018. Návštěvní-
ci se seznámí s různými textilními technikami 
– ručně paličkovanou krajkou, malbou na hed-
vábí, batikou, tkaním i aplikací na látce. Často 
jim dává možnost vzájemného spojení a tím 
vznikne například kompozice ručně paličkova-
né krajky a batiky nebo spojení klasické tapi-
serie s ručně paličkovanou krajkou. Má ráda 
rozmanité tóny barev a nekonečnost čáry, dů-
ležitý je pro ni detail. Umělecký textil kombinu-
je také s jinými výtvarnými technikami – svoje 
obrazy vytvořené ručně paličkovanou krajkou 
umísťuje na pozadí olejomalby, či malované-
ho hedvábí nebo lnu. Autorka vystavovala na 
mnoha místech České republiky a v zahraničí 
(Belgie, Španělsko, Portugalsko, Francie…) 
a svým dílem vyjadřuje svoje myšlenky a vyprá-
ví jednotlivé příběhy obyčejného života. 

Na svitavské výstavě se ale můžete vrá-
tit i zpět do dětství nebo vzít s sebou děti 
a vstoupit do kouzelného světa fantazie a po-
hádek, kde vás budou provázet originální lout-
ky – pan král, princezna, zbrojnoši, hoši uličníci 
či tajemné bytosti – vodník, čarodějnice, čerti… 
Račte vstoupit!

Restaurování a rekonstrukce velkého svi-
tavského betléma zdárně pokračuje. Restau-
rátorské práce této památky musí provádět 
restaurátoři s licencí vydanou MK. Důležitým 
faktorem je úzká spolupráce restaurátorů 
všech dotčených profesí, protože na většině 
objektů je potřeba společný restaurátorský 
zásah, kdy jedna profese ctí a doplňuje prá-
ci ostatních, což u takto složité činnosti není 
vůbec jednoduché. Ke konci letošního roku 
je zrestaurováno cca 250 inventárních čísel 
z podskupin malovaných dálin, fi gur i architek-
tury. A také na 50 ks pohybových mechanik, 
kde však nešlo pouze o restaurování, opravy, 
čištění, ale především o vyrobení a doplnění 
chybějících částí na základě podrobného stu-
dia podobně fungujících mechanických betlé-
mů, jejich zprovoznění a zkušební provoz. 

Na rekonstrukci celého betléma si ještě 
budeme muset počkat. Čeká nás nejen dokon-
čení restaurování jednotlivých částí této kultur-
ní památky České republiky, ale poté hlavně 
práce na sestavení celého souboru, výroba 
rozvodů, propojení mechanik s rozvodem po 
celé délce betléma s elektrickým pohonem, ná-
vrh a výroba vitríny s odpovídajícími parame-
try vlhkosti, prašnosti apod. Ale abychom vás 
vánočně naladili, zveme vás v čase adventním 
společně s restaurátorem Kamilem Andresem 
z Třebechovic pod Orebem do muzea. Přijď-

Přeji všem čtenářům zpravodaje jménem 
svých kolegů krásné svátky vánoční v kru-
hu svých blízkých. A srdečně děkuji všem, 
kteří nám v průběhu roku 2018 pomáhali. 
Věřte, nebylo jich málo a my si jejich vztahu 
k našemu muzeu velmi ceníme. Moc rádi 
se s Vámi setkáme na vánočních výstavách, 
akcích a také na Štědrý den od 22 hodin.

Od 24. prosince do 1. ledna příštího roku 
budeme mít otevřeno každý den od 13 
do 17 hodin.                           Blanka Čuhelová

te se podívat na ukázky již zrestaurovaných 
mechanických částí svitavského historického 
betléma. Je fascinující vidět, co naši předkové 
před 150 lety dokázali…            Blanka Čuhelová
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8. / So / 19:00 / Fabrika 

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Adventní koncert. Známé vánoční koledy 

v úpravách Jaroslava Krčka.

Sólisté: soprán Hana Medková, alt Markéta 

Štefaniková, tenor Václav Boštík, bas Michal 

Tetur

Spojené pěvecké sbory: DALIBOR Svita-

vy, sbormistryně Miroslava Ducháčková, 

IUVENTUS Svitavy, sbormistryně Věra Bu-

rešová, BENDL Česká Třebová, sbormistr 

Josef Menšík, Smíšený sbor JITRO Hradec 

Králové, sbormistr Jan Fajfr, Symfonický 

orchestr Konzervatoře Pardubice, dirigent 

Tomáš Židek, Koncert řídí Dana Ludvíčková.

Vstupné: 250 Kč (členové KPH: 150 Kč). 

Předprodej vstupenek od 8. 11. v recepci 

Fabriky

11. / Út / 19:00 / Fabrika 

Janek Ledecký – Vánoční turné 2018

Vánoční turné Janka Ledeckého nabízí sérii 

koncertů s pravou sváteční atmosférou. Ani 

letošní rok se tradice nezmění. 

V každém městě zpěvák navíc přivítá speci-

álního hosta v podobě smyčcového kvartetu 

M. Nostitz Quartet a Jankových hudebních 

kolegů baskytaristy Davea Mendéze, bube-

níka Hanze Sedláře a klávesisty Pavla Muchy, 

které doplní dívčí vokály. Vstupné: 490 Kč

Předprodej vstupenek od 3. září v recepci 

Fabriky

18. / Út / 19:00 / Fabrika 

Eva Urbanová & Barocco Sempre Giovane

Vánoční koncert sopranistky Evy Urbano-

vé, jedné z našich nejznámějších hvězd za 

doprovodu komorního souboru Barocco 

Sempre Giovane. Jde o soubor složený ze 

špičkových mladých českých profesionálních 

hudebníků. Zvláštní pozornost věnuje spolu-

práci s mladými umělci, laureáty významných 

mezinárodních soutěží. Na tomto mimořád-

ném koncertě zaznějí skladby světových kla-

siků, ale také české lidové písně.

Vstupné: 500 Kč (členové KPH: 400 Kč). 

Předprodej vstupenek od 18. 9. v recepci 

Fabriky.

3. 12. / Po / 18:00 / bar u knihovny

Filmový klub: Velký Gatsby (Francis Scott 
Fitzgerald) 
Vizuálně strhující, barevně opojné a neuvěři-

telně dynamické zpracování  knižní předlohy  

F. Scotta Fitzgeralda. Velký Gatsby sleduje pří-

běh Nicka Carrawaye, který se na jaře roku 

1922 vydává do New Yorku, města uvolněné 

morálky a bujarého jazzu. Carraway hledá 

svou vlastní verzi amerického snu a usadí se 

nedaleko domu záhadného a majetného Jaye. 

Nick se postupně stane součástí světa mimo-

řádně bohatých lidí, jejich iluzí, lásek a zkla-

mání. A jako svědek tohoto světa vypráví pří-

běh nesplněných snů a lásky, která nemohla 

dojít naplnění.

Režie: Baz Luhrmann. Hlavní role: Leonardo 

DiCaprio, Tobey Maguire. 

7. 12. / Pá / 17:00 / Ottendorferův dům

Přednáška Andrewa Urbiše: Feng-šuej 
PhDr. Andrew Alois Urbiš je fi lozof, psycho-

log a terapeut se zaměřením na celostní me-

dicínu a zakladatel profesionálního pojetí te-

rapie tmou v České republice. V současnosti 

působí na odborném 

pracovišti celostní me-

dicíny v Beskydském 

rehabilitačním centru 

v Čeladné. 

Je autorem odborných 

publikací, např. Cesta 

ke zdraví (2011), Žít 

feng-šuej v našich pod-

mínkách (2010), Cesta 

ke zdraví – cvičení TAO JIN (2011), Terapie 

tmou (2012). Přednáška v loňském roce se 

týkala terapie tmou, tentokrát bude zaměře-

na na feng-šuej – tradiční čínské učení, které 

se zabývá vztahem člověka a jeho životního 

prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii 

v prostoru a umožnit nerušené plynutí ener-

gie čchi. Vstupné 50 Kč.

 Kateřina Stündlová

11. 12. / Út / 16:30 / Fabrika aula 

Přednáška Boba Kartouse: Co přinesla in-
kluze českému školství? 
Bohumil Kartous je profesionál v oblas-

ti vzdělávání, pracoval ve společnosti Scio 

a nyní je zástupcem informačního centra 

pro vzdělání – Eduin. S Bobem Kartousem 

se společně zamyslíme nad tím, co podstat-

ného se za uplynulé dva roky změnilo v čes-

kém školství, jak na proinkluzivní změny rea-

gují učitelé, děti ale také rodiče nebo Česká 

školní inspekce a v čem stále pokulháváme 

za evropskými standardy. Těšíme se na vás! 

Občerstvení zajištěno. Projekt Inkluze ve 

Svitavách společně s Městskou knihovnou 

ve Svitavách.

Upozornění

V době vánočních svátků od 24. prosince 

do 1. ledna bude knihovna uzavřena.

Marta Bauerová

16. 12. / Ne / 18:00 / Ottendorferův dům

SYxtet vánoční, již pošesté
Budou letošní Vánoce na sněhu nebo na blá-

tě? Povedou se vám lépe vanilkové rohlíčky 

nebo rumové kuličky? Splní Ježíšek letos už 

konečně vaše tajné přání nebo opět nadělí 

ponožky? Tyto nejistoty nás provázejí rok co 

rok a o tom, jak vše dopadne, se můžeme 

dlouze dohadovat. Je zde však jedna z mála 

jistot, řekněme taková adventní konstanta. 

A tou je koncert svitavského vokálního sdru-

žení SYxtet. Víte, že letos se SYxtet představí 

v Ottendorferově domě se svým vánočním 

koncertem již pošesté? Na tom letošním si 

budete moci vyslechnout mimo jiné i zbrusu 

nové skladby. Dozvíte se také, zda byl projekt 

Ozvučte SYxtet úspěšný, a možná, že dojde 

k prvnímu odměňování přispěvatelů této 

kampaně. V každém případě vás ale koncert 

nakazí vánoční atmosférou, protože Váno-
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Akce SVČ Tramtáryje
1.–2. 12. / So, Ne / Nadace J. Plívy (zadní vstup 
od pekáren)
Pekelný Mikuláš
Vzrušující zážitková cesta z pekla do nebe pro 
celou rodinu. Možnost přihlašování v pracovní 
dny od 8:00 do 16:00 hod. na tel.: 734 287 285, 
Pavel Padyásek

2. 12. / Ne / Střelnice SVČ – IV. ZŠ
Mikulášská cena 
27. ročník střelecké soutěže. Vzduchová pistole 
60, 40 ran. Startovné: pro nečleny 50 Kč

3. 12. / Po / hala Na Střelnici
Okresní kolo ve fl orbalu (IV. kategorie)

8. 12. / SVČ Tramtáryje
Dámský klub

9. 12. / Ne / Střelnice SVČ – IV. ZŠ
Podzimní cena města Svitavy 
27. ročník střelecké soutěže. Vzduchová puška 
mládeže do 12, 14 a 16 let (30 ran vleže). 
Vzduchová puška 40 ran. Startovné: pro nečleny 
50 Kč

15. 12. / Vídeň
Předvánoční Vídeň

23. 12. / Ne / Fabrika
13. ročník Vánočního turnaje 
v šachu žactva
Srdečně zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje Svi-
tavy

Letos dárky naděluje Mikuláš! 
Benefi ční aukce Rytmusu proběhne 
od 1. do 4. prosince.

Hledáte inspiraci k nákupu vánočních dár-
ků? A rádi byste při jejich nákupu podpořili 
dobrou věc? Pokud je vaší odpovědí ANO, za-
pojte se od 1. do 4. 12. do benefi ční interneto-
vé aukce Mikulášská dražba na adrese aukce.
rytmusvychod.cz. Vydražit můžete například 
lahve Hřebečské medoviny, luxusní degustaci 
kávy v Šálku Štěstí, poukazy do prodejny Cactus 
květiny, vstupenky do kina Vesmír, či patchwor-
kové výrobky z dílny svitavského spolku Papikl. 
Výtěžek letošní Mikulášské dražby poputuje na 
nákup služebního vozu pro Rytmus východní 
Čechy. Tím budou terénní sociální služby posky-
tované touto neziskovou organizací zase o něco 
dostupnější nejen Svitavanům, ale i lidem ze 
vzdálenějších míst regionu. Petra Snohová

POZVÁNKA
Seniorcentrum města Svitavy s. r. o. dne 

12. prosince 2018 od 13.30 do 16.30 hodin ote-
vře dveře domova pro seniory. Ve 14.00 a 16.00 
hodin budou probíhat společné prohlídky zaří-
zení. Akce bude v pojetí svátečního odpoledne. 
Těšíme se na setkání s vámi.Přeji vám Vánoce 
šťastné, radostné a plné lásky, přesně takové, 
jaké si sami přejete. Následné vykročení do nad-
cházejícího roku 2019 ať je optimistické a naplní 
vaše očekávání.   Lenka Jurenová

ce již budou velmi blízko. Těšíme se na vás! 

Předprodej v informačním centru, nebo na 

místě.  Pavel Švrčina

13. 12. / Čt / 18:30 / muzeum Esperanta 

187. cestovatelský večer Asociace Bron-

tosaura

Přírodní park Údolí Oslavy a Chvojnice

Přírodní rezervace na rozhraní Jihomorav-

ského kraje a Kraje Vysočina. Nádherné 

údolí, které by v budoucnu mělo ustoupit 

vodní nádrži při boji proti suchu. Promítá-

ní a povídání o důvodech ochrany přírody 

a krajiny, tradicích trampingu v této oblasti 

a nových plánech. Uvádí: Libor Lněnička.

15. 12. / So / 10:00–10:30 / muzeum Espe-

ranta

Výstava čajových obalů 

Setkání sběratelů všeho kolem čaje. Možnost 

výměny čajových obalů, visaček atd. Vstupné 

10 Kč. Richtr Jan

Andělský Mikuláš v Krůčku

Nezvěte si čerty domů – přijďte si užít 
Andělského Mikuláše do Krůčku. Ve středu 
5. 12. od 16 do 18 hodin budeme v sále 
Fabriky netrpělivě vyhlížet příchod Miku-
láše. Pro děti budou připravena stanoviště 
plná andělů i hodných čertíků a pestrý ani-
mační program. 

Vstupné na dítě 60 Kč/členové, 80 Kč/
nečlenové MC Krůček – v ceně vstupenky 
drobný mikulášský balíček. Doporučujeme 
využít předprodeje vstupenek – od 20. 11. 
budou k dispozici na recepci Fabriky, v Krůč-
ku i BabyKrůčku.

Kromě Mikulášských radovánek vás 
v Krůčku čeká v adventním období mnoho 
dalších akcí, jako vánoční besídka, prožitko-
vé vzdělávání (tancem), montessori seminá-
ře a mnoho dalšího. 

Pro aktuální informace nezapomeňte 
sledovat www.kruceksvitavy.cz nebo face-
book: www.facebook.com/mckrucek.

Klidný advent, Vánoce plné radosti 
a v novém roce prostor pro růst přeje tým 
MC Krůček

2019
pour féliciter

Přejeme Vám krásné svátky 
vánoční a pohodový nový rok
Městské informační centrum



str. 16 naše město / prosinec 2018 / www.svitavy.cz

Litomyšl
2.–24. 12. / zámecké návrší 
Andělské adventní neděle
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí 
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, pro-
hlídek, výstav a dílen.

2. 12.–1. 1. / 10:00–18:00 / Piaristický chrám 
Nalezení sv. Kříže
Výstava historických i současných betlé-
mů
K vidění bude přes 50 betlémů současných 
i historických

10. 11.–10. 2. / 10:00–12:00, 13:00–17:00 / 
Dům U Rytířů
Já jsem... Zdeněk Nejedlý
Výstava. Příběh tragédie jednoho moderního 
intelektuála, litomyšlského rodáka, českého 
historika, muzikologa a ministra komunistické 
vlády.

Moravská Třebová
1. 12. / 9:00–16:00 / budova muzea, park 
Mikulášský jarmark 

Pohádka pro děti, prodej uměleckořemesl-
ných výrobků, svíčky, perníčky atd. Akci na-
vštíví Mikuláš s čertem a andělem. 

2. 12. / 13:00 / nám. T. G. Masaryka 
Rozsvícení vánočního stromu 
Adventní trh, vánoční dílničky, příchod svaté-
ho Petra s nebeským doprovodem a nebeská 
pošta Ježíškovi, 17:00 slavnostní rozsvícení 
stromu. Více na www.moravskatrebova.cz 

16. 12. / 19:00 / dvorana muzea
Vánoční koncert Kateřiny Brožové 
Dále účinkují: Lenka Zahradníková – klavírní 
doprovod a dětský pěvecký sbor ZUŠ Morav-
ská Třebová. Vstupné: 150 Kč 

Vysoké Mýto
1. 12. / náměstí Přemysla Otakara II. 
Adventní kujebácký jarmark 
Řemeslný jarmark s vánoční tématikou, roz-
svěcení vánočního stromu, kulturní program.

16. 12. / náměstí Přemysla Otakara II.
Zlatý kujebácký jarmark
Jarmark, kulturní program.

23. 12. / Kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi
Vánoční koncert a živý betlém na Vraclavi
Pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

Polička
1. 12. / So / 15:00 / Palackého náměstí
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
Vánoční trhy, hudba, koncert  

3. 12. / Po / 19:00 / Tylův dům – velký sál
Anna K. – Vánoční tour 2018
Koncert. Vstupné: 390 Kč, 360 Kč, 330 Kč

8. 12. / 19:00 / Tylův dům – velký sál
Hudba pomáhá – benefi ční festival
Hudební festival. Vstupné: 100 Kč, 80 Kč 

Základní organizace kardio  
Svitavy
Ohlédnutí za akcemi v říjnu
Janské Lázně

V Janských Lázních jsme se prošli Stezkou 
korunami stromů, která se nachází v srdci 
majestátních lesů Krkonošského národního 
parku. Doprovodem nám bylo i krásné počasí. 
Zúčastnilo se 50 členů.

Peklo Čertovina 
O zábavu se postarali živí čerti (herci), 

kteří zajistili správně mysteriózní atmosféru. 
Zúčastnilo se 50 členů.

Hartmanice
Začátkem listopadu proběhl i rekondiční 

pobyt v malebné vesnici Hartmanice. Účastní-
ci se z pobytu vrátili spokojení a nadšení, nej-
větší úspěch sklidil bazén s mořskou vodou. 

Akce na prosinec
1. 12. – vycházka Kamenec
S vycházkou po Kamenci proběhne i prodejní 
inspirativní výstava vánočních dekorací. Po vý-
stavě se můžeme zúčastnit rozsvícení vánoč-
ního stromku v Poličce v 15:00. Odjezd bude 
ze Svitav do Poličky ve 12:00. Odjezd zpět je 
individuální.

12. 12. – členská schůze ZO KARDIO 
Schůze se uskuteční ve 14:30 v multikulturním 
centru Fabrika. Po schůzi proběhne malá tom-
bola s výměnou dárečků mezi členy našeho 
klubu. Vítané jsou věcné dárečky. 

18. prosince – zpívání u vánočního stromečku 
Tato akce proběhne již po čtvrté. Začne 
v 17:00 na náměstí ve Svitavách. „Přijď si za-
zpívat koledy, po cestě vytáhni i sousedy!“
 Eva Rejentová

3. / Po / 14:00 / Fabrika, předsálí
Adventní posezení
Posezení v předvánočním čase s punčem 
a drobným pohoštěním. 
Akce pouze pro členy klubu seniorů!

4. / Út / 13:00 / Bowling-Squash centrum 
Bowlingový turnaj 
Turnaj pro členy klubu seniorů.

11. / Út / 13:00 / Fabrika – aula (3. podlaží)
Vánoční tvoření
Společné tvoření vánoční výzdoby a dekorací. 

Milé seniorky a senioři,
přejeme vám i vašim blízkým klidné vánoční 
svátky a do roku 2019 hodně štěstí, spokoje-
nosti a hlavně pevné zdraví!

Milena Brzoňová

Klub bude v době od 18. 12. 2018 do 6. 1. 
2019 uzavřen!

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

Samospráva Klubu seniorů Svitavy



„Žijte tak, abyste na konci života nezůstali 
s prázdnýma rukama.“ To je volná parafráze 
motta kněze a spisovatele Dominika Pecky, je-
hož neteř, paní Anna Macková, vyprávěla svůj 
životní příběh žákům 4. A obchodní akademie 
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Klid, ale také přípravy na vánoční svátky, 
to v sobě nese období adventu. Také naše ško-
la je svátečně vyzdobena a již na první advent-
ní neděli se vše musí jen blýskat. Proto vyuču-
jící v hodinách pracovních činností i mimo ně 
velmi pečlivě připravovali vánoční výzdobu. 

Nemáte ještě vánoční dárečky? Není nic 
jednoduššího, než si je vyrobit na našich vánoč-
ních dílnách. Letos se na všechny návštěvníky, 
současné i bývalé žáky, rodiče a přátele školy 
těšíme v sobotu 8. prosince v době od 9 do 12 
hodin. Přijďte strávit příjemné dopoledne a za-
stavit se uprostřed předvánočního shonu.

A nakonec tu je naše tradiční vánoční zpívá-
ní ve školní jídelně. V letošním školním roce se 
uskuteční v pátek 21. prosince od osmi hodin. 
I zde se potkávají naši žáci, rodiče a široká veřej-
nost a za zvuků vánočních koled se všichni cítí 
tak nějak slavnostně naladěni. Vždyť už za chvíli 
nastane nejštědřejší den v roce. A my všem pře-
jeme, aby nebyl štědrý jenom v tom hmotném 
slova smyslu.  Vlasta Holická Kosková

Adventní čas na „Myšárně“

ZŠ T. G. Masaryka

Obchodní akademie

Projekt Příběhy bezpráví 
v rámci projektu Příběhy bezpráví. Její tatínek 
byl zatčen, když jí byly 4 měsíce, a uvězněn 
na 11 let. Pracoval v uranových dolech na Pří-
bramsku. O její maminku, propuštěnou z prá-
ce a vystěhovanou z bytu s malým dítětem, se 
staral již zmíněný kněz, její strýc. I jeho dvakrát 
zatkli a věznili. Svému umírajícímu tatínkovi 
splnila poslední přání – získala pro něj osvěd-
čení účastníka třetího odboje. Žáci mohli také 
vidět mj. dopisy z vězení s cenzorskými zása-
hy. Paní Macková popřála žákům do života, ať 
se varují závisti, ať se nenechají zlákat mocí, ať 
dobře vybírají své přátele a váží si života, který 
mohou žít svobodně.

 I. Štrychová a Š. Procházková

SOU Svitavy

Novinky

V letošním školním roce  jsme v rámci 
projektu rozšířili výukové prostory a nakoupili 
jsme nové stroje. Bylo pořízeno strojní vyba-
vení pro učně všech strojírenských oborů, tj. 
soustruhy, frézky, obráběcí centrum, vstřiko-
vací lis, drátořez a elektroerozivní hloubení. 
Vybudovali jsme novou počítačovou síť a za-
koupili IT vybavení, které nám umožnilo při-
pojit se do celostátní sítě Eduroam. Za účelem 
zvýšení kvality vzdělávání  a zvýšení kvality 
infrastruktury SOU Svitavy celkově získalo té-

Informace ze škol

Třeťáci u soudu

SZŠ Svitavy 

V pátek 2. listopadu navštívili žáci třetího 
ročníku Okresní soud ve Svitavách. Díky před-
sedovi soudu, JUDr. Kotalovi, mohli být v roli 
diváků hlavního soudního přelíčení. Nejprve 
soudce, pan Kotala, seznámil obžalovaného 
s jeho právy a se soudním spisem. Poté státní 
zástupkyně vznesla obžalobu a nakonec násle-
dovala řeč paní obhájkyně. Protože projedná-
vaná věc nebyla komplikovaná, byl na závěr 
hlavního líčení vynesen rozsudek a odsouzený 
byl odveden v poutech do věznice.

Následovala krátká beseda studentů 
s předsedou soudu. Studenti se ptali na de-
taily soudního případu, ale i na práci soudce 
obecně. Žáci byli nadšeni výkladem i prohlíd-
kou prostor, kam by se běžně stěží dostali.

 Jana Brixová

Dny otevřených dveří
Srdečně zveme zájemce o studium na 

návštěvu školy ve dnech 19. 1. a 16. 2. (9–13 
hod.). Představíme zde naše maturitní obory – 
praktickou sestru a maséra.  Radim Dřímal

U příležitosti stoletého výročí našeho státu 
jsme připravili speciální program, který dětem 
přiblížil naše moderní dějiny. Během dopole-
dne se žáci zábavně seznámili s historickými 
osobnostmi a událostmi, připomněli si veliká-
ny naší kultury, slavné sportovce, viděli důleži-

ZŠ náměstí Míru

Základka oslavila 100 let republiky 
té stavby a památky UNESCO a obeznámili se 
s ochranou přírody u nás.

Menší děti navštívily svitavské muzeum, kde 
jim důležité události vyložil historik města, pan 
Radoslav Fikejz. Jinde ve třídách si žáci povídali, 
luštili hádanky nebo hledali ty správné ingredi-
ence pro dort ke stoletému výročí republiky.

Starší žáci zakončili tento den v tělocvičně, 
kde pro ně byl uspořádán soutěžní kvíz. V od-
povědích se vystřídali všichni a určitě mají na 
co vzpomínat. 

Náš projektový den se opravdu vydařil, 
zpívaly se písničky, hrály se hry, zazněla hym-
na a všichni jsme si tak připomněli skutečnost, 
že mít vlastní národní stát je důvod k radosti 
i hrdosti.  Jakub Velecký

měř 23 milionů Kč, které budou hrazeny z do-
tace Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Dny otevřených dveří 
Dovolujeme si vás pozvat na dny otevře-

ných dveří, které se budou v SOU Svitavy 
konat v pátek 7. 12. od 12:00 do 16.00 hodin 
a v sobotu 8. 12. od 8:00 do 12:00 hodin. 

Alice Štrajtová Štefková



ZŠ Riegrova

Dne 4. 12. 2018 se uskuteční již tradiční 
den otevřených dveří a adventní výstava. Od 
8:00 do 13:00 hodin se můžete zúčastnit výuky 
ve třídách. V 16 hodin bude krátkým vystou-
pením našich dětí zahájena vernisáž, na které 
uvidíte práce žáků školy, tentokrát zaměřené 
na 100 let Československé republiky. Na pro-
dejní výstavě bude možné zakoupit si keramic-
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Den otevřených dveří a adventní výstava 
ké výrobky. I tvořivé duše si 
přijdou na své, protože žáci 
deváté třídy si pro návštěv-
níky připraví vánoční dílny, 
nebude chybět ani zdobení 
perníčků. Domů si tak od-
nesete i své vlastní výrobky. 
Pro mateřské školy budou 

V rámci pod-
zimních ekologic-
kých aktivit prožily 
děti z MŠ Svitavy, 
Větrná 11 zajíma-
vé a poučné do-
poledne. O životě 
lesní zvěře, o její 
ochraně a mož-
nostech pomoci 
v zimním období 

přišel za dětmi pobesedovat na slovo vzatý od-
borník – myslivec pan Karel Lidmila. Na ukázku 

MŠ Svitavy, Větrná 

Beseda s myslivcem Karlem Lidmilou 
s sebou přinesl různé druhy vypreparovaných 
zvířat, paroží a spoustu obrázků. Děti měly 
vzácnou příležitost si vycpaniny i paroží bez-
pečně osahat a seznámit se s detaily zvířecích 
těl. Skládání obrázků divokých zvířat zvládly i ty 
nejmladší na jedničku. Odměnou dětem byly dá-
rečky od fi rmy Lesy ČR. A jako poděkování děti 
s radostí předaly myslivcům kaštany a žaludy, 
které společně pro zvířátka nasbíraly.

Vedení školy děkuje zkušenému odborní-
kovi, který si ve svém volném čase našel chvilku 
na besedu s dětmi a zaujal je milým vyprávěním 
a zajímavými poznatky.  Jana Hrubá

ZŠ Felberova

Halloween na „Felberce“ 

Tento svátek většinou rozděluje lidi na 
dva tábory – odpůrce a nadšence. Naše žáky 
oslava Halloweenu baví, navíc pro ně byla le-
tos vítaným zpříjemněním návratu do školy po 

krátkých podzimních prázdninách. Členové 
školního žákovského parlamentu si ve středu 
31. října přivstali, aby se postarali o výzdobu 
jednotlivých pater. Pak už byla škola připrave-
na na příval duchů, strašidel, přízraků, upírů 
a čarodějnic. Nechyběli ani klauni, jeptišky či 
kostlivci a také „mrtvých nevěst“ přišlo požeh-
naně. Do strašidelného reje se zapojila také 
většina učitelů a asistentů, kteří se bavili stejně 
jako děti. Věříme, že se Halloween zařadí mezi 
ostatní tradiční akce, které naše škola pořádá, 
a těšíme se na strašidelné i veselé kostýmy, 
v kterých nás naši žáci i kolegové překvapí příští 
rok. Věra Tláskalová

Bc. Lucie Janco, DiS.,
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, 

poradce a lektor v oblasti pracovního 
práva a GDPR

Vás zve na seminář
PRVNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

A POZNATKY Z NASTAVENÍ 
GDPR VE FIRMĚ

Termín: 16. 1. 2019 (9:00–13:00 hod.)

Místo: Svitavy 
(bude upřesněno podle počtu účastníků)

Cena: 1.300 Kč vč. DPH/osobu
 

Bližší informace na tel.: 731 188 336 
nebo e-mailu: lucie.janco@centrum.cz

–  netradiční pohled na Halloween připravila 
pro žáky školy slečna Amzie, která je přes 
Fulbrightovu komisi na rok v naší škole jako 
asistentka do výuky angličtiny. Jako rodilá 
mluvčí z USA prezentovala tradiční záleži-
tosti tohoto svátku tak, jak ho prožívají lidé 
v USA. Amzie také od listopadu vede také pro 
žáky gymnázia ENGLISH CLUB

–  žáci školy absolvovali dvě zajímavé přírodo-
vědně zaměřené exkurze – k svitavské čistič-
ce odpadních vod a na vybraná pracoviště 
Akademie věd ČR v Praze

–  učitelé svitavského gymnázia publikují: 
kromě nedávno Milanem Báčou vydaného 
Slovníku spisovatelů Svitavska vyšla knížka 
dalšímu učiteli školy, a to Vladimíru Veleší-
kovi, který společně se svým synem Vladi-
mírem napsal knížku s regionální tématikou 
Chrastavec a Půlpecen

–  gymnázium má od 1. 9. 2018 celkem 360 
žáků, což je o 10 více než vloni a nejvíce od 
roku 2005. Milan Báča

Aktuálně

Gymnázium 

Drátování na Riegrovce
8. 12. 2018, 10:00–12:00. Poplatek: 50 Kč 

na materiál. Účast hlaste předem na e-mail: 
prazanova@riegrovka.cz Věra Ducháčková

dílny přístupné 5. 12. od 8:00 hodin. Přijďte se 
příjemně naladit na nejkrásnější svátky roku – 
Vánoce.   Romana Štoudková



Svitavský areál Cihelna byl v letošním roce 
dějištěm mnoha akcí. Sezonu zahájila sou-
těž v Combatech, která proběhla ve formátu 
Světového poháru. Přijela celá světová špička 
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Informace ze sportu

včetně Německa, Ruska, Ukrajiny, Litvy, Bul-
harska a Rumunska. 

Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům 
za trpělivost při zvýšené hlukové zátěži a ze-
jména místním fi rmám za sponzorskou činnost 
a podporu. Záštitu poskytli hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický a starosta města 
David Šimek. Byla provedena rekonstrukce 
sociálního zařízení areálu v rámci grantu z Par-
dubického kraje za 180 000 Kč a za podpory 
města Svitavy v hodnotě 50 000 Kč. V červenci 
proběhlo soustředění talentované mládeže ČR, 
která se mimo jiné setkala s Martinem Šonkou 
– pilotem, světové série Red Bull Air Race. Dále 
zde proběhly 3 mistrovské soutěže aut s velmi 
kvalitním obsazením mezi nejlepší se řadí i naši 
jezdci. Nejmenší modeláři našeho klubu a mož-
ná budoucí reprezentanti aktuálně navštěvují 
modelářský kroužek ve Středisku volného času 
Tramtáryje. 

Děkujeme za přízeň a přeji všem krásné 
Vánoce a do nového roku hodně úspěchů. 
 Zdeněk Uher

Modelářský areál v roce 2018  
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Běžná provozní doba 
– zimního stadionu
 Pro veřejnost Školy
Pondělí 15:00–19:00 8:00–14:00
Úterý 15:00–19:00 8:00–14:00
Středa 15:00–19:00 8:00–14:00
Čtvrtek 15:00–19:00 8:00–14:00
Pátek 15:00–19:00 8:00–14:00
Sobota 8:00–12:00 –
  13:00–20:00 –
Neděle 8:00–12:00 –
  13:00–19:00 –

Veřejné bruslení o vánočních prázdninách 
22. 12. So 8:00–12:00; 13:00–20:00
23. 12. Ne 8:00–12:00; 13:00–20:00
24. 12. Po 9:00–12:00; 13:00–16:00
25. 12. Út 9:00–12:00; 13:00–19:00
26. 12. St 9:00–12:00; 13:00–19:00 
27. 12.  Čt 8:00–12:00; 13:00–20:00
28. 12. Pá 8:00–12:00; 13:00–20:00 
29. 12. So 8:00–12:00; 13:00–20:00
30. 12. Ne 8:00–12:00; 13:00–20:00
31. 12. Po 8:00–12:00; 13:00–20:00
 1.  1. Út 9:00–12:00; 13:00–19:00
 2.  1. St 15:00–18:00

Platí při vhodných klimatických podmínkách. 
Změny možné. Aktuální informace na webu: 
http://www.sportes.svitavy.cz v sekci Sportovi-
ště – areál zimního stadionu. Rezervace: 
https://sportessvitavy.isportsystem.cz/ 
(Umělá ledová plocha GLICE).

Izraelské bojové umění Krav Maga 

Naučte se bránit v jakémkoliv věku jedno-
duchými a osvědčenými technikami. Staňte se 
členy rodiny Krav Maga-Kapap Bohemie. Jsme 
skupina zabývající se trénováním a propaga-

1. HBC Svitavy – 
Podzim sezony je minulostí 

Polovina základní části 2. Národní hokejba-
lové ligy je minulostí a tudíž i svitavští hokejbalis-
té si mohou vychutnat zimní pauzu. Naši repre-
zentanti si vůbec nevedli špatně a potvrdili tak 
vzrůstající kvalitu kádru, kde po minulých, bíd-
ných letech znovu přezimují v polovině tabulky.

Výkony našeho celku byly jako na houpač-
ce, což bylo zapříčiněno především absencí 
několika klíčových hráčů, kteří se potýkali se 
zraněními. Přes tento fakt se nám podařilo 
udržet v podzimní části ve středu tabulky a se 
13 získanými body jsme spokojeni. S vidinou 
uzdravení množství hráčů a především s vidi-
nou lepšího zázemí hokejbalového hřiště se 
naši borci uchýlí k zimnímu spánku. „Kluci si 
odpočinek zaslouží a doufáme, že do jarní čás-
ti vlétneme na vítězné vlně. Cílem je se podru-
hé za sebou probojovat do play off , soutěž je 
totiž dobře rozehraná, tak proč o sobě pochy-
bovat“… Komentovali situaci činovníci klubu. 
 Milan Beneš

cí izraelských bojových umění a reálné sebe-
obrany. Vlastníme ofi ciální licenci od Grand 
Master Moshe Galisko, která nás zařadila do 
sítě světových škol IKA Izrael. 

Všichni trenéři jsou vlastníky akreditace 
v rámci ministerstva školství. Trénujeme děti 
od 4 let až po dospělé 100 let. Přijďte na první 
trénink zdarma a nezávazně – tělocvična ZŠ 
T. G. Masaryka 27, vždy v pondělí od 19:00 
do 20:30 hod. Dále nabízíme tréninky sebe-
obrany (muži, ženy, děti), specializované se-
mináře, soustředění a další.

Více na www.kravmaga-kapapbohemia.cz, 
Jan Kubín, tel.: 724 015 671, e-mail: 
jan.kubin@kravmaga-kapapbohemia.cz.

 Jan Kubín

Powerlifterům se dařilo na mistrovstvích ČR 

Na 6. mistrovství ČR v klasickém (RAW) 
silovém trojboji dorostu a juniorů v Sedlča-
nech měla skvělé výsledky Karolína Adamo-
vá. Vybojovala 1. místo v kategorii dorosten-
ky do 57 kg, s trojbojem 311 kg. 

Zvítězila i v absolutním pořadí doros-
tenek a zároveň přepsala národní rekordy 
v jednotlivých disciplínách. Nikola Styblíková 
se umístila na krásném 3. místě v kategorii ju-
niorky do 52 kg s trojbojem 237,5 kg. 

Čtvrtá místa: Kristýna Štosková, Ondřej 
Šíp a Roman Štěpánek. Na osmém místě 
skončil Matěj Jurka.

Závodníci Patrik Krušina a Jakub Sedlá-
ček se zúčastnili 6. mistrovství ČR v klasickém 
(RAW) silovém trojboji mužů a žen v Bohu-
míně. Zde Patrik obsadil 5. místo s trojbojem 
650 kg. 

Jakub Sedláček s trojbojem 785 kg zvítězil 
v kategorii muži do 93 kg a zároveň se stal 
absolutním vítězem celé soutěže. 

Kristýna Šigutová



Nejúspěšnější tým klubu

Dorostenci U17 skončili po podzimní části 
České divize dorostu na prvním místě. Jiří Petr

Svitavský odchovanec Ondřej Mach se 
zúčastnil dne 14. 7. 2018 Tatranského draf-
tu, poté byl osloven trenéry pražského Tatra-
nu k budoucí spolupráci. Na začátku září se 
konal předsezonní turnaj Tatran Open, který 
Ondra s týmem starších žáků Tatranu vyhrál, 
když ve fi nále porazili silný tým Liberce 3:2. 
Nyní je na ročním hostování v pražském klu-
bu a věříme, že bude i nadále platným hrá-
čem tohoto oddílu. V současné době se tým 
starších žáků Střešovic umisťuje na předních 
příčkách tabulky nejvyšší tuzemské soutěže. 
Přejeme Ondrovi mnoho dalších úspěchů, 
zkušeností a děkujeme za reprezentaci svi-
tavského klubu na republikové úrovni!

  Lukáš Brýdl
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S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 30. prosince 2018.

Distribuci zajišťuje fi rma Lubomírek.cz. 

naše město / prosinec 2018 / www.svitavy.cz

NAŠE MĚSTO – Svitavský kulturní a informační měsíčník. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Svitavy. Vychází koncem 
měsíce v nákladu 7800 ks. Distribuce zdarma. Evidenční číslo MK ČR E 12654. Redakční rada: Lucie Macášková, Blanka Čuhelová, 
Petr Mohr, Jiří Petr, Lenka Suchánková. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná osoba: Petr Šmerda, 
petr.smerda@svitavy.cz. Sazba, korektury a tisk: Samab Press Group, a. s., Brno. Příspěvky posílejte na společný e-mail: noviny@svitavy.cz. Informace 
o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz. Uzávěrka příštího čísla: 6. 12. 2018, uzávěrky dalších čísel: na webu města u elektronické podoby 
zpravodaje.

Rozběhni se na Štěpána
Bike club Svitavy a Atletika Svitavy zvou 

všechny, kdo chtějí druhé sváteční dopoledne 
strávit aktivním pohybem. Ve středu 26. 12. 
2018 v 11:00 startujeme již V. ročník Štěpán-
ského běhu na 7,8 km. Prezentace závodníků 
bude od 9:30 do 10:30 v prostorách tribuny 
fotbalového stadionu, kde budou k dispozici 

šatny a sprchy. Trasa běhu je směřována na in-
-line okruh, poté na cyklostezku a do lokality 
Vodárenského lesa s využitím naučné stezky. 
Start je hromadný pro všechny kategorie. Bliž-
ší podrobnosti najdete v propozicích závodu 
na stránkách Bike clubu Svitavy www.bikesvi-
tavy.cz   Čestmír Nakládal

FbK v Tatranu Střešovice 

Začátkem listopadu se ve Fabrice uskuteč-
nil 1. kvalifi kační turnaj Pardubického šacho-
vého svazu. Celkem se účastnilo 70 mladých 
šachistů ze 16 oddílů. Starší kategorii H+D 12 
zcela ovládli hráči z Chotěboře. V této katego-
rii jsme měli pouze jednoho zástupce našeho 
oddílu a to Jindřicha Hofericu, který skončil 
na pěkném 17. místě. V mladší kategorii H+D 
10 hrálo celkem 26 šachových nadějí. V tomto 
turnaji hráli i další svitavští hráči. Tobiáš Ko-
márek získal 2. místo, Dominik Pelz a Jakub 
Pazderský obsadili 7. a 9. místo. Na 17. místě 
skončil Jiří Zdražil, 22. a 23. se umístili Matyáš 
Staša a Lukáš Kopecký, na 25. místě skončil 
Daniel Nahodil.

Rádi bychom ocenili odvahu a snahu Jiří-
ho Zdražila, Matyáše Staši a Lukáše Kopecké-
ho, kteří začali navštěvovat šachový kroužek 
při Středisku volného času Svitavy teprve od 
října tohoto roku a nebáli si změřit své síly se 
špičkou Pardubického kraje. Adolf Krušina

Svitavský úspěch na 64 polích 

O pohár 17. listopadu

V listopadu se hrál 50. ročník regionálního 
basketbalového turnaje středních škol O po-
hár 17. listopadu. V hale Na Střelnici v jubi-
lejním turnaji zvítězil tým gymnázia před SOU 
a obchodní akademií.  Milan Báča

Tuři vsadili na mladé pušky. Potřebují vaši podporu!
Svitavští basketbaloví Tuři jdou letos 

cestou výrazné podpory mladých českých 
hráčů. Mezi dvanácti hráči do 22 let s nej-
vyšší minutáží v lize mají hned čtveřici hráčů. 
Šimon Puršl s Lubošem Kovářem tvrdí mu-
ziku v podkošovém prostoru. Matěj Svobo-
da je dvoumetrovým střelcem z perimetru 
a Eduard Kotásek diriguje Tuří hru z roze-

hrávky. Dravé mládí potřebuje podporu zku-
šených Turů i dvou zahraničních opor Seana 
O´Briana a C. J. Aikena. K tomu, abychom 
byli úspěšní, potřebujeme vaši podporu. 
Právě domácí zaplněná hala může být v bo-
jích o play-off  tím rozhodujícím faktorem. 
Přijďte podpořit své basketbalové TURY!

  Pavel Špaček
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