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U příležitosti 50. výročí hrdinského činu 
Jana Palacha se na náměstí u morového sloupu 
sešlo několik desítek Svitaváků včele se zástupci 
evangelické církve a historického kroužku ze ZŠ 
Felberova. Ve středu 16. ledna společně uctili 
památku studenta, který v roce 1969 položil 
svůj život na protest proti potlačování svobod 
a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku 
okupace Československa. V rámci pietního aktu 
bylo proneseno několik slov, byly zapáleny svíč-
ky, položeny květiny a na závěr všichni přítomní 
zazpívali státní hymnu. Děkujeme! 

Petr Šmerda

V pondělí 25. února v 18 hodin ve Fabrice budou za účasti vedení města oceněni sportovci 
od nejmladší kategorie, trenéři, úspěšné kolektivy či jednotlivci, kteří se zasloužili o úspěšnou 
reprezentaci Svitav i v mezinárodním měřítku. V rámci programu vystoupí slovenská písničkářka 
a zpěvačka Mirka Miškechová. Fotografie oceněných z loňského roku.

Jiří Petr

Ve dnech 1.–14. 1. probíhal ve Svitavách 
již 20. ročník této celostátní sbírky. Koledníci 
s korunkami na hlavě chodili dům od domu 
a přinášeli novoroční přání Božího požehná-
ní. Ze zkušenosti víme, že koledníky nejvíc těší 
právě tohle. Finanční výtěžek je spíše užitečný 
„vedlejší produkt“ radostného setkávání s lidmi 
ve městě. Na domy se posvěcenou křídou píší 
symboly K † M † B †. Původní text zní „Christus 
Mansionem Benedicat, tj. ať Kristus požehná 
tomuto příbytku.“

V tomto roce bylo ve Svitavách zapečetěno 
60 kasiček. V ulicích se pohybovalo asi 200 krá-
lů. Nadšených dětí bylo letos dostatek, složitější 
to bývá s vedoucími skupinek, kteří by měli být 
starší 15 let. Rozumíme tomu, že ne každému je 
příjemné zvonit na cizí zvonky a žádat o peníze, 
ačkoli je to na dobrou věc. Proto si nesmírně vá-
žíme každého člověka, velkého i malého, který 
s námi do toho jde. Odměnou jim bývají příjem-
ná setkání, lidské příběhy, které se jim s každými 

dveřmi otvírají, i dobrý pocit z překonání sebe 
sama. Setkáváme se s rozsvícenýma očima dětí, 
které u dveří poslouchají tříkrálovou písničku, 
s lidmi, kteří dávají i z úplného mála, které mají, 
i s radostí starších lidí, kteří každoročně vítají 
malé krále, jako by to byla jejich vlastní vnoučata.

Malí králové se učí, že ne všichni lidé žijí 
stejně, že každý člověk je jiný ve svých názo-
rech i projevech a že je to třeba respektovat 
a ctít. Učí se oceňovat vlídnost a laskavost, ale 
třeba také zdvořilé odmítnutí. Letošní novinkou 
bylo uspořádání výtvarné soutěže „Tři králové 
ve Svitavách očima dětí.“ Do soutěže se zapojily 
děti ze ZŠ a MŠ Sokolovská a ze ZŠ na náměstí 
Míru. Nejlepší obrázky byly vystaveny v kině 
Vesmír a nejlepší výtvarníci byli odměněni. Jsme 
vděční za takové propojení „tříkrálovky“ s míst-
ní komunitou. Výnos sbírky ve Svitavách letos 
činí 277 488 Kč. Bude využit na přímou pomoc 
lidem v nouzi, jeho největší část však bude zde 
ve Svitavách použita na zakoupení nového vozu 

Charity Svitavy. Bude sloužit seniorům a lidem 
s mentálním postižením. Poděkování kolední-
kům ve formě promítání filmu Čertí brko zpro-
středkovalo SKS Svitavy. Nápoje pro koledníky 
poskytla firma Qanto. Děkujeme! Více informa-
cí můžete najít na www.svitavy.charita.cz.

Děkujeme Vám všem, milí spoluobčané, 
kteří jste jakýmkoli způsobem Tříkrálovou 
sbírku podpořili. 

Dagmar Pauková
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Vyhlášení ankety Sportovec roku 50. výročí Jana Palacha 

Tříkrálová sbírka také s výtvarnou soutěží pro děti
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Letos jsme se prvního občánka Svitav nové-
ho roku dočkali výjimečně brzy. Již 2. ledna 2019 
ve 4:22 hod. se narodila holčička Rozálie Štefko-
vá, vážící 3,88 kg a měřící 49 cm. Její maminka 
Eliška Štefková (25 let) neměla při porodu žád-
né komplikace. Rozálka se nejspíše velice těšila 
na svět, neboť do porodnice dorazila maminka 
za doprovodu svého manžela Ondřeje (28 let) 
po třetí hodině ranní a po zhruba hodinovém 
zápolení byl již druhý potomek Elišky a Ondřeje 
na světě. Doma na ni čeká kromě již připravené-
ho dětského pokojíčku také starší bratr – čtyřletý 
Šimon. Za město Svitavy byl ve čtvrtek 3. ledna 
v porodnici navštívit maminku s dcerou starosta 
města David Šimek, který šťastné mamince po-

gratuloval a celé rodině poblahopřál mnoho štěstí 
a především zdraví. Nezapomnělo se ani na kytici 
a drobné dary od města.

Jiří Johanides

Již od roku 1999 volí Svitavský klub Laurus 
svitavskou osobnost, která se zasloužila o slávu 
a věhlas města, o rozvoj, propagaci a repre-
zentaci Svitav a která na jaře převezme výroč-
ní cenu, pro kterou se vžilo označení Svitavský 
vůl. Do této svitavské síně slávy klub v minulosti 
uvedl historičku Drahomíru Šustrovou, divadel-
níka Karla Šefrnu, chirurga Karla Kiliána, foto-
grafa Zdeňka Holomého, muzikanta Františka 
Černého, ředitele nadace Františka Plívu, před-
sedu okresního výboru zdravotně postižených 
Otmara Cvrkala, sbormistryni Věru Burešovou, 
fotografa Josefa Čermáka, profesora a biologa 
Josefa Otavu, sportovce Vlastibora Zvingera, 
sbormistryni Miroslavu Ducháčkovou, histo-
rika Radoslava Fikejze, pracovníka s mládeží 
 

Mario Kučeru, zakladatele svitavské turistiky 
Viléma Sticha, mistra kuchaře Václava Šmerdu, 
fotografa Miroslava Sychru, architekta Romana 
Svojanovského,  spisovatele Martina Sodomku 
a vloni ředitelku Charity Svitavy Blanku Homo-
lovou. Statut Ceny umožňuje volit pouze žijící 
osobnost.

Klub Laurus se opět obrací na spoluobčany 
s nabídkou spolupráce při nominování osobnos-
tí, přivítá do 1. března 2019 návrhy veřejnosti 
na udělení výroční ceny klubu. Návrhy, ze kte-
rých se vždy vybíralo, lze poslat na adresu Svitav-
ský klub Laurus, Nádražní 7, Svitavy, elektronicky 
na adresu bc@gy.svitavy.cz, telefonicky (nebo 
SMS) na číslo 603 511 743 nebo také osobně 
u prezidenta klubu Josefa Čápa.      Milan Báča 

Město a úřad v číslech 
za rok 2018 

Rok se s rokem sešel a ve Svitavách toho 
znovu spoustu přibylo i ubylo. Pojďme si tedy 
projet zajímavá čísla za uplynulý rok 2018. 
Uvedené údaje jsou platné k 31. prosinci 2018 
(údaje v závorce jsou poté za rok 2017): Celkem  
16 966 (17059) obyvatel bylo ve Svitavách 
hlášeno k trvalému pobytu, z toho 173 (179) 
cizinců, ve Svitavské nemocnici se narodilo 736 
(708) miminek, z toho 133 (122) malých Svita-
vánků, nových dětí je však celkem 167  (146). 
Ve Svitavách se uzavřelo 74 (81) manželství 
a další 3 (6) byla církevní, do pamětní knihy 
bylo zapsáno celkem 72 (81) nových občánků 
města, 1 (3) manželský pár oslavil v roce 2018 
diamantovou svatbu, další 2 (2) páry poté 
svatbu zlatou. Navždy nás opustilo 214 (177) 
svitavských občanů, ve Svitavské nemocnici 
zemřelo 428 (383) osob. Přistěhovalo se 261 
(261) občanů a pro odchod z města se rozhodlo 
343 (318) občanů. Do svitavských základních 
škol nastoupilo 1. září celkem 1839 (1820) dětí, 
do mateřských škol je přihlášeno 594 (638) 
dětí, do programu podpory pracovníků s mlá-
deží bylo zapojeno 56 (53) trenérů a vedoucích 
dětských skupin. Ve městě bylo evidováno 1363 
(1499) psů a vybráno cca 468 tis. (463 tis.) Kč 
na poplatku ze psa. Na 49 (51) zasedáních Rady 
města Svitavy bylo projednáno 506 (491) mate-
riálů, na 11 (9) jednáních Zastupitelstva města 
Svitavy bylo projednáno 106 (124) materiálů.

V našem správním obvodě: Celkový po-
čet podnikatelských subjektů, které zde měly 
místo podnikání či sídlo, činil 5620 (5577) 
z toho bylo 4994 (4980) fyzických osob a 626 
(597) právnických. Celkem bylo vydáno 3943 
(4598) občanských průkazů a 1928 (2080) ob-
čanů požádalo o cestovní doklad. Z 23 122 (20 
365) řidičů jich 1351 (1353) obdrželo body, 
s 12 body přišlo o řidičský průkaz 95 (94) 
řidičů, vydáno bylo 2899 (2777) řidičských 
průkazů, z čehož 235 (280) řidičům novým, 
provozovaných vozidel v evidenci bylo 24 222 
(23 469) a počet přestupků a správních de-
liktů předaných k šetření dosáhl 592 (333), 
černým dnem roku se stal 10. červenec, kdy 
bylo spácháno 26 (34) přestupků a celkem 
rozděleno 61 (88) bodů. Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví vykonával funkci opatrov-
níka 86 (76) osobám zbavených způsobilosti 
k právním úkonům, vydal 188 (150) parkova-
cích průkazů označujících vozidla přepravující 
osobu těžce zdravotně postiženou, vypravil 9 
(9) sociálních pohřbů, evidoval 80 (75) osob 
bez přístřeší, 66 (59) dětí v náhradní rodinné 
péči a 17 (19) dětí v ústavní výchově, uspo-
řádal 6 (6) setkání seniorů – jubilantů s vede-
ním města, pozvaných bylo 243 (262) seniorů 
s celkovou účastí 87 (88) jubilantů, zaslal 408 
(596) blahopřání jubilantům, kteří dovršili 75 
let a 232 blahopřání k sedmdesátinám. Počet 
osob ve výkonu trestu odnětí svobody: 61 (67) 
z toho 31 občanů Svitav. 

Jiří Johanides

Prvním občánkem Svitav je Rozálie Štefková 

Ve věku nedožitých 
96 let zemřel 9. ledna 
2019 bývalý učitel a ředi-
tel svitavského gymnázia, 
psycholog a spisovatel 
PhDr. Jaroslav Petr. Naro-
dil 21. 3. 1923 v Poličce. 
Absolvoval reálné gymná-
zium v Poličce, za němec-

ké okupace byl zatčen a vězněn. Po 2. světové 
válce vystudoval učitelský ústav a pedagogickou 
fakultu v Brně. V roce 1953 se stal ředitelem je-
denáctiletky ve Svitavách a v roce 1964 ředitelem 
svitavského gymnázia, zasloužil se o výstavbu 
dnešní budovy gymnázia. Na počátku norma-
lizace musel v roce 1970 školu opustit. Protože 
měl na olomoucké univerzitě vystudovanou psy-
chologii, mohl se klinické formě tohoto oboru 
nadále věnovat ve svitavské nemocnici. Jaroslav 
Petr přispíval do různých sborníků, vydal několik 
samostatných publikací, např. o Petru Jilemnic-
kém „V žaláři“ nebo „Petr Jilemnický za okupa-
ce“, brožuru o rektoru ČVUT Viktoru Felberovi, 
o protifašistickém odboji v regionu, o režiséru 
Vojtěchu Jasném, o městě Bystré apod. Jaroslav 
Petr byl po roce 1989 svitavským zastupitelem 
a také okresním předsedou Českého svazu bo-
jovníků za svobodu.                              Milan Báča

Zemřel Jaroslav Petr

Navrhněte svitavskou osobnost 

O třetí adventní neděli mohli Svitavané 
vidět a slyšet folklórní soubor z partnerského 
města Perečyn ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny. 
Během svého pobytu si prohlédli město, navští-
vili muzeum, krytý plavecký bazén a zahráli si 
bowling. 

Je škoda, že kvůli špatnému počasí nemoh-
li předvést své nádherné kroje. Pod vánočním 
stromem zazpívali několik koled a předvedli 
i některé vánoční zvyky. V rámci projektu za-
hraniční spolupráce pobyt souboru z Perečyna 
finančně podpořil Pardubický kraj.

Jiří Petr

Ukrajinský sbor  
se představil během  
adventu 
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Dne 10. ledna došlo ke slavnostnímu ote-
vření nově zrekonstruovaných prostor Speciální 
základní školy a střední školy Svitavy. Dlouho-
dobá, až celoživotní práce ředitele školy pana 
doktora Igora Klosse a jeho zaměstnanců tak 
tedy dosáhla svého zdárného cíle. Více než 20 
let trvala kompletní rekonstrukce, jejíž první 
studie byla provedena v listopadu roku 1996. 
Od té doby se na ulici Milady Horákové rok co 
rok usilovně pracovalo na zlepšení stavu budov, 
v nichž se vždy kladl obrovský důraz především 
na praktické vzdělání žáků tak, aby v reálném 
světě byli připraveni být soběstační. Mezi opra-
vené části patřily podlahy učeben a podkroví, 
točité schodiště mezi prvním a druhým nadpod-
lažím, přístavek cvičné kuchyně školy, vybave-
ní do praktických cvičných dílen, nezapomnělo 
se ani na omítku hlavního objektu, vnější plášť 
objektu tělocvičny a další doporučené činnosti 
pro údržbu školy. Od roku 1996 do roku 2019 
se tedy vehementně pracovalo na kompletním 
přetvoření školního objektu a s klidem na srdci 
můžeme konečně říci, že je hotovo. Nová tvář 
speciální školy ve Svitavách se mnohdy rodila 

i za normálního provozu, což ocenil při dneš-
ním projevu nejen ředitel školy, ale také hejt-
man Pardubického kraje pan Martin Netolický 
a starosta města Svitavy pan David Šimek, kte-
ří taktéž byli u této šťastné události přítomni. 
Největší krok udělala škola v rámci rekonstruk-
ce v posledních pěti letech, kdy se soustředili 
na novou přístavbu. Náklady na celkovou opra-
vu prostor se vyšplhaly až na 21 milionů korun 
a byly hrazeny z rozpočtu Pardubického kraje.

Jak se říká – když něco skončí, něco nového 
začne. V tomto případě se mají věci spíše obrá-

ceně. Možná začíná nová éra Speciální základ-
ní školy a střední školy Svitavy, avšak končí éra 
ředitele Igora Klosse, který v roce 2019 skončí 
na pozici ředitele školy. Jak zaznělo i z úst starosty 
při jeho části zahajovací řeči, je krásné odcházet 
po tolika letech ve chvíli, kdy je naplněna původ-
ní představa, se kterou se začínalo. Přesně to se 
panu Klossovi podařilo. Zůstává po něm kom-
pletně opravená škola, hotová práce a především 
všeobecná spokojenost. Město Svitavy tímto pře-
je panu Klossovi mnoho štěstí, zdraví a úspěchů 
v další životní fázi a děkuje mu za přínos pro 
vzdělání svitavských dětí.               Jiří Johanides                        

Tříděný sběr odpadu má v moderní společ-
nosti své důležité místo, je odrazem ohledupl-
ného vztahu člověka ke svému životnímu pro-
středí. Cílem provozování systému tříděného 
sběru je zejména snížení celkového množství 
odpadu ukládaného na skládkách a s tím sou-
visející úspora primárních přírodních zdrojů, 
protože vytříděný odpad nachází uplatnění 
jako druhotná surovina a vrací se zpět do vý-
roby. Město Svitavy se svým občanům snaží 
vycházet vstříc a pozvolna rozšiřuje a moderni-
zuje síť ke sběru a třídění odpadu. Staré a těž-
ké kovové kontejnery na papír a plast jsou již 
téměř všechny nahrazeny modernějšími a leh-
čími kontejnery plastovými v modrém (papír) 
a žlutém provedení (plast). Kompletní seznam 

sběrných míst najdete na webovém odkazu htt-
ps://www.svitavy.cz/cs/m-5739-sberna-mis-
ta-na-trideny-odpad/, pro fanoušky mobilních 
aplikací je k dispozici aplikace Třídění odpadů 
ve Svitavách, (distribuční služba pro platfor-
mu android: Google Play, pro platformu iOS: 
App Store, pro platformu Windows: Windows 
Store). Stažení aplikace i její provoz je zcela 
zdarma.

Občané mají možnost prostřednictvím 
sběrných míst třídit tyto složky – papír, plasty, 
sklo barevné i čiré, kovy, vysloužilý elektrood-
pad, starý textil a použité tuky a oleje z domác-
ností. Použité tuky a oleje je nezbytné do kon-
tejnerů odkládat v uzavřených PET – lahvích, 
nikoliv ve sklenicích, které by se při manipulaci 

mohly rozbít. K odkládání zeleného odpadu ze 
zahrad slouží síť velkokapacitních kontejnerů 
umístěných u významnějších zahrádkářských 
kolonií. Objemný odpad, velké elektrospotřebi-
če a další druhy odpadu lze odevzdat na sběr-
ném dvoře na ulici Olomoucká. V souvislosti 
s aktuálně platnou Obecně závaznou vyhláškou 
města Svitavy č. 5/2018, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů upozorňujeme na to, že 
z důvodů možné diskriminace ostatních obyva-
tel bylo zrušeno osvobození občanů s trvalým 
bydlištěm na území obce dlouhodobě žijících 
v zahraničí od poplatku za komunální odpad. 

Vít Baránek

Výzva na ošacení 
Pomůžete osobám bez přístřeší, které jsou 

klienty Nízkoprahového denního centra, Nocle-
hárny a Azylového domu ve Svitavách? V součas-
né době máme nedostatek oblečení pro naše kli-
enty, zejména pak zimního. Máte doma vyřazené 
oblečení, obuv a nevíte, co s tím? Prosíme o zvá-
žení vhodnosti darovaného oblečení. Nenoste 
prosím společenské oblečení (obleky, kostýmky, 
…). Tento druh oblečení osoby bez přístřeší nevy-
užijí, děkujeme. Dále prosíme, aby oblečení bylo 
nositelné, tj. funkční zipy, neroztrhané. 

V případě, že máte zájem darovat ob-
lečení, kontaktujte nás na tel.: 733 536 437 
nebo 703 187 848. Oblečení je po předchozí 
domluvě možno přivézt přímo k nám na ad-
resu: Šance – zařízení pro sociálně vyloučené 
osoby, Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy.

Sandra Pařízková

Statistika novorozenců 
V roce 2018 se ve svitavské porodnici na-

rodilo celkem 736 dětí, z toho 326 chlapečků 
a 410 holčiček. Rodiče vybírali pro své děti z 85 
chlapeckých a 154 dívčích jmen. Nejčastějším 
chlapeckým jménem bylo jméno Jakub, dále 
Jan a o třetí příčku se rovným dílem podělili 
Tomáš, Matyáš a Filip. U děvčat zvítězilo v loň-
ském roce s velkou převahou jméno Tereza, 
o druhé místo se podělila jména Nela, Ema 
a Eliška. Třetím nejoblíbenějším dívčím jmé-
nem byla stejným dílem Julie a Anna. V četnosti 
použitých jmen se neztratila ani tradiční česká 
jména jako Antonín, Josef, František a Václav 
a u děvčat Anežka, Marie, Štěpánka a Jana. 
Naopak vzácně se objevují cizojazyčná jména, 
jako např. Emir, Santino, Cristian, Abigail, Li-
lith, Aimee nebo Layla.  

Renata Johanidesová

Vyhláška o nočním klidu 
Upozorňujeme všechny organizátory či 

pořadatele venkovních veřejných produkcí, že 
je třeba respektovat ustanovení dvou vyhlášek 
města – o nočním klidu a k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku. Vzhledem 
k tomu, že vyhlášku o nočním klidu schvaluje za-
stupitelstvo města, je třeba sdělit odboru školství 
a kultury termíny veřejných produkcí, u kterých 
je předpokládaná doba trvání i po 22. hodině, 
s dostatečným předstihem.                         Jiří Petr

Z odboru školství a kultury 
Od 7. ledna zajišťuje nově zrekonstruova-

ná školní kuchyně svitavského gymnázia vaření 
bezlepkových obědů nejen pro své žáky a stu-
denty, ale také pro potřeby žáků ostatních škol 
ve městě. Obědy pro celkem pět žáků rozváží 
automobilem pracovník Internátní školní jídelny.

Válečné hroby v chytrém telefonu. Mapy 
s válečnými hroby lze nyní zobrazovat i na chyt-
rém telefonu. Podmínkou zobrazování a pro-
hlížení údajů o válečných hrobech je datové 
připojení. Nejlepší variantou je pak používání 
aplikace Moje mapy Google. Součástí informa-
ce je i webový odkaz na kartu válečného hrobu.

Město Svitavy přihlásilo do soutěže Pa-
mátka roku dvě památky, které byly opravené 
v roce 2018. Jedná se o Sloup se sousoším Pan-
ny Marie na náměstí a Baštu s torzem měst-
ského opevnění. Výsledky se dozvíme v květnu.

Jiří Petr

Zrekonstruovaná speciální škola otevřena

Možnosti třídění odpadu
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Během roku 2018 byla dokončena výmě-
na starých plechových košů na psí exkrementy 
za nové plastové koše se zásobníky na papírové 
sáčky. Ke konci roku pak přibylo dalších 8 no-
vých stanovišť, a to na ulicích Úvoz, Moravská, 
Antonína Slavíčka, Felberova, Tovární, Kijevská, 
Neumannova a Petrusova. Věříme, že síť 100 
kusů košů je dostatečným vybavením pro chova-
tele, aby zajistili úklid veřejného prostranství při 
venčení svých psů. Přesto se budeme snažit dále 
tuto síť rozšiřovat či upravovat dle zkušeností 
a návrhů chovatelů. V místech, kde speciální 

koše nejsou, je možné využít i běžné odpadko-
vé koše a mikrotenové sáčky, které jsou zdarma 
k dispozici na Městském úřadě Svitavy, odboru 
financí, v budově T. G. Masaryka 25. Zde si je 
mohou chovatelé vyzvednout nejen při placení 
ročního poplatku, ale kdykoli v průběhu roku. V 
případě zájmu zde obdrží i papírové sáčky, které 
jsou jinak v zásobnících přímo u košů.

Pro připomínky, kde chybí sáčky nebo není 
dostatečná frekvence vyvážení košů, využívej-
te, prosím, kontakty uvedené na samolepkách 
umístěných na koších (tel. 461 550 242, e-mail: 

psi@svitavy.cz). Na tyto kontakty můžete také 
adresovat návrhy na nová místa pro umístě-
ní košů. Novým chovatelům, kteří například 
dostali pejska jako dárek pod stromeček, ale 
i stávajícím chovatelům připomínáme Obec-
ně závazné vyhlášky města Svitavy č.3/2016 
o místním poplatku ze psů a také č.7/2016 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, jejichž plná znění naleznete k dispozi-
ci na webových stránkách města (https://www.
svitavy.cz/cs/m-57-vyhlasky-a-narizeni/). 

OŽP a SPORTES Svitavy s.r.o.

Vynikajícího úspěchu 
světové úrovně dosáhl 
svitavský rodák Jan Ham-
mer, který je jedním z de-
víti partnerů jedné z velmi 
úspěšných světových in-
vestorských firem Index 
Ventures, která podporuje 
začínající firmy po celém 

světě, a díky J. Hammerovi i v České republice. 
Za rok 2018 byl prestižním světovým časopisem 
FORBES vyhlášen  nejúspěšnějším investorem 
Evropy. Podle nedávno zveřejněného žebříčku 
FORBESU je navíc jedním ze stovky nejlepších 
investorů světa. Získal tak ocenění „Midas list“, 
které je pojmenované po bájném králi Midasovi, 
který měnil ve zlato všechno, čeho se dotkl. Jan 

Hammer ve světové ekonomice září svými chyt-
rými a včasnými sázkami na startupy (zjednodu-
šeně řečeno na nově založené, začínající nebo 
rychle se vyvíjející a měnící společnosti). Mezi 
startupy, které Index Ventures podporuje, jsou 
Dropbox, Slack, Sonos, Just Eat, Skype, Revolut, 
TransferWise, BlaBlaCar, ale také české Social-
bakers a Productboard. To je jen základní výčet 
firem, do kterých Index Ventures investoval.

Dnes dvaačtyřicetiletý Jan Hammer pochází 
z lékařské rodiny. Jan začal studovat na svitavském 
gymnáziu, bavil ho sport a cestování. A cizí jazyky, 
o které se zajímal ještě na základní škole – soukro-
mě se učil angličtinu a francouzštinu. Jan Hammer 
dva roky před maturitou předčasně ukončil stu-
dium na gymnáziu ve Svitavách a odešel do Švý-
carska. Vyhrál totiž konkurz  na studijní pobyt 

Neparkujte svá vozidla 
na veřejné zeleni 

V průběhu několika uplynulých měsíců se 
v ulicích našeho města poměrně značně rozší-
řilo parkování a zajíždění osobních automobilů 
do veřejné zeleně. Upozorňujeme tímto neukáz-
něné řidiče, že zajížděním a parkováním vozidel 
v zeleni se řidič dopouští přestupku, neboť jeho 
jednání porušuje ustanovení Vyhlášky města 
Svitavy č. 7/2016. Najíždění a odstavování vo-
zidel do veřejné zeleně tuto poškozuje a zvyšuje 

tak náklady na její údržbu. Finanční prostředky 
vložené do následných oprav jsou vícenáklady 
a jsou vynakládány společností SPORTES Svi-
tavy s.r.o. díky nedbalosti takových řidičů. Tyto 
prostředky by ze strany společnosti bylo možné 
investovat do tvorby nových zelených ploch, či 
do rekonstrukce ploch stávajících. Vozidla v ze-
leni současně brání v provádění údržby zelených 
ploch. Apelujeme proto na řidiče a majitele vozi-
del, aby k parkování svých vozů používali pouze 
místa k tomu určená, tedy parkoviště a zákonem 
stanovený prostor pozemní komunikace. Děkuje-
me za pochopení.                                  Radim Klíč

Rada Pardubického kraje dne 12. 11. 2018 
schválila usnesením R/1511/18 Program pod-
pory kultury a památkové péče v Pardubickém 
kraji na rok 2019. Jeho součástí je i Podpro-
gram 3 – Podpora památkové péče v Pardubic-
kém kraji. V rámci podporované oblasti staveb-
ní obnovy a restaurování kulturních památek 
a drobných objektů památkového charakteru 
v Pardubickém kraji poskytovatel stanovil ná-
sledující podprogramy:

Podprogram A – Stavební obnova kulturních 
památek

Podporované aktivity: obnova střech včet-
ně krovů a klempířských prvků, statika, obnova 
roubení, odvodnění objektů, obnova podlah, 
otvorových prvků, fasády, stavebně-historické 
průzkumy apod. 
Podprogram B – Restaurování kulturních pa-
mátek a jejich součástí

Podporované aktivity: restaurování oltářů, 
varhan, lavic, soch, maleb, ostění, kamenných 
prvků, vitráží apod. 
Podprogram C – Zachování a obnova drob-
ných objektů památkového charakteru 

Podporované aktivity: zachování a obno-
va drobných objektů místního významu nee-
vidovaných v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky, za využití tradičních 
materiálů a technologií – např. obnova božích 

muk, smírčích kamenů, kapliček, křížků včetně 
jejich dokumentace apod. 

Žádost lze podávat pouze osobně na od-
dělení státní památkové péče Městského úřadu 
Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl v termínu 
do 31. 01. 2019. Kontaktní osoby pro podání 
informací: 

Ing. Jarmila Krejčí, tel.: 466 026 558,  
e-mail: jarmila.krejci@pardubickykraj.cz

Mgr. Michal Drkula, tel.: 466 026 557,  
e-mail: michal.drkula@pardubickykraj.cz

Dotační program je umístěn na webových 
stránkách Pardubického kraje (www.pardubic-
kykraj.cz v části Dotační programy/Probíhající 
dotační programy: www.pardubickykraj.cz/
probihajici-dotacni-programy).      Jiří Johanides

Nové „psí“ koše

Svitavský rodák nejlepším investorem v Evropě

Dotace Pardubického kraje

SPORTES Svitavy přijme zahradníka
Předpoklady: vzdělání v oboru technickém, 
min. střední odborné vzdělání – vyučen, ma-
nuální zručnost, flexibilita, fyzická odolnost, 
řidičské oprávnění sk. B, sk. C výhodou.
Nástup dle dohody, tel.: 461 535 273

Zrušení osvobození  
od poplatku za odpad

V souvislosti s aktuálně platnou Obecně 
závaznou vyhláškou města Svitavy č. 5/2018, 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů upozor-
ňujeme na to, že z důvodu možné diskrimina-
ce ostatních obyvatel bylo zrušeno osvoboze-
ní občanů s trvalým bydlištěm na území obce 
dlouhodobě žijících v zahraničí od poplatku 
za komunální odpad.                         Vít Baránek

na střední internátní škole ve Villars ve Švýcarsku. 
Po maturitě na  této škole pak následovala další 
zahraniční studia: Oxford (Velká Británie), Fon-
tainebleau (Francie – The Business School for the 
World, MBA). Po studiu pracoval v New Yorku, 
nyní pracuje v Index Ventures v Londýně. Do Čes-
ka se již natrvalo nevrátil. Žije v Londýně, založil 
tam rodinu ( jeho manželka je Britka, má tři děti), 
ale pravidelně do Česka přijíždí, hodně pracovně. 

V českém FORBESU jako návod na úspěch 
uvádí „nepřestávat být zvídavý, pořád se učit 
a užívat si nejen úspěch, ale i cestu k němu.” 

Milan Báča
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Ze zastupitelských lavic Městská policie informuje

Rekonstrukce krytého  
bazénu – doba si žádá 
skromnější řešení

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.  
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů 
zastupitelů jednotlivých politických subjektů 
v aktuálním složení Zastupitelstva města Svi-
tavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou 
ani jazykovou korekturou.

Nedaleko od Svitav je  
10 krytých plaveckých bazé-
nů, z toho nejméně polovina 
v nedávné minulosti vznik-
lých nebo rekonstruovaných.  

V místech realizace nových objektů předcháze-
lo stavbě zpracování odborných, analytických 
studií, které byly spolu s veřejným projedná-
ním, zásadním vodítkem, jaký má nakonec 
projekt být. Ve Svitavách existuje prozatím 
pouze jedna varianta, která je i bez odpovída-
jící odborné studie označována za „správnou.“  
Tu také staronové vedení města prosazuje. 

Po dočasném odkladu a opětovné prezen-
taci v minulém roce žádná úspornější varianta 
stále neexistuje. Stále se domníváme, že lze vše 
ještě přehodnotit a znovu zvážit skromnější va-
riantu, která město a jeho občany tolik nezatíží. 
Zejména v době, kdy je již realitou poměrně 
razantní růst cen energií, ceny stavebních prací 
jsou nezřídka na 120% rozpočtů. V době, kdy 
probíhající realizace se oproti předpokladům 
cenově nemálo zdražují, důrazně vyzýváme 
vedení města k uvážlivosti. Za asistence do-
stupných a věrohodných zdrojů, zpracová-
váme analytickou studii k rekonstrukci KPB 
ve Svitavách, se kterou veřejnost seznámíme 
ještě před schválením rozpočtu na rok 2019. 
Rádi bychom, aby nový objekt sloužil přede-
vším místním a těm v nejbližším okolí. Jsme 
přesvědčeni o tom, že úspornější projekt se 
do budoucna vyplatí, a to nejen ekonomicky.

Miroslav Sedlák, Vojtěch Fadrný, 
Libuše Vévodová

Zastupitelé za Piráti a Nezávislí Svitavy
www.piratisvitavy.cz

Vážení spoluobčané, 
společně jsme vstoupili do roku 2019  

a první dny nám přinesly velkou sněhovou na-
dílku, která k zimě vždy patřívala, tu dnes mož-
ná už bájnou ladovskou zimu. Za posledních 
pár roků jsme si trochu odvykli. Rázem bylo 
téma do diskuze: někomu se sněhová nadílka 
líbí, někomu sníh překáží, někdo úklid sněhu 
ve městě chválí, někdo nemůže těm, kteří mají 
sjízdnost komunikací na starost, přijít na jmé-
no. Na sociálních sítích jsem sledoval, jak se 
o zimě diskutuje, jak mnozí vyžadují okamžitý 
komfort pro svůj pohyb po městě, jak jsou ně-
kteří netrpěliví, někteří nevědí přesně, kam mají 
nahlásit problém, který je obtěžuje, diskuze 
jsou někdy drsné, někdy vtipné. Je povinností 
města starat se o veřejný prostor, ale mnoh-
dy očekáváme, že to bude vyřešeno okamžitě 
a vše bude fungovat dokonale. Pokud chci být 
aktivním občanem, tak je v pořádku upozor-
ňovat na nedostatky, ale také přicházet s při-

pomínkami a náměty tam, kde to má smysl, 
kde je záruka reakce a reálná naděje na změnu 
k lepšímu. V říjnu jsme před Vás předstoupi-
li s heslem Společně s Vámi měníme Svitavy. 
Chceme na prvním místě, aby město a ob-
čan byli dobrými partnery. Ale usilujeme také 
o efektivní komunikaci. Pojďme se to naučit. 
Třeba i na sociálních sítích. Zároveň se opět 
nabízíme, je nás 26 zastupitelů, kteří Vás rádi 
vyslechnou, pomohou či předají Vaši myšlenku 
dál. Společně s Vámi chceme napomoci dělat 
Svitavy lepším místem. Přál bych nám vzájem-
nou toleranci a porozumění.

Antonín Benc, zastupitel za SPMS

Na tísňové lince 156
Zákaz konzumace alkoholu 

Informujeme vás, že počínaje měsícem led-
nem 2019 vstoupila v platnost a účinnost obecně 
závazná vyhláška města Svitavy č. 6/2018, o zá-
kazu konzumace alkoholických nápojů na ně-
kterých veřejných prostranstvích. Úplné znění 
vyhlášky najdete na webových stránkách města, 
kde jsou k dispozici i přílohy s přesným určením 
míst, která jsou vyhláškou dotčena. Důvodem 
zavedení nové vyhlášky je ochrana bezpečnosti, 
zdraví a majetku a možnost omezení činností, 
které by mohly být v rozporu s dobrými mravy. 
Konzumace alkoholu na určitých veřejných mís-
tech je zcela činností, která naplňuje výše uvede-
né důvody. Jedním z dalších důvodů je i ochrana 
mravního vývoje dětí a mladistvých osob.    

Strážníci objasnili několik krádeží
Dne 6. a 7. 1. 2019 došlo v několika prodej-

nách potravin v našem městě k opakovaným krá-
dežím zboží. Strážníci městské policie provedli 
důkladné šetření. Zejména místní znalost strážní-
ků a jejich kvalitní práce na místě spáchání skutku 
vedla k tomu, že se podařilo objasnit všech pět 
krádeží, kterých se dopustili dva podezřelí. Pacha-
telům byl udělen na místě příkazový blok ve výši 
2 500 Kč. Druhý podezřelý byl předán Policii ČR 
s podezřením ze spáchání trestného činu krádeže.   

Bezdomovectví
V současném zimním období vyjíždějí stráž-

níci městské policie k případům bezdomovectví 
do míst, kde se nepřizpůsobivé osoby zdržují 
nejčastěji. Jedná se o různé vestibuly, vchody 
do domů, čekárny, vstupní haly apod., které tyto 
osoby vyhledávají jen z důvodu tepla. Ve věci 
strážníci intenzivně spolupracují s pracovníky 
Šance a tyto osoby se snaží do předmětného 
zařízení umístit. Uvádíme, že každý z těchto 
nepřizpůsobivých občanů má možnost do před-
mětného zařízení přijít, umýt se, ohřát se, setr-
vat v denní místnosti a každému je poskytnuta 
potřebná péče. Proto není důvod nechávat tyto 
osoby posedávat po lavičkách v čekárnách či 
na jiných místech. Strážníci pravidelně v rámci 
hlídkové služby inkriminovaná místa objíždějí 
a snaží se tyto osoby z těchto míst vykazovat.             

Parkovací karty
Informujeme všechny občany, že pokud pra-

videlně parkují svá motorová vozidla na náměstí 
Míru, měli by pamatovat i na případnou výměnu 
parkovacích karet a sjednat si nové celoroční par-
kovací karty na rok 2019. Upozorňujeme, že mezi 
parkovací kartou a povolením k vjezdu je značný 
rozdíl (povolení k vjezdu nenahrazuje parkovací 
kartu a zaplacení parkovného). Zaplacení běž-
ného standardního poplatku za parkování nadá-
le trvá a je nutné jej při parkování vozidla vždy 
uhradit, jinak se řidič vozidla dopouští přestupku 
a může být za jeho neuhrazení sankcionován. 

Rostislav Bednář

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služ-
by jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto 
hodiny přijímá akutní pacienty stomatolo-
gická pohotovost pardubické nemocnice 
v ordinačních hodinách: So, Ne a svátky 
8:00–18:00 hod., Po–Pá 17:00–21:00 hod.

Zubní pohotovostní služba
2.–3.2. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, 
Dimitrovova 799/4, 606 452 936
9.–10.2. MUDr. Školařová Ludmila,  
Moravská Třebová, Piaristická 6b, 
461 316 172
16.–17.2. MDDr. Pospíšil Jiří, Svitavy,  
Dimitrovova 799/4, 731 108 167
23.–24.2. MUDr. Kučera Josef, Svitavy, 
Hraniční 9, 775 216 543

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 hod. 

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 hod.

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 
hod.

Lékařská pohotovost
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Krátké ohlédnutí ve fotografii :) Kompletní online galerie 
městských akcí

Třetí a čtvrtá ad
ventní ned

ěle
foto: Jiří M

arek
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Třetí a čtvrtá ad
ventní ned
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Přehlídka našich výtvarníků se dožila padesátky

Alois Petrus – svitavský řezbář, výtvarník,  
tvůrce loutek a sběratel (9. února — 31. března 2019)

Vernisáž v sobotu 2. února v 15:00 hodin
Je to neuvěřitelné, ale výstava výtvarníků svi-

tavského okresu se letos bude konat již po pa-
desáté. Na rozdíl od jiných regionů, v nichž se 
tamní výtvarníci podobné výstavy nedočkají. 

Poprvé se tato výstava nekonala ve Svita-
vách, ale v Litomyšli v roce 1968 a motivem byl 
protest výtvarníků proti vstupu spojeneckých 
vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky. 
Iniciátorem byl tehdejší ředitel litomyšlského 
muzea a svitavských výstavních síní Jan Kapus-
ta. Rok nato se přestěhovala do Svitav, kde se 
i přes pár překážek a problémových období 
koná dodnes. Kromě sedmdesátých let minu-
lého století, kdy přehlídce v době normalizace 
hrozilo zrušení z ideových důvodů, si prošla 
krizí i po listopadu 1989. Tehdy byla některý-
mi lidmi považována za přežitek, objevoval se 
názor, že se začínající či ve svém volném čase 
tvořící výtvarníci mají snažit prosadit sami. 
Svitavské muzeum se ujalo přehlídky v době, 
která byla více než hektická a o uměleckou 
tvorbu nebyl velký zájem. Postupně se ukáza-
lo, že šlo pouze o přechodné období a dnes 

vystavuje v muzeu každoročně kolem padesáti 
výtvarníků. 

Za padesát let výstavou prošlo několik set 
výtvarníků majících vztah k regionu Svitavska, 
Poličska, Litomyšlska a Moravskotřebovska. Ti 
měli v průběhu let možnost setkat se při bese-
dách se známými osobnostmi výtvarného života 
– Olbramem Zoubkem, Radkem Pilařem, Jindři-
chem Hegrem a mnoha dalšími. Výstavě vždy 
předchází poradenský den, na němž výtvarní-
ci mohou rozebrat svá díla s odborníky. Jak si 
vyřčené připomínky přeberou, je individuální. 
V průběhu let se tak mohli zájemci setkávat, 
např. s teoretikem umění z Prahy Zdeňkem 
Čubrdou, s malíři a pedagogy výtvarné kated-
ry PF z Hradce Králové Bořivojem Borovským 
a Petrem Kmoškem, s ak. malíři Jiřím Škopkem 
z Jaroměře či Vítem Boučkem z Pardubic. V sou-
časné době za výtvarníky do Svitav jezdí „malíř-
ští manželé“ Jiří a Vendula Látalovi.

A tak přeji výtvarníkům našeho regionu 
ke kulatému výročí, aby o příležitost k výsta-
vám v dalších letech nepřišli, a přehlídce nové 
inspirativní umělce.

Devítky mají ve své historii zakódovány 
svitavské hradby. Kdybychom se ponořili 
k počátku města, kamsi do poloviny 13. věku, 
vypozorujeme existenci nějakého hliněného 
valu s palisádou, za kterou se Svitavané mohli 
bránit nájezdům Bedřicha, loupeživého rytíře 
z Hřebče (1285–86). Jednoduché opevnění ale 
nedostačovalo a za zásadní lze považovat rok 
1389. Tehdy Svitavy dostaly velmi důležité pri-
vilegium od olomouckého biskupa Mikuláše, 
v němž se biskup vzdal odúmrti. To znamená, 
že měšťané mohli svobodně svůj majetek od-
kazovat, aniž by k tomu potřebovali biskupa 
jako prvního dědice. Za toto právo ale biskup 
požadoval, aby bylo město lépe opevněno ka-
mennými hradbami s věžemi, parkány, brana-
mi a příkopy. Pro nás je důležité ono slovíčko 
„lépe”. Znamená totiž, že před rokem 1389 zde 
bylo opevnění nedokonalé, které bylo v něja-
kém časovém horizontu zdokonaleno. Dva me-
try mocná opuková hradba o výšce snad sedmi 
metrů byla zesílena 9 baštami (daleko vyššími 
té dnešní, několikrát přestavěné). Dominantou 
se staly dvě brány (Horní a Dolní), jejichž výšku 
odhadujeme ke třem desítkám metrů. Hradby 
byly v 16. století prolomeny třetí branou v ulici 
Pod Věží a dvěma fortnami (asi někde u ulice 
Erbenova a někde v blízkosti hostince U Rum-
pála). Husitské války hradby a jejich obranné 
prvky prověřily, kolem roku 1450 musely být 
obnoveny, aby se za nimi mohlo bránit v roce 
1469 uherské vojsko. Opravy byly zaznamená-
ny v 17. století, ale změna vojenské taktiky a ná-
klady na opravy předznamenaly nezájem obce 
o další údržbu hradeb. Z bašt se stala skladiště 
a požáry města (1781 a 1818) definitivně roz-
hodly o postupné demolici obranného pásu. 
V roce 1819 se poroučela k zemi Dolní brána 
někde u dnešní Ottendorferovy knihovny, roku 
1823 Horní brána u Hrnčířské ulice. 

Některé části hradeb byly využívány jako 
levný zdroj stavebního materiálu a leckde zů-
staly i součástí staveb v zadních traktech měš-
ťanských domů. V letech 1848–49 začaly velké 
změny severních hradeb výstavbou dnešní 
Wolkerovy aleje. Poslední zbytky hradeb za-
nikly výstavbou Ettlovy továrny, která byla do-
končena roku 1926 (dnešní centrum Fabrika). 
Jižní hradby, dodnes patrné, byly přestavovány 
od roku 1874, i když ještě v polovině 20. století 
byla přístupná ještě jedna bašta na Máchově 
aleji.                                                  Radoslav Fikejz

V loňském roce uplynulo 50 let od úmrtí 
a letos 130 let od narození skvělého výtvar-
níka, řezbáře, ale i sběratele Aloise Petruse, 
autora bohatě řezbovaného nábytku do vil 
a měšťanských bytů, loutkových divadel, vkus-
ných dřevěných malovaných hraček a drobných 
řezbovaných předmětů. Posledních více než 
20 let svého života prožil ve Svitavách a jeho 
pozůstalost, uložená ve svitavském muzeu, 
představuje unikátní soubor, obsahující nejen 
velké množství dokumentů (deníky, vzpomínky, 
fotografie, kreslené návrhy, skicy, torzo jeho od-
borné knihovny…), ale také Petrusovo původní 
řezbářské nářadí a hlavně – ukázky jeho řezbář-
ského díla. Za jeho životem a dílem se ohléd-
neme prostřednictvím výstavy, která ze Svitav 
poputuje do Skutče, rodného města  A. Petruse.

A protože víme, že řada z vás tohoto řez-
báře osobně znala, prosíme vás o spolupráci 
na této výstavě. Za každou informaci, doku-
menty či předměty budeme rádi.

Informace z kultury Seriál: Naše devítky (2)

Dětské umění v nemocnici
S novým rokem navázalo Městské muzeum 

a galerie ve Svitavách spolupráci s Mateřskou 
a Základní školou při dětském oddělení ne-
mocnice ve Svitavách. Během roku proběhnou 
v nemocniční herně dětského oddělení Výtvarné 
dílny s Leou. Účelem spolupráce je zpříjemnit 
dětským pacientům pobyt a přes kladné pocity 
z tvorby nastartovat nebo napomoci procesu 
uzdravení. S úsměvem jde přece všechno lépe.

Blanka Čuhelová
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kalendář akcí
svitavský informační měsíčník

 1. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr 

Rockotéka
Rrockové hity minulosti i současnosti, hrajeme 
na vaše přání. Akce na baru.

 2. / So / 15:00 / městské muzeum a galerie 

Přehlídka 2019
Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavské-
ho okresu. Na klavír zahraje absolventka ZUŠ 
Svitavy Karina Pavlova.

 5. / Út / 8:00–16:00 / muzejní dílny 

Kdybych já byl řezbářem
Na prázdninovém workshopu pro děti s umě-
leckým řezbářem Petrem Steffanem si děti 
vlastnoručně vyrobí dřevěné hlavolamy, těžítka, 
ozdobné reliéfy, hračky, … 
Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 nebo 
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena workshopu je 500 Kč /osobu

 5. / Út / 9:30–12:00, 14:30–17:00 /   
 dětské oddělení knihovny 

Den se stolními hrami

 6. / St / 8:00–16:00 / muzejní dílny 

Kdybych já byl kovářem
Na prázdninovém workshopu pro děti s umě-
leckým kovářem Františkem Bečkou se naučíte 
pracovat s kovářským nářadím, vlastnoručně si 
nad výhní a na kovadlině vyrobíte kovové před-
měty dle vlastního návrhu. 
Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 
nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.  
Cena workshopu je 500 Kč /osobu 

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

Fantasy klub pod vedením Michala 
Římala z knihkupectví Minotaur 
Knižní novinky ze světa fantasy. Pravidla karetní hry 
Pokémon. Pro děti od 8 let.

 7. / Čt / 19:30 / kino Vesmír 

Metallica: Francie na jednu noc
Záznam koncertu legendární skupiny Metallica 
z francouzského města Nimes.
Vstupné: 180 Kč

 8. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr  

Oldies párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme 

na vaše přání české i zahraniční fláky. Akce 
na baru.

 10. / Ne / 15:00 / Fabrika  

Na muzice ve Fabrice  
aneb Tančíme s dechovkou 
K poslechu, tanci a dobré náladě zahraje decho-
vý orchestr  Astra. 
Vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč 

 10. / Ne / 15:00 / divadlo Trám 

Otesánek (Divadlo B)
Představení pro děti od tří let o známém nena-
sytovi. Na motivy klasické pohádky, jen Otesá-
nek je trošku… jiný. Je totiž robot. Zpočátku 
roztomilý pomocník v domácnosti, postupem 
času ale… 
Vstupné: 80 Kč

 11. / Po / 18:00 / bar u knihovny 

Filmový klub 
Farma zvířat (George Orwell)
Dnes již klasické animované zpracování poli-
tické alegorie George Orwella Farma zvířat je 
krutou obžalobou totalitního režimu, ale taky 
smutnou pravdou o tom, proč lidové revoluce 
nefungují (aspoň ne tak, jak si lid představuje). 
Režie: Joy Batchelor, John Halas. Scénář: Lau-
rence Heath. Večerem provází Michal Kadlec. 
Doporučený věk 13+

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

Čtenářský klub 
Čtení, vyprávění, tvoření. Pro děti od 2 do 7 let.

 14. / Čt / 19:30 / klub Tyjátr 

Neřež
Neřež je volné pokračování skupiny Nerez. 
V repertoáru kapely jsou zásadní písně Zuzany 
Navarové a Zdeňka Vřešťála.
Zdeněk Vřešťál – kytara, zpěv. Vít Sázavský – 
kytara, viola, perkuse, zpěv. Filip Benešovský 
– basa, zpěv. Robert Fischmann – flétna, perku-
se, zpěv. Vstupné: 200 Kč předprodej (recepce 
Fabrika Svitavy a klub Tyjátr od 3. 12. 2018), 
250 Kč na místě

 15. / Pá / 15:00–18:00 / MC Krůček  

Montessori prostředí a principy  
ve výchově dětí od 3 do 6 let
Ochutnávkový inspirativní workshop pod vede-
ním průvodkyně dětí i dospělých, montessori 
lektorky a pedagožky Mgr. Soni Nádvorníkové. 
Cena 150 Kč členi/200 Kč nečleni MC Krůček. 
Je nutné přihlášení předem na e-mail: mater-
skecentrum@kruceksvitavy.cz, tel.: 737 236 152.

 15. / Pá / 19:30 / klub Tyjátr  

Within Destruction tour 2019 
Death thrash metalové komado NAHUM 
odpálí ve Svitavách další z koncertů v rám-
ci svého velkého turné, které nese název 
podle posledního alba kapely, kterému se 
dostalo velkého uznání po celém světě, ale 
i doma. Vystupující kapely: Marana – de-
ath metal (Svitavy), Purnama – death black 
(Turnov), Innersphere-melodicdeath (Pl-
zeň), Nahum – death thrash (Ostrava). 
Vstupné: 110 Kč předprodej (SMSticket), 
150 Kč na místě

 16. / So / 20:00 / klub Tyjátr  

Jack Daniel´s párty
Nejlepší párty s rockovými i oldies hity. Za-
hrajeme na vaše přání české i zahraniční fláky. 
Akce na baru Jack Daniel´s + dárky.

 18. / Po / 19:00 / Fabrika 

Tuktukem z Bangkoku domů 
s Tomíkem na cestách
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách je hra-
nický rodák, který se vydal na další neskuteč-
nou cestu. Tentokrát s tuktukem z Bangkoku 
domů. Mnoho barvitých historek plných nesku-
tečných situací vám bude vyprávět za dopro-
vodu fotografií a videí promítaných na plátně. 
Vstupné: 110 Kč / studenti a senioři: 80 Kč

 19. / Út / 16:00 – 19:00 / MC Krůček 

Prevence a řešení šikany 
– praktický seminář
Jak šikaně předcházet a tišit její účinky? Co 
mohu jako rodič udělat pro to, abych se 
o bezpečí svého dítěte informoval a jak ho 
nejlépe připravit na pobyt v kolektivu dětí? Té-
matem vás provede speciální pedagog, etoped  
Mgr. Jan Mazák.  Cena 150 Kč členi/200 Kč ne-
členi MC Krůček. Je nutné přihlášení předem 
na e-mail: materskecentrum@kruceksvitavy.cz, 
tel.: 737 236 152.

 19. / Út / 19:00 / Fabrika  

Tomáš Sýkora – Songs and old forms 
Sólový klavírní recitál představuje cyklus 20 
klavírních kompozic, pojímá všechny inspirační 
zdroje Tomáše Sýkory. Vážnou hudbu, jazz, elek-
tronickou hudbu, improvizaci… Vstupné: 200 Kč

 19. / Út / 20:00 / klub Tyjátr 

Listování.cz: LiStOVáNí.cz:  
Doppler (Erlend Loe)
Další představení z cyklu Listování, které zpra-

KULTURA



str. 10 naše město / únor 2019 / www.svitavy.cz

covává knihy netradiční formou. Doppler, hlav-
ní hrdina knihy, spadne v lese z kola a začne 
přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc 
„pilný.“ Svou hlubokou osobní krizi řeší tím, že 
opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa. Hra-
je: Lukáš Hejlík. Vstupné 80 Kč (předprodej 
v knihovně)

 20. /St/19:00/ učebna   
 při ZŠ a MŠ Sokolovská  

Současná architektura  
ve Svitavách
První z cyklu Večery na téma architektura. 
Přednáška a diskuse pro širokou veřejnost 
o současné architektuře ve Svitavách. Moderu-
je Lukáš Brýdl, hosté architekti Radim Oblouk 
a Marek Štěpán. Akce se koná v nové učebně 
dle návrhu Marka Štěpána v areálu mateřské 
školky na Pražské ulici – vstup z Pražské ulice 
branou vedle sportovní haly. Vstupné dobro-
volné. 

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

190. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Madagaskar
uvádí: Robert Bazika

 21. /Čt /19:30 / klub Tyjátr  

Expedice Safari aneb Úsměv  
je klíčem od Afriky
6 zemí (Zimbabwe, Mosambik, Malawi, Zam-
bie, Botswana, Jihoafrická republika), 55 dnů 
a 10.000 kilometrů. O cestách (nejen) do nitra 
černého kontinentu s Pavlem Fuchsem a Jane-
tou Chaloupkovou.  Vstupné dobrovolné 

 22. / Pá / 19:00 / klub Tyjátr  

PUNKový Tyjátr
Vystoupí: Vision Days, Werglůj Pjos…
Vstupné: 120 Kč

 23. / So / 8:00–12:00 / muzejní dílny 

Vyrobte si skleněnou mísu
Se sklářem Vladimírem Graciasem si vytvoříte 
technikou fusingu, neboli spékáním barevných 
skel svoji vlastní skleněnou mísu. První den si 
připravíte tvar a barevnost mísy, po jejím vy-
pálení ve sklářské peci si 9. března svou mísu 
dotvoříte svou originální malbou na sklo a te-
prve po konečném vypálení odnesete hotový 
výrobek domů. Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 
461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.
svitavy.cz. 
Cena dvoudenního workshopu je 800 Kč/
osobu.

 23. /So/19:00 / kino Vesmír 

Král Lear – NT Live
Gandalf McKellen si v NT Live vyřídí účty s po-
šetilým králem Learem. Záznam z londýnského 
West Endu ukáže mimořádně dojemný portrét 
krále Leara v podání uznávaného herce Iana 
McKellena.
Vstupné: 150 Kč

 23. / So / 20:00 / Fabrika   

Ples PS Dalibor 
Vstupné: 220 Kč

 23. / So / 20:00 / klub Tyjátr  

Swingový večírek
Hraje SBB – Svitavský BigBand 
Na programu budou swingové evergreeny  
a jazzové standardy, které jsou prověřeny ča-
sem. Připravena je pořádná porce pěkné muzi-
ky, písniček i orchestrálek. Večírek se stolovou 
úpravou, s konzumací, k poslechu i tanci. Or-
chestr pod vedením O. Vaise. Rezervujte si svá 
místa v Tyjátru z důvodu omezené kapacity 
klubu.
Vstupné: 90 Kč 

 24. / Ne /15:00 / divadlo Trám 

O červené Karkulce 
(Divadlo Bořivoj Praha) 
Klasické pohádkové představení v loutkovém – 
maňáskovém provedení. A dvě herečky, které 
prožívají příběh Karkulky – každá ovšem trošku 
jinak. Vstupné: 80 Kč

  24. / Ne /16:00–18:00 / MC Krůček  

Dětský karneval s Krůčkem
Rodinné vstupné 70 Kč členi / 90 Kč nečleni 
MC Krůček. 

 25. / Po / 17:00 / bar u knihovny 

Přednáška Kateřiny Rouse: 
Terapie Su–Jok a léčebné hudební 
nástroje
Automasáž hlavy podle terapie Su–jok. Léčeb-
né hudební nástroje (tibetská mísa, tibetské 
činelky, koshi zvonkohra). Společná relaxace 
za zvuků výše uvedených nástrojů.  

 25. / Po / 18:00 / Fabrika 

Sportovec roku
Za účasti vedení města budou oceněni sportov-
ci od nejmladší kategorie, trenéři, úspěšné ko-
lektivy či jednotlivci, kteří se zasloužili o úspěš-
nou reprezentaci Svitav i v mezinárodním 
měřítku. V rámci programu vystoupí slovenská 
písničkářka a zpěvačka Mirka Miškechová.

Předprodeje
Neřež (Tyjátr) – 14. 2. 2019 / 19:30 
Vstupné: 200 Kč předprodej, 250 Kč na místě

Tomík na cestách (Fabrika) – 18. 2. 2019 
/ 19:00 /  Vstupné: 110 Kč dospělí, 80 Kč 
studenti a senioři (prodává i MIC Svitavy)

Prague Cello Quartet – HAPPY 
TOUR–PCQ2019 (Fabrika)  – 4.3.2019 / 
19:00 / Vstupné : 290 – 380 Kč (prodává MIC 
Svitavy)
 
 Vladivojna La Chia & 4Trio (Tyjátr)  
–  9. 3. 2019 / 20:00 / Vstupné: 200 Kč  
v předprodeji, 250 Kč na místě (prodává  
i MIC Svitavy)

Lenka Filipová a hosté (Fabrika)  
– 21. 3. 2019 / 19:00 / Vstupné: 390 Kč
 
Honza Křížek a kapela+support 
(Tyjátr) – 22. 3. 2019 / 20:00 / Vstupné: 
180 Kč předprodej, 220 Kč na místě

MIDI LIDI + Hello Marcel (Tyjátr)  
– 23. 3. 2019 / 20:00 / Vstupné: 200 Kč 
(prodává i MIC Svitavy)

Petra Janů & Amsterdam (Fabrika)  
– 18. 4. 2019/ 19:00 / Vstupné: 390 Kč 
(prodává i MC Svitavy)

Kouzelná školka slaví 20 let s dětmi 
ve Svitavách – 28. 4. 2019 / 15:30  
(Fabrika) / Vstupné: 195 Kč přízemí, 185 Kč 
balkón (prodává i MIC Svitavy)

Vandráci Vagamundos ( Fabrika )  
– 8. 5. 2019 / 20:00 / Vstupné: 300 Kč

Recepce Fabrika (tel.: 731 677 692 nebo e-mail: 
recepce@kultura–svitavy.cz), on line: 
www.kultura–svitavy.cz, MIC Svitavy. Nyní 
můžete platit i platební kartou. Vstupenky 
placené kartou nelze vrátit ani vyměnit. Po-
kud není akce zrušena, nebo přesunuta, není 
možné vstupenky vyměnit ani vrátit.

VýSTAVy

Městské muzeum a galerie
3. 2.–10. 3.
Přehlídka 2019
Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu.

9. 2.–31. 3. 
Alois Petrus  
– řezbář, výtvarník, sběratel
Výstava ke 130. výročí narození významné-
ho svitavského řezbáře, který strávil se Svita-
vách velkou část svého života. Výstava ze sbí-
rek muzea bude dále putovat do Městského 
muzea ve Skutči, kde se Alois Petrus narodil.

Labyrint svitavských  příběhů
Stálé expozice
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu naše-
ho města. V centru expozice je vystavena část 
svitavského betléma, který v současné době 
prochází rukama restaurátorů, a již zrestauro-
vaná mechanická ukázka.

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve svi-
tavském  muzeu. Součástí expozice je prádelna, 
kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše, 
vymandlovat si prádlo na historickém mandlu 
a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich ba-
biček. 
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Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů 
o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expo-
zicí v německé a anglické verzi.
 
Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné 
vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie 
a texty o vilách, které si postavili naši předkové 
na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou 
moderní architekturu bydlení ve městě.  
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné 
vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie 
a texty o vilách, které si postavili naši předkové 
na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou 
moderní architekturu bydlení ve městě.  

Muzeum esperanta
Ottendorferův dům (za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum předsta-
vuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Infor-
muje o zajímavostech z historie i o možnostech 
současného využití znalosti jazyka, vystavuje 
knižní, fotografické, sběratelské a umělecké 
artefakty.
Současná výstava: 10 let muzea a 100 let re-
publiky“ Vstupenky v ceně 10,– jsou k dostání 
v pokladně MMG (Út–Pá 9–12,13–16h) a v ča-
jovně Krásná chvíle (Út–Ne 15–21h). Komen-
tované prohlídky po předchozí dohodě na tel. 
604 377 616.

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta
Kámen, nůžky, papír...
V muzejních dílnách se dějí věci. Foto–pozván-
ka na setkání s malířkou, kovářem, řezbářem, 
sklářem, fotografem, pekařkou a dalšími ši-
kovnými lidmi, kteří vám prozradí taje starých 
i nových českých řemesel a výtvarných technik. 

Fabrika
Foyer 

Výstava výtvarných prací žáků  
Gymnázia Svitavy 
Žáci jsou ze třídy učitelky Evy Bulvové

2. podlaží 
Jana in the world 
Výstava fotografií Jany Kovářové z cest a zemí 
bližších i vzdálených, které mají své místo pře-
devším na blogu janaintheworld.com.

3. podlaží 
Miroslav Kočí – Mýma očima...
Soubor fotografií mnoha žánrů.

4. podlaží 
Lukáš Klingora – We stand by you
Martin Faltejsek – fotografie
Ve své tvorbě se věnuje autoportrétu, díky kte-

rému uniká z koloběhu vlastního života a odráží 
svůj vztah k rodnému místu – Lanškrounu. Třikrát 
za sebou vyhrál soutěž Czech Press Photo, byl 
nominován do World Press Photo. Kromě volné 
tvorby se však věnuje i komerční fotografii, spolu-
pracuje se značkami jako BMW, Lexus nebo ELLE.

Kino Vesmír, divadlo Trám
1. a 2. podlaží
Fotografie Jitky Havlové
Soubor fotografií brněnské malířky a fotografky 
Jitky Havlové

Divadlo Trám
Obrazy Jindry Pevného
Výstava je tématicky spojená s divadelní pře-
hlídkou POSED, která se uskutečnila ve dnech 
16. a 17.11. v Divadle Trám

Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Výstava obrazů Ke slunovratu Barbory Moron-
gové. Vystavená díla je možno zakoupit.

KAVáRENSKá KULTURA

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

09. / So / 16:00 
Mantry s Davidem Breiterem
Budou se zpívat mantry, bhadžany i písně s du-
chovní tematikou v kruhu s Davidem Breiterem. 
Zpívat se bude nejen v indickém, ale i českém 
jazyce.
 
13. / St / 18:00 
Korálkový workshop
Zveme všechny, co mají rády drahé kameny 
a šperky, na tvořivou dílnu, kde si můžete vyrobit 
krásný náramek dle vlastní fantazie. Na tomto 
workshopu budeme tvořit z přírodních ma-
teriálů, korálků, polodrahokamů. Praktickým 
kurzem bude provázet Bára Steinfestová, au-
torka šperků DHARMA BEADS. Možno využít 
i dárkové poukazy.
 
27. / St / 19:00 
Bubnování s Andrejem Kolářem
Bubenická improvizace a workshop základních 
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokroči-
lí. Za mírný poplatek možno bubny na místě 
zapůjčit. Vstupné dobrovolné.

KINo VESMíR

1.–2. / Pá, So / 17:00 
Husí kůže 2: Ukradený Halloveen  
USA 2018  PREMIÉRA!
Opět ožijí monstra uvězněná v knihách, a to 
právě na Halloween… Animovaný dětský horor
Režie: Ari Sandel
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 90minut

1.–2.  / Pá, So / 19:30
Ženy v běhu  ČR 2018  PREMIÉRA!

Splnit poslední přání milovaného muže – za-
běhnout maraton. A tak matka a tři dcery si 
rozdělí trať na čtyři díly… Komedie.
Scénář a režie: Martin Horský
Vstupné: 130 Kč

 Jarní 3D prázdniny v našem kině:  

4. / Po / 17:00 
Sněhová královna: V zemi zrcadel 
Rusko 2018 
Populární animovaná série ve 3D! Svět kouzel 
se střetne s králem Haraldem, který chce zbavit 
svět kouzel…
Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Vstupné: 130 Kč / dabováno / 80 minut /  3D 

5. / Út / 17:00 
Úžasňákovi 2 USA 2018

Oblíbená rodina superhrdinů se vrací! Tento-
krát je hlavní hvězdou Helen. Animovaný ro-
dinný film.
Scénář a režie: Brad Bird
Vstupné: 110 Kč /dabováno / 118 minut /  3D 

6. / St / 17:00 
Yeti: Ledové dobrodružství USA 2018

Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, 
že záhadné bytosti známé jako „lidé“ opravdu 
existují…
Scénář, režie, produkce: Glenn Ficarra, John 
Requa. Vstupné: 130 Kč / dabováno 96 minut 
/  3D 

7. / Čt / 17:00 
Fantastická zvířata:  
Grindelwaldovy zločiny USA 2018

Kdo změní budoucnost? Bitevní linie jsou vyty-
čeny a v znesvářeném světě čarodějů je podro-
bena zkoušce láska a loajalita i mezi přáteli 
a rodinou… Rodinný fantasy film podle J. K. 
Rowlingové. Režie: David Yates
Vstupné: 110 Kč / dabováno 134 minut /  3D 

8.–9.  / Pá, So / 17:00 
Lego příběh 2 USA 2019, PREMIÉRA!

Kostky jsou vrženy! Naši hrdinové se pouštějí 
do boje za záchranu milovaného města!
Animovaný dětský film. Režie: Mike Mitchell, 
Trisha Gum
Vstupné: 140 Kč / dabováno /  3D 

5. / Út / 19:30 
Ticho před bouří USA 2018

Na tomhle ostrově nikdo neumírá… dokud ne-
porušíte pravidla. Thriller. Matthew McConau-
ghey v hlavní roli.
Režie: Steven Knight. Vstupné: 120 Kč / od 15 
let / titulky / 106 minut

6. / St / 19:30 
Úniková hra USA 2019

Příběh šesti lidí, kteří hrají hru, ze které neexis-
tuje cesta ven..., začíná boj o přežití. 
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Režie: Adam Robitel
Vstupné: 120 Kč / titulky / 100 minut

7. / Čt / 19:30 
Metallica: Francie na jednu noc
V mystickém prostředí starořímské arény duní 
prověřené metalové skladby. Legendární Meta-
llica by koncertovala kdekoliv. Přesto koncertní 
kulisa, kterou Metallica zvolila jednoho červen-
cového večera roku 2009, dodala vystoupení 
magickou atmosféru.
Režie: Don Kent
Vstupné: 180 Kč / titulky / 132 minut

8.–9. / Pá, So / 19:30 
Na střeše ČR 2019, PREMIÉRA!

Starý muž poskytne dočasné útočiště mladému 
Vietnamci, který se skrývá na střeše jeho domu. 
Příběh o setkání s někým, koho považujeme 
za cizince, nicméně vše může být jinak… Scénář 
a režie: Jiří Mádl. Vstupné: 120 Kč

12. / Út / 19:30 
Potomek USA 2019

Nejsi tu vítaný! Horor o chlapci, ve kterém se 
skrývá zlo. Kdo ho ovládá?
Režie: Nicholas McCarthy
Vstupné: 120 Kč /od 15 let / titulky / 92 minut

13. / St / 19:30 
Marie, královna skotská UK, USA 2018

Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Sao-
irse Ronan v titulní roli historického dramatu.
Režie: Josie Rourke
Vstupné: 120 Kč / titulky / 124 minut

14.–15.  / Čt, Pá / 19:30 
Léto s gentlemanem ČR 2019, PREMIÉRA!

Letní romantická komedie o touze po svobodě, 
pozdní lásce a naději… V hlavních rolích Alena 
Antalová a Jaromír Hanzlík, který zároveň na-
psal scénář k filmu. Režie: Jiří Adamec
Vstupné: 130 Kč / 98 minut

16. / So / 17:00 a 19:30 
Alita: bojový anděl USA 2019, PREMIÉRA!

Neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození 
bojovnice. Akční sci–fi o normální holce s ro-
botickým tělem.
Scénář: James Cameron
Režie: Robert Rodriguez
Vstupné: 150 Kč / dabováno / 122 minut /  3D 

18.–19.  / Po, 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.  / St / 19:30 
Nedotknutelní USA 2019 

Příběh, který má takovou sílu, že se stále vyprá-
ví… Ochrnutý boháč si najme nespoutaného 
mladíka… Remake slavného francouzského 

filmu.
Režie: Neil Burger
Vstupné: 120 Kč / titulky 

21.–22.  / Čt, Pá / 19:30 
Úhoři mají nabito ČR 2019, PREMIÉRA!

Není to jenom hra. Je to únik z reality, se kte-
rým nelze přestat… Černá komedie o partě 
chlapů, pro které se hra na URNU stala úni-
kem z jejich nudných životů… Režie: Vladimír 
Michálek
Vstupné: 120 Kč  

22.–23. / Pá, So / 17:00 
Jak vycvičit draka 2 USA 2019, PREMIÉRA!

Mladý Viking Škyťak a drak Bezzubka se vracejí 
v pokračování úspěšné animované série! Scé-
nář a režie: Dean DeBlois
Vstupné: 150 Kč / dabováno / 104 minut /  3D 

23.  / So / 19:00 
Král Lear
Záznam divadelního představení. Inscenace 
Festival Theatre v Chichesteru získala loni pě-
tihvězdičkové recenze a byla beznadějně vy-
prodaná. Letos se ukáže v Londýně, v divadle 
Duke of York, opět s hvězdou filmových sérií 
Pán prstenů a X–Men v titulní roli. Současné, 
podle deníku The Times vybalancované a sil-
né převyprávění Shakespearovy něžné, násilné, 
dojemné i šokující hry režíruje Jonathan Mun-
by. Hrají: Ian McKellen, Sinéad Cusack
Vstupné: 150 Kč, 3 hodiny a 20 minut včetně 
přestávky

26. / Út / 19:30 
Mrazivá pomsta USA 2019

Strhující akční thriller plný černého humoru 
Liam Neeson a Laura Dern jako rodiče syna, 
který jim náhle zemře…
Režie: Hans Petter Moland
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky   

27. / St / 19:00 
Zkáza Dejvického divadla
Všech šest dílů nového seriálu ČT exkluzivně 
právě dnes večer a právě v našem kině, které 
bylo vybráno pro tento jedinečný filmový zá-
žitek!!!
Vedení slavného a kultovního Dejvického diva-
dla je vystaveno nečekané existenční zkoušce… 
Všichni herci DD hrají sami sebe!
Délka: 6 dílů x 30 minut 1 díl + přestávka
Vstupné: 250 Kč, pro studenty a seniory: 200 Kč

28. / Čt / 19:30 
Všechno nejhorší 2 USA 2019 

Může být něco horšího, než opakovaně pro-
žívaný narozeninový den, na jehož konci vás 
někdo zabije? Může! Hororová komedie.
Scénář a režie: Christopher Landon
Vstupné:  120 Kč / titulky / 100 minut

SPoRT

FLoRBAL
2. / So / 20:00 / hala Na Střelnici
Svitavy – FBK Spartak Hluk 
Národní liga, muži 

3. / Ne/ 9:00 a 14:00 / hala Na Střelnici
junioři

16. / So / 18:00 / hala Na Střelnici
Svitavy –  FBC Letka Toman  
Finance Group
Národní liga, muži 

VoLEJBAL
2. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Turnov
ženy A – 2. liga

2. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Pegas Znojmo
kadetky – 1. liga

9. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
Český pohár kadetů – turnaj
kadeti – ČP

10. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár kadetů – turnaj
kadeti – ČP

16. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A –  Lokomotiva  Liberec
ženy A – 2. liga
 
23. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Česká Třebová
ženy A – 2. liga

23. / So / 10:00 / hala Na Střelnici 
TJ Svitavy – TJ Frýdlant nad Ostravicí
kadetky – 1. liga

23. / So / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy B – Sokol Česká Třebová II
ženy B – KP I. tř.

24. / Ne / 10:00 /  hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Litomyšl
muži – KP I. tř.

Vybíráme z akcí. Své oblíbené pořady 
a činnosti dále hledejte na interneto-
vých stránkách provozovatelů. Děku-
jeme za pochopení.

www.svitavy.cz
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18. / Po / 19:00 / Fabrika 
Tuktukem z Bangkoku domů  
s Tomíkem na cestách
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách je hranic-
ký rodák, který se vydal na další neskutečnou 
cestu. Tentokrát s tuktukem z Bangkoku domů. 
Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomík koupil 
v Thajsku a bez jakýchkoliv zkušeností se vydal 
s tímto 35 let starým vozem přes půl světa. Pro-
jel tak Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Tu-
recko, Bulharsko, až jej přesně do roka a do dne 
dotlačil do České republiky. O tom, že to jde, 
když se chce a mnoho barvitých historek plných 
neskutečných situací, nabídek k sňatku, útěků 
před slonem, příšerných Indů ale i nádherného 
Íránu vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou 
mile rád poví za doprovodu fotografií a videí 
promítaných na plátně. 
Vstupné: 110 Kč / Studenti a senioři: 80 Kč

19. / Út / 19:00 / Fabrika 
Tomáš Sýkora – Songs and old forms / 
Solo piano projekt 
Sólový klavírní recitál představuje cyklus 20 
klavírních kompozic, pojímá všechny inspirač-
ní zdroje Tomáše Sýkory. Vážnou hudbu, jazz, 
elektronickou hudbu, improvizaci…
„Tímto projektem se vracím zcela na začátek, 
tedy ke kořenům – jak českým, tak svým. Za-
měřuji se na jeden nástroj, jeden detail, jeden 
zvuk – na klavír.“                             Tomáš Sýkora
Vstupné: 200 Kč

Jarní prázdniny v knihovně
Během jarních prázdnin bude dětské oddělení 
knihovny otevřeno i v dopoledních hodinách 
(kromě čtvrtka). V úterý 5. února si děti mohou 
zasoutěžit se stolními hrami, a to v dopoled-
ních hodinách od  9:30 a odpoledne od 14:30. 
Připraveny budou hry pro všechny věkové 
kategorie.  Ve středu 6. února v 16:00 hodin 
proběhne další fantasy klub, děti se dozví neje-
nom o novinkách ze světa fantasy literatury, ale 

budou se i nadále věnovat pravidlům karetní 
hry Pokémon. 

11. / Po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Farma zvířat 
(předloha George Orwell)
Dnes již klasické animované zpracování politické 
alegorie George Orwella Farma zvířat je krutou 
obžalobou totalitního režimu, ale taky smutnou 
pravdou o tom, proč lidové revoluce nefungují 
(aspoň ne tak, jak si lid představuje). Velká Bri-
tánie / USA, 1954, 72 min. Režie: Joy Batchelor, 
John Halas. Scénář: Laurence Heath. Večerem 
provází Michal Kadlec. Doporučený věk 13+.

13. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny 
Čtenářský klub pro děti od 2 do 7 let 
Čtení, vyprávění, tvoření.

19. / Út / 20:00 / klub Tyjátr
Projekt Listování („knížky na jevišti“) 
tentokrát představí knihu norského spisovatele 
Erlenda Loea. 
Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese 
z kola a začne přemýšlet o svém životě, který 
mu připadá moc „pilný.“ Svou hlubokou osobní 
krizi řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhu-
je se do lesa. Společnost mu dělá losí mládě, 
jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt 
v lese postupně narušují další postavy, které 
Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasi-
vity. Všechno je tak norské a Doppler už nechce 
být pilný! Tato akční groteska patří k nejoblíbe-
nějším titulům seriálu LiStOVáNí. Hraje: Lukáš 
Hejlík. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).

25. / Po / 17:00 / bar u knihovny
Přednáška Kateřiny Rouse: Terapie 
Su-Jok a léčebné hudební nástroje
Přes hlavu vedou meridiány všech orgánů, 
dozvíte se o jejich vlivu na tělesné, duševní 
i emociální zdraví, naučíte se je správně ošet- 
řovat, harmonizovat a posilovat sebeléčebné 
schopnosti podle terapie Su-Jok. Seznámíte se 
s léčebnými hudebními nástroji (tibetská mísa, 
tibetské činelky, koshi zvonkohra) a vyzkoušíte 
si jejich účinek na vlastní kůži. Na závěr pro-
běhne společná relaxace za zvuků výše uvede-
ných nástrojů.  

29.3. / Pá / 18:00 / dětské oddělení knihovny 
Noc s Andersenem 2019 na téma: 
Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky
Letošní Noc s Andersenem bude plná hobitů, 
trpaslíků, lesních elfů, skřetů a mnoha dalších 
postav z Kraje, Temného Hvozdu  a Království 
pod Horou. Hobití noc proběhne 29. 3. 2019 
od 18:00 hod. na dětském oddělení svitavské 
knihovny a v jejím okolí. Děti se mohou těšit 
na program zahrnující neočekávaný dýchánek, 
hádanky ve tmě, skřetí hru, dále se vydají na ces-
tu Temným hvozdem přes Jezerní město a do-
jdou až k Osamělé hoře, ve které si hlídá ukrade-
ný poklad obávaný drak ze Severu, Šmak. Motivy 
těchto aktivit vycházejí z knihy Hobit, aneb, Ces-
ta tam a zase zpátky od známého autora fantasy 
titulů J.R.R. Tolkiena i filmové trilogie Hobit. 
Přihlásit se mohou aktivní čtenáři MěK ve Svi-
tavách od 8 let (alespoň jednou měsíčně na-
vštěvující knihovnu), a to nejpozději do 4. 3. 
2019 na dětském oddělení knihovny nebo na e-
-mailové adrese: iv@booksy.cz. Počet účastníků 
je omezen.                           Gabriela Ivánková

Živé pochodně jako forma politické-
ho protestu: Jan Palach a ti druzí
Před knihovnou je ke zhlédnutí výstava, kterou 
připravila knihovna Právnické fakulty UK. Vý-
stava vznikla u příležitosti 50. výročí sebeupá-
lení Jana Palacha a zobrazuje celkem dvanáct 
příběhů, jejichž protagonisté zvolili sebeupále-
ní jako formu politického protestu.

www.creditas.cz  |  800 888 009

Stavte se na
nově otevřené 
pobočce

Termínované 
vklady s pevnou
úrokovou sazbou

Svitavy, náměstí Míru 128/60
Provozní doba
Po, út, čt:  8.00–12.00, 12.30–16.00
 St:  8.00–12.00, 12.30–17.00
 Pá:  8.00–12.00, 12.30–15.00
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Jarní prázdniny  
s Tramtáryjí
Příměstský tábor 4.–8. 2. 2019 ( jarní prázdniny)
Věk: od 6 do 12 let, čas 7:30 – 16:00 hod., 
cena: 1400 Kč
Pondělí: celodenní výlet do Aqua Centrum 
Pardubice (400 Kč).
Úterý: Deskové hry v Tramtáryji, sportovní 
hry venku (tělocvična), bruslení (200 Kč).
Středa: Řemesla v muzeu, bowling (250 Kč).
Čtvrtek: NERF v Tramtáryji, Laser Aréna 
Boskovice (250 Kč).
Pátek: celodenní výlet do Bruno family park 
Brno (400 Kč).
Možnost přihlásit se pouze na jednotlivé dny 
v sekci akce. 
Přihlášení: https://svcsvitavy.iddm.cz  v sekci 
tábory.

Jarní pobytový tábor TZ Svratouch
3. – 8. 2. 2019 / Cena: 1500 Kč
Bližší informace: Lenka Waltová
tel.: 734 287 286

2. 2. / So / 9:30 / parkoviště u bývalého 
motorestu U Jelena
Zimní liga házedel – 39. ročník / 
Memoriál Jidřicha Samka 
– 4. ročník / III. kolo   
Soutěž leteckých modelářů. Žáci 20 Kč, Juni-
oři 30 Kč, Senioři 50 Kč – při startu ve čtyřech 
kolech je start v pátém kole zdarma.

10. 2.  / Ne / 8:00 / střelnice SVČ Svitavy / IV. ZŠ
Střelecká soutěž: ZIMNÍ cena
27. ročník / Vzduchová pistole 60, 40. 
Startovné: pro nečleny 50 Kč 

24. 2.  / Ne / 8:00 / střelnice SVČ Svitavy / 
IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Cena předsedy SSK 
Pomezí – 21. ročník
Vzduchová puška mládež do 12, 14 a 16 let. 
Startovné: pro nečleny 50 Kč

Letní příměstské tábory 
s Krůčkem 
Letní příměstské tábory s Krůčkem proběhnou 
ve 4 termínech: 8. – 12. 7. (pro děti od 6 let), 
15. – 19. 7., 29. 7. – 2. 8. a 5. 8. – 9. 8. (tábor 
pro menší děti od 4 do 8 let). Jednotná cena 
1 300 Kč/dítě. Více informací a přihlášení dětí 
na: e-mail: materskecenrum@kruceksvitavy.cz, 
tel:. 737 236 152. Sledujte také náš web www.
kruceksvitavy.cz a facebook: www.facebook.
com/mckrucek, kde v nejbližší době upřesní-
me témata a vedoucí jednotlivých táborů. Po-
kud chcete dostávat aktuální informace o dění 
v Krůčku přednostně e-mailem, kontaktujte nás.

Dětský karneval s Krůčkem
Tradiční dětský karneval se uskuteční v nedě-
li 24. února od 16 do 18 hodin v sále Fabri-
ky. Děti čeká nejen rej masek, ale také pestrý 

animační program – společné hry, zábavná 
stanoviště s různorodými úkoly, karnevalová 
diskotéka – prostě parádní zábava! Rodinné 
vstupné je pro členy MC Krůček 70 Kč, pro ne-
členy 90 Kč. Těšíme se na společné karnevalové 
řádění!                                                 Tým Krůčku

Jarní příměstské tábory 
s Bonanzou 
O jarních prázdninách (4.–8. února 2019) 
uspořádá Bonanza Vendolí, z. ú. dva příměst-
ské tábory pro děti do 15 let. Tábory budou 
probíhat stejně jako v minulém roce v NK Díra 
Svitavy a NZDM Prevence s Bonanzou ve Ven-
dolí. Děti se mohou těšit nejen na chvíle stráve-
né v sedle, ale i spousty her, výletů do okolních 
měst a nevšedních zážitků. 
Více informací naleznete na plakátech a webo-
vých stránkách www.osbonanza.cz nebo přímo 
u pracovníků jednotlivých klubů. Kluby lze i pří-
mo kontaktovat: 
NK Díra Svitavy, e-mail: dira-sy@osbonanza.cz, 
tel.: 733 598 577. NZDM Prevence s Bonan-
zou, Vendolí 18, e-mail: statek@osbonanza.cz,  
tel.: 733 598 578. 

Anita Stanislavová

Klub seniorů
11. / Po / 14:00 / Fabrika – přízemí, velký sál
Masopust
Masopustní posezení za doprovodu hudby 
Folk – Vendolband. Přijímáme nezabalené 
dárky do tomboly.

19. / Út / 13:00 / Bowling-Squasch cent-
rum, Olbrachtova ulice
Bowlingový turnaj
Akce pro členy klubu seniorů.

27. / St / 14:00 / Fabrika, velký sál
Senior bez nehod
Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v do-
pravě. Určeno všem seniorům!

Upozornění!
Prosíme členy, aby na akce pořádané klubem 
seniorů nosili platné členské průkazy s vyzna-
čením poplatku za registraci na příslušný kalen-
dářní rok. V měsíci lednu až březnu akceptuje-
me úhradu příspěvku za předešlý rok. 
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezento-
vány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. 
podlaží před místností č. 301) a v elektronické 
podobě na webových stránkách www.ks.svita-
vy.cz nebo na facebooku www.facebook.com/
kssvitavy.

Přeplavme svůj  
La Manche!

Klub seniorů Svitavy a SPORTES Svitavy 
se letos poprvé zapojí do štafetového plavání 
pod názvem Přeplavme svůj La Manche, které 
pořádá platforma seniorských klubů ČR Sen-
Sen (projekt Senzační senioři sdružuje aktivní 
seniory a vznikl v Nadaci Charty 77 / Konto 
Bariéry). Plavání se uskuteční v průběhu mě-
síce února a zapojit se mohou všichni senioři 
ve věku nad 60 let. Patronkou akce je Lucie 
Leišová, přemožitelka Gibraltaru a podporova-
telka plaveckých aktivit SenSenu. Pro tento účel 
je zdarma zpřístupněn bazén každý únorový 
pátek (tedy 1., 8., 15. a 22. 2. 2019) v době 
od 9 do 11 hod.

Nejde o závod v pravém slova smyslu, se-
nioři nebudou soutěžit mezi sebou, ale sami se 
sebou, se svou pohodlností. 

Pokračování na str. 15
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Sametové Svitavy
Letos si připomíná-

me 30 let od Sametové 
revoluce, která v roce 
1989 vedla k pádu ko-
munistického režimu 
a vzniku demokracie. 
Během roku nás čeká 
několik setkání, výstav, přednášek a dalších 
událostí na oživení a podporu této události. 

V prosinci roku 1989 byl prezidentem naší 
republiky zvolen Václav Havel, jehož typickým 
poznávacím znakem po celém světě bylo srdce 
za podpisem a zejména véčko znázorněné dvě-
ma vztyčenými prsty. Hlásal, že pravda a láska 
zvítězí nad lží a nenávistí. Nyní i vy máte šanci 
šířit optimismus a pozitivní atmosféru tak, jak 
to dokázal právě tento výjimečný muž. 

Vyfoťte se, nebo udělejte selfíčko s tímto 
gestem (véčko) ze svitavského prostředí, kde 
se vám líbí, co na vás udělalo dojem, co je pro 
vás zajímavé nebo prostě jen tak – sdílejte 

s námi tuto fotografii na instagramu 
a označte příspěvek tímto názvem: 

#sametovesvitavy 

Pokud máte na instagramu „uzavřený“ 
soukromý profil (příspěvek se nám nezobrazí) 
nebo nepoužíváte sociální média, můžete foto-
grafie posílat i na e-mail: souteze@svitavy.cz

Takto označené a zaslané příspěvky vnímá-
me jako souhlasné ke zveřejnění. Každý měsíc 
vybereme tři autory, kteří získají odměnu. Ze 
všech zaslaných fotografií bude vyrobena 
na konci roku fototapeta, která bude vylepe-
na v prostorách našeho kina. V roce 2016 jsme 
vyrobili podobnou u příležitosti výročí našeho 
města. Na grafice, kterou stále můžete zhléd-
nout v kině Vesmír, jsou selfíčka Svitaváků. Ta 
nám stále připomínají výjimečné okamžiky, 
které jsme během těchto oslav společně pro-
žili. Nyní se budeme těšit na naše „véčkové“ 
příspěvky :) Děkujeme.                  Petr Šmerda                    

Expogast Culinary 
world cup Luxembourg 

Lucemburský kulinářský světový šampio-
nát se koná jednou za 4 roky a já se ho letos 
zúčastnil poprvé. Po vítězství KU Young chef 
jsem dostal nabídku na spolupráci v nejlepším 
českém regionálním týmu kuchařů a cukrářů 
Intergast culinary team.

První den jsem vystavoval kompozici 
na volné téma, následně se konalo semifinále 
live carvingu, které trvalo tři hodiny. Po prvním 
dnu jsem držel v ruce dvě zlaté medaile. Pro 
mne to bylo neuvěřitelné, jelikož na prestižní 
mezinárodní soutěži se sejdou ti nejlepší z ce-
lého světa a uspět mezi nimi je velký úspěch. 
Nicméně nebyl čas na oslavy, protože jsem se 
hned zapojil do přípravy studené kuchyně. Náš 
tým pracoval celou noc, aby mohl prezentovat 
své výrobky. V pět hodin jsme unavení skon-
čili, vše naaranžovali, připravili pro porotce 
a čekali na výsledek. Po vyhlášení jsme se do-
stali do stříbrného pásma, což je sám o sobě 
úspěch, a až po celkovém vyhlášení jsme zjistili, 
že jsme se probojovali na celkové 4. místo z 36 
týmů celého světa.

Poslední den jsem šel do finále s velkými 
ambicemi, jelikož se sčítají body ze semifinále 
a finále a se zlatem nás moc nebylo. 

Na celkovém vyhlášení se stalo něco, co se 
v historii českého carvingu nikdy neudálo. Byl 
jsem vyhlášen absolutním vítězem. Porazil jsem 
všechny asijské kolegy. Pro mě je to ve 20 le-
tech veliký zážitek a obrovská zkušenost. Děkuji 
všem, kteří se na mém úspěchu podíleli. 

Vojtěch Petržela

Jak jste na tom?
Sledujte on-line!
www.sportes.svitavy.cz

Získejte 
vstupy do bazénu 
zdarma!

LA MANChE
preplavte

Senior bez nehod
Ve středu 27. února 2019 proběhne ve Svi-

tavách akce ke zvýšení bezpečnosti seniorů 
v dopravě. Jejím cílem je snížení nehodovosti 
seniorů a připomenutí správných zásad cho-
vání v dopravním provozu z pohledu seniora 
– chodce, cyklisty a řidiče. Jedná se o vzdě-
lávací přednášku formou divadelních scének 
spojených s odborným výkladem a audiovizu-
ální prezentací. Hlavními aktéry jsou herečka 
Jaroslava Obermaierová a Jiří Štědroň.

Cílem projektu Senior bez nehod je rozší-
řit povědomí o této problematice, informovat, 
jaká jsou specifika chování seniorů v provo-
zu, a doporučit opatření, jež by měla přispět 
ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silni-
cích. Seznámit je s potenciálem moderních 
asistenčních systémů motorových vozidel, při-
pomenout pravidla silničního provozu a také 
poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních 
omezení vyplývajících z věku účastníka silnič-
ního provozu. 

Pro obyvatele Domu s pečovatelskou služ-
bou, Domova na rozcestí a uživatele Světlanky 
se beseda koná ve středu 27. 2. 2019 v 9 hodin  
v jídelně na Felberově ul. 31. Odpoledne  
ve 14 hodin pak zveme všechny seniory ze Svi-
tav a okolí na tuto akci do velkého sálu multi-
funkčního centra Fabrika. 

Milena Brzoňová
předsedkyně Klubu seniorů

Pokračování ze str. 14
Jistě nemusíme připomínat, že plavání dů-

kladně procvičí svaly celého těla a nepřetěžuje 
klouby. Voda nadlehčuje, tím je zátěž minimál-
ní. Za třicet minut lehkého plavání spálíme 360 
kalorií. Čím jsme trénovanější, tím déle doká-
žeme plavat a spálíme tak větší množství kalo-
rií. Právem je plavání často prezentováno jako 
téměř ideální sport. Udělejme tak něco pro své 
zdraví a sportujme! 

Milena Brzoňová a Filip Tomanec
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Českomoravské pomezí 
Polička
do 10. 4. 2019 / Centrum Bohuslava Martinů
Výstava – Jeden den ve středověku

21. 2. 2019 / 19:00 / Tylův dům
Nepál – Himálajské dobrodružství 
Jiřího Kolbaby

Litomyšl
13.2.2019 / 18:00 / Piaristický chrám 
Nalezení sv. Kříže
Schola Gregoriana Pragensis
Sbor věnující se středověké hudbě se zaměře-
ním na interpretaci gregoriánského chorálu.

24.2.2019 / 15:00 / Smetanův dům    
Zpíváme a tančíme s Míšou:  
Lesní království
Představení je vhodné pro děti od 2 let. 

24. – 26. 2. / Zámecké návrší 
Nakopněte svoji školu!
festival vzdělávání, prostor pro inspiraci a sdí-
lení zkušeností. 

Vysoké Mýto
16. 2. / So / 20:00 / M–klub
ZRNÍ 
Charakteristický sound a k dokonalosti dovedená 
kombinace elektroniky a písničkářské poetiky.

22. 2. / Pá / 20:00 / M–klub 
GAIA MESIAH 
EXCELLENT MISTAKE TOUR 2019 
Gaia Mesiah po roce opět v M–klubu. Tentokrát 
s novým albem a novými písněmi!

Moravská Třebová
14.2. / 19:00  / dvorana muzea 
Zdeněk Troška a Marek Kališ
zábavný pořad 
 
15.2. / 17:00  / muzeum 
Vernisáž výstavy děl českého výtvarníka 
Oty Janečka k 100. výročí od jeho narození. 
Výstava potrvá do 15. 3. 2019 
 
24.2. / 19:00 / kinosál muzea
Zelňačka – divadelní představení s Oldři-
chem Víznerem a Otakarem Brouskem

Základní organizace  
Kardio Svitavy
První společnou akcí 5. ledna, při které za účas-
ti s kolegy a kamarády z Poličky, byla navštíve-
na Litomyšl, jejíž zasněžené Klášterní zahrady, 
rekonstruované Vodní valy a nádvoří zámku 
poskytly nové pohledy na, pro některým no-
toricky známé město. Dalším cílem byla obec 
Chotovice, která vešla ve známost vánoční 

světelnou výzdobou domu pana Trunce, který 
instaloval 55 tisíc světel po celém domě. Při-
pomínáme členům účast 2.2. 2019 na dalším 
ročníku procházky v rámci memoriálu Jarosla-
va Hamerníka, Přes střechu Evropy. Setkáme 
se v Poličce 16.2. v (odjezd vlakem ze Svitav 
v 10:00), před procházkou po zimní Poličce.  
Následně po návratu do Poličky se uskuteční 
přednáška Mgr. Tomanové v restauraci U Mrš-
tíků. Nové telefonní číslo na objednání zájez-
dů, tel.: 776 583 203, Václav Boštík.  

Marie Stejskalová

Večery na téma  
Architektura 
Nově vznikající myšlenková platforma Svitavy 
2040 uspořádá v průběhu roku 2019 cyklus 
večerů na téma Architektura. Cílem cyklu je 
rozvířit veřejnou debatu na téma Architektura 
ve Svitavách, její kvalitu, směřování a její vize. 
První z cyklu se v únoru bude věnovat úvodu 
do tématu a příkladům dobré praxe architektury 
ve Svitavách. Druhý díl cyklu se zaměří především 
na architekturu a urbanismus v souvislostech 
komunální politiky a místního rozvoje. Třetí díl 
bude věnován ekologii a soběstačnosti jakožto 
moderním tématům v architektuře a urbanismu. 
Cyklus pak uzavře přednáška jednoho z předních 
českých architektů, který nastíní budoucí výcho-
diska lokální architektury v širším kontextu. 
První večer z plánovaného cyklu jsme nazvali 
Současná architektura ve Svitavách. Prvním hos-
tem bude architekt Radim Oblouk, původem ze 
Svitav. Klíčové aspekty jeho tvorby jsou vazba 
na okolí, krajinu, veřejný prostor a život v něm. 
Druhým hostem bude významný brněnský ar-
chitekt Marek Štěpán, který je známý především 
svými sakrálními stavbami. Jeho stavba kostela 
sv. Václava v Sazovicích je také zařazena v listu 
The 10 Best Buildings of 2017 (nejlepších 10 
staveb na světě v roce 2017). Marek Štěpán je 
ale také autorem Tvořivě badatelské učebny při 
ZŠ a MŠ Sokolovská na Pražské ulici, tj. prosto-
ru, kde se celý večer uskuteční. Večer na téma 
Současná architektura ve Svitavách se uskuteč-

ní ve středu  20. 2. 2019 od 19 hod. v Tvořivě 
badatelské učebně při ZŠ a MŠ Sokolovská 
na Pražské ulici (učebna je v areálu školky, 
vstup je z Pražské ulice hned vedle sportovní 
haly Na Střelnici). Akce je určena pro širokou 
veřejnost.                                             Lukáš Brýdl

OSOBNÍ PŘÍSTUP
MOŽNOST PROFESNÍHO RŮSTU

FINANČNÍ BENEFITY
ASISTENČNÍ PROGRAM

HLEDÁME TAK ŠIKOVNÉ ZAMĚSTNANCE, JAKO JSOU TI NAŠI

Operátor - manipulant Operátor archovacího stroje
Tiskař Dělník - kontrola kvality Skladník
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ZUŠ Svitavy

Svitavský slavík – finále
21. 1. / Čt / 17:00 / Fabrika, Svitavy
Finále soutěže pro mladé zpěváky ze Svitav 
a okolí. Pořádá ZUŠ Svitavy za podpory Par-
dubického kraje. Podobnější informace najdete 
na webových stránkách školy www.zussvitavy.cz 
v sekci soutěže.                     Renata Pechancová

SoU Svitavy

Okresní kolo soutěže
SOU Svitavy letos pořádalo okresní soutěž 
praktických dovedností pro žáky základních 
škol, na kterou přijelo 22 žáků z jedenácti zá-
kladních škol.  Po celou dobu panovala dobrá 
nálada, což na soutěžích není vždy běžné. Vítě-
zi se stali všichni účastníci, neboť si domů od-
nesli svoje klepačky, které byly všechny funkční.  

Projektový den 
Ve středu 23. ledna v rámci Implementace 
Krajského akčního plánu Pardubického kraje, 
konkrétně jeho klíčové aktivity – Podpora poly-
technického vzdělávání proběhl první projekto-
vý den ve spolupráci SOU Svitavy a ZŠ Svitavy, 
Felberova 2. 

Přehlídka regionálních firem 
s technickým zaměřením
V úterý 29. ledna se SOU Svitavy prezentovalo 
na přehlídce regionálních firem s technickým 
zaměřením ve Fabrice, které pořádala Kraj-
ská hospodářská komora Pardubického kraje. 
V rámci přehlídky se žáci SOU Svitavy zúčast-
nili soutěže Talenty pro firmy.

Hledáme do našeho týmu učitele odborného 
výcviku oboru obráběč kovů – frézař. V případě 
zájmu nám napište na e-mail: strajtova@sou.
svitavy.cz.  

Alice Štrajtová Štefková

ZŠ Riegrova

Pozvánky
Vážení rodiče předškoláčků, i v tomto roce na-
bízíme program pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče. Máme pro vás připraveno pět dílniček, 
ve kterých se seznámíte se znalostmi a doved-
nostmi, které potřebuje budoucí prvňáček pro 
pohodový vstup do školy. V průběhu těchto 
setkání bude možné  využít i nabídku individu-
álního vyšetření připravenosti ke školní docház-
ce a konzultaci se školní psycholožkou, která 
schůzky povede. První informativní schůzka, 
na které doporučíme pracovní sešity, další 
pomůcky a upřesníme informace, proběhne 
ve čtvrtek 21. února v 16 hodin. 
Dále připravujeme i den otevřených dveří spe-
ciálně pro předškoláčky s rodiči. Uskuteční se 

v pátek 8. 3. 2019 v 9 hod. Budete se moci po-
dívat do výuky ve třídách, setkat se s vedením 
školy, prohlédnout si školu apod. Více informa-
cí na www.riegrovka.cz/předškolák. Na obou 
akcích se s vámi těšíme na viděnou.   
 
Drátování 
16. 2. 2019 / 10:00–12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste pře-
dem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz

ZŠ a MŠ Sokolovská

Ještě jste se nerozhodli?  
Přijďte se k nám podívat... 

Přemýšlíte čím dál častěji o tom, která škola 
by byla pro vaše dítě tou nejlepší? Využijte 
Dnů otevřených dveří! Ty naše budou pro vás 
a vaše děti otevřené v úterý 12. února od 8 
do 16.30 hodin na obou budovách. Jako vždy 
budete moci nahlédnout do všech koutů školky 
i školy, do jednotlivých tříd, odborných učeben 
a premiérově do naší nové Tvořivě badatelské 
učebny na Pražské. Můžete se s námi zapojit 
do výuky, popovídat si s vedením školy i dětmi. 
Doba od 15 hodin na Pražské bude patřit pře-
devším budoucím prvňáčkům, aby si vyzkoušeli 
Zápis nanečisto s včelkou Májou, seznámili se 
s budoucí paní učitelkou a ověřili si připrave-
nost na zahájení docházky na ZŠ. 

Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na pří-
jemně strávený čas, tak neváhejte a přijďte mezi 
nás.

Všichni ze ZŠ a MŠ Sokolovská 
(www.zs5.svitavy.cz)   

ZŠ náměstí Míru

Obrovský úspěch  
mladých programátorů 
Žáci prvního stupně, kteří navštěvují kroužek 
Programování hrou na Základní škole Svitavy, 
nám. Míru 73, zaznamenali velký úspěch v pres-
tižní soutěži KoduCup. Dostali se do republi-
kového finále. Kroužek je obsazen žáky ze škol 
ve Svitavách i blízkém okolí. Na základce na ná-
městí se hravou formou učí základům programo-
vání. Každý účastník vytvořil svoji počítačovou 
hru v trojrozměrném světě a tu potom přihlásil 
do soutěže. Úspěšnost je obrovská, hned sedm 
našich svěřenců v nabité konkurenci postoupilo. 
Ve čtvrtek 10. ledna se konalo velké finále. Naši 
borci se neztratili a hned tři se vešli do první pět-
ky a Daniel Letý obsadil krásné 3. místo. Krou-
žek funguje díky projektu MAP II a Implementace 
MAP ORP Svitavy v pracovní skupině Polytechni-
ka. Cílem je umožnit dětem různých věkových ka-
tegorií poznat zajímavé vědeckotechnické obory. 
Základka na náměstí se dlouhodobě ubírá tímto 
směrem a dosažené výsledky potvrzují, že je to 
cesta správná.                                   Jakub Velecký

Ze svitavských škol
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ZŠ T. G. Masaryka

Projekt Otevřít za 100 let
V loňském roce jsme slavili sté výročí vzniku 
republiky. Při té příležitosti vznikl nápad sepsat 
dopisy budoucím generacím. Podařilo se posbí-
rat zhruba dvě stovky dopisů od žáků nebo uči-
telů, které budou ukryty ve speciální vzducho-
těsné schránce. Schránka s dopisy však nebude 
zakopána u lípy před školou, jak by se mohlo 
nabízet, ale bude ukryta v trámoví pod věžičkou 
školy. Vzhledem k tomu, že otevření schránky 
(za 100 let!) se většina z nás nedožije, domluvil 
se ředitel školy s žáky, že schránku bude možné 
otevřít již za 50 let. Otevřeny budou pouze ty 
dopisy, jejichž autoři se otevření dopisů osobně 
zúčastní. Informace, kdy se takové setkání usku-
teční, budou uveřejněny opět v měsíčníku Naše 
město, ale až v říjnu 2068. Nápad je realizován 
ve spolupráci s Dramatickou školičkou a Měst-
ským muzeem a galerií Svitavy.

Jiří Sehnal

ZŠ Felberova

Zveme k prohlídce nových prostor
V prostorách naší školy se během podzimu 
2018 děly opravdu zajímavé věci. V první řadě 
jsme prostřednictvím Integrovaného regionál-
ního operačního programu zbudovali výtah, 
díky čemuž jsme budovu školy bezbariérově 
zpřístupnili. Další dvě novinky zase významně 
přispějí ke zpříjemnění výuky. Podařilo se nám 
kompletně zrekonstruovat stávající přírodo-
vědnou učebnu s chemickou laboratoří a vy-
budovat zcela novou polytechnickou učebnu, 
která je rozdělena na výrobní a technologickou 
část. Obě učebny jsou vybaveny moderním 
nábytkem, nejnovějšími pomůckami a dalšími 
přístroji. Polytechnická učebna bude využívá-
na nejen při výuce, ale bude k dispozici také 

v odpoledních hodinách pro potřeby zájmo-
vých kroužků. Pokud se k nám chcete přijít 
podívat, zveme vás na Den otevřených dveří, 
který se uskuteční v úterý 12. 3. 2019. Podrob-
nosti k této akci naleznete na našich webových 
stránkách www.zsfelberova.svitavy.cz.   

 Jana Pazderová.

obchodní akademie

Konec roku na obchodní akademii
Na svitavské akademii se i v adventním ob-
dobí především učilo, ale škola měla konec 
roku bohatý na aktivity, které výuku a škol-
ní dění zpestřily. Proběhla tradiční literární 
soutěž v českém jazyce a všech vyučovaných 
cizích jazycích – v angličtině, němčině i rušti-
ně. Všechny třídy se zapojily do soutěže, která 
přispěla k vylepšení prostor ve třídách. 

Zajímavá byla soutěž o vytváření třídních per-
níků, porota měla při hodnocení těžkou práci, 
neboť vznikly rozměrné a nápadité výrobky. 
Vyvrcholením předvánočního období byla tra-
diční Vánoční akademie v Červené knihovně, 
kde studenti zakončili kalendářní rok pestrým 
programem, na kterém se podílely všechny 
třídy – předvedly taneční nebo hudební vy-
stoupení, objevila se i scénka. S písničkou 
a živým betlémem se představili také učitelé. 
A byly vyhlášeny také výsledky výše uvede-
ných školních soutěží.

Milan Báča

Gymnázium Sviavy

•	  septimán gymnázia Z. Gazdík se stal nejlep-
ším angličtinářem roku 2018 v ČR a šestým 
nejlepším na světě. Do mezinárodní soutěže 
BEST IN ENGLIS (Nejlepší angličtinář) se le-
tos zapojilo 21.110 studentů ze 30 zemí celé-
ho světa. Získal tak mj. dvoutýdenní jazykový 
pobyt v Kanadě včetně letenky a ubytování,

•	 školní časopis MAGGY (MAGazín GYmná-
zia) zvítězil v létě v krajské soutěži o nejlepší 
školní časopis Pardubického kraje a postoupil 
tak do celostátního kola soutěže. Vyhlašování 
výsledků celostátního kola proběhlo na konci 
roku v Brně a MAGGY bylo oceněno pátým 
nejlepším školním časopisem v kategorii ča-
sopisů II. stupně ZŠ a středních škol,

•	 v Pardubicích na krajském úřadě byly v pro-
sinci oceněni nejtalentovanější studenti ze 
středních škol Pardubického kraje. Mezi 
oceněnými byly také D. Marková a N. Císa-
řová (čerstvá absolventka) ze svitavského 
gymnázia.

Milan Báča

S dětma na diety nemám čas..."

 Normální oběd 
mě vyjde levněji"

 NEMÁM
 PEVNOU VŮLI"

 To schovám pod volnej svetr..."  Nejde to jako 
zamlada"

 Do těch šatů 
se stejně 
nevejdu"

 Neumím být bez 
sladkýho"

 JEŠTĚ NEJSEM 
TAK TLUSTÁ" Po 50 už to 

dolů nejde"

"

" "

" "

" "

"

"

Odteď již žádné výmluvy!
Rozhodnutí je jen na vás.

Změňte svůj životní styl pomocí komplexního programu 
Cambridge Weight Plan.
Pomůžeme vám dosáhnout optimální váhya udržet si ji. 
Budete se cítit ve svém těle zase dobře.

Konzultace – kontakt:

Centrum pro redukci nadváhy a výživové poradenství 
Svitavy, Náměstí Míru 130

Jana Zapletalová – tel: 602 504 479 
e-mail: jana.zapletalova@cambridgeweightplan.cz

Jan Pelan – tel: 725 100 093 
e-mail: jan.pelan@cambridgeweightplan.cz

CWP-2019001-inzerce-Zapletalova-125x80.indd   1 15.01.19   12:29

Hubnutí

Váš dietní plán

Vaše cílové potravinové doplňky 

10 rad pro hubnutí a detoxikaci

Náš exkluzivní recept

Proteinová tyčinka SLIMBEL SYSTEM 

jako dárek ZDARMA

a detoxikace

www.naturhouse-cz.cz facebook.com/naturhouse.cz

BALÍČEK NA

3
Domluvte si konzultaci s výživovým 
poradcem Naturhouse Svitavy 
nám. Míru 39, 568 02 Svitavy, 
tel.: +420 607 075 895, 
e-mail: svitavy@naturhouse-cz.cz.

Škola kraulu až druhé  
únorové pondělí
Společnost SPORTES Svitavy s ohledem na vy-
psaný termín letošních jarních prázdnin ozna-
muje, že Škola kraulu na krytém plaveckém 
bazénu ve Svitavách se bude výjimečně konat 
až druhé únorové pondělí, tedy 11. února. 

Otevírací doba krytého bazénu 
o prázdninách
so 2.2. 10:00–12:00 13:00–19:00
ne 3.2. – 13:00–19:00
po 4.2. – 09:00–20:00
út 5.2. 05:00–12:00 13:00–20:00
st 6.2. – 09:00–20:00
čt 7.2. – 09:00–20:00
pá 8.2. 05:00–12:00 13:00–21:00
so 9.2. 10:00–12:00 13:00–19:00
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Nejmladší fotbalová 
přípravka U8 vítězně 

Hned první letošní neděli odehráli nejmen-
ší fotbalisti TJ Svitavy halový turnaj ve Štern-
berku a ve své kategorii nenašli přemožitele. 
Za vítězství si odvezli pohár a medaile.  

Jiří Petr

Martin Brůna se stal 
trenérem roku 

V neděli 6. ledna 2019 proběhl na praž-
ském Žofíně už 17. Galavečer Grassroots fot-
balu České republiky. Své vítěze tak poznaly 
ankety o nejlepší hráče a trenéry v kategoriích 
mládeže, ženského i neprofesionálního fotbalu 
a futsalu za kalendářní rok 2018. A Svitavy zde 
opět zanechaly stopu. 

Nejlepším futsalistou roku byl vyhlášen 
Michal Seidler, který před několika lety hrál 
„velký“ fotbal za TJ Svitavy a Trenérem roku 
se stal odchovanec svitavské kopané Martin 
Brůna, současný trenér futsalové reprezenta-
ce ČR U19 a snímku je Martin Brůna s cenou, 
kterou převzal z rukou fotbalové legendy Ja-
romíra Blažka. 

Jiří Petr

Informace ze sportu

Volejbalové „poločasové“ ohlédnutí
Volejbalová sezóna je ve všech soutěžích 

zhruba v polovině. Svitavský oddíl má v soutě-
žích v této sezóně  zapojeno celkem 44 druž-
stev – počítám i nejmladší týmy, které hrají KP 
v trojkovém volejbalu a v přehazované. A jak 
si aktuálně vedeme? Stručně můžu napsat, že 
v nejmladších věkových kategoriích, kde máme 
většinou zapojeno více družstev, máme všude 
své zástupce na medailových pozicích. Medai-
le ale nejsou v těchto kategoriích zdaleka jedi-
ným cílem. Důležitější je v tomto věku zapojit 
co nejvíce dětí tak, aby poznaly radost ze hry, 
z vítězství, ale naučily se i  prohrávat. To starší 
žáci mají cíle jednoznačně dané. Medaile v KP 
a finálovou účast v Českém poháru. Starší žá-
kyně jsou v aktuální tabulce z 15 družstev na 6. 
místě a věříme, že se ještě o nějakou příčku 
posunou. Nejvyšší soutěž – extraligu – hrají  ka-
deti. Z 20 účastníků bojují aktuálně o umístění 

na 11. – 15. příčce. Radost máme také z junio-
rů, kterým by v 1. lize nemělo medailové umís-
tění uniknout. V posledních kolech se bohužel 
moc nedaří kadetkám, které po polovině prvo-
ligové soutěže spadnou do bojů o udržení. Cíl 
tedy mají jasný – 1. ligu udržet. Velké starosti 
s udržením bude mít A tým žen v 2. lize. Tady 
věříme, že v 2. polovině soutěže je ještě pro-
stor pro zlepšení. Je to mladý tým, perspektivní 
a bylo by opravdu škoda o ligu přijít. Po ně-
kolika letech máme, k naší velké radosti, opět 
zastoupení v KP I. třídy mužů. A že to není jen 
na rok, na dva, tomu opravdu věřím. Současní 
kadeti a junioři budou moci v dohledné době 
tým mužů doplňovat, tak snad tady máme 
o blízkou budoucnost mužského volejbalu 
dobře postaráno.  

Marcela Sezemská

Svitavský Štěpánský kros — 107 běžců!
Pátý ročník běžeckého závodu pro širokou 

veřejnost na 7,8 km byl odstartován tradičně 
koncem roku. Druhá nejvyšší účast v historii zá-
vodu znamenala velké úsilí pro pořadatele z TJ 
Atletika Svitavy a Bike clubu Svitavy. Trasa zá-
vodu vede tradičně od tribuny Svitavského sta-
dionu na in-line okruh, odtud do Vodárenského 
lesa a zpět, a to celé dvakrát. Počasí na startu 
bylo spíše jarní, po sněhu ani památky, nepří-
jemný západní vítr. Na start se postavilo 107 
závodníků ze všech koutů republiky, příjemná 
byla velká účast svitavských běžců.  Trasa ský-
tala všechny možné povrchy-asfalt, šotolinu, 
dřevěnou lávku, polní bahnitou cestu a trá-
vu. Vítězem se stal Jan Friš z TJ Dukla Praha, 
nejrychlejším svitavským běžcem byl Vojtěch 
Dvořáček. Na závěr byli nejlepší tři běžci v de-
víti kategoriích odměněni drobnostmi a užili si 

stupně vítězů. Tento běh se stává již pro větši-
nu běžců tradicí a pořadatelé se budou těšit 
opět za rok na 6. ročník. Bližší podrobné vý-
sledky všech kategorií lze nalézt na stránkách: 
www.bikesvitavy.cz nebo na www.atletikasvi-
tavy.cz. 

Čestmír Nakládal
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Svitavské florbalistky 
na turnaji ve Švédsku!

Talentované florbalistky svitavského klubu 
Kateřina Daňková a Valentýna „Vája“ Zerzánová 
se ve Švédsku zúčastnily prestižního florbalové-
ho turnaje Gothia Innebandy Cup. Přes 10 000 
mladých florbalistů a florbalistek ze 7 zemí zde 
pravidelně měří své síly už od roku 1994. Dva 
dívčí klenoty svitavského florbalu nastupovaly 
v turnaji za tým FBC Dobruška. Děvčata ode-
hrála celkem 6 utkání, většinou proti švédským 
soupeřkám. I když utkání byla vyrovnaná, proti 
urputným Švédkám se jim nakonec nepodařilo 
ani jednou zvítězit, nicméně předvedené výkony 
byly rozhodně potěšením. Děvčata tak díky účasti 
na turnaji dostala výjimečnou příležitost porovnat 
se se stejně starými florbalistkami z kolébky toho-
to sportu. Tým Dobrušky, za který nastupovala, 
si spravil chuť, když dokázal jednoznačně pora-
zit nizozemský výběr Orange Juniors poměrem 
12:3. Vája vsítila 3 góly, Kačka se také trefila, dala  
1 gól. Se svým týmem se nakonec probojovaly až 
do osmifinále turnajového pavouka. Děkujeme 
za vzornou reprezentaci oddílu florbalu a města 
Svitavy!                                       

Lukáš Brýdl
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S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 24. února 2019

V powerliftingu RAW sezóna zakončena 

Jedna z posledních soutěžích, kam se naši 
závodníci vydali, bylo 4. otevřené mistrovství 
ČR v klasickém (RAW) benčpresu mužů a žen 
v Jihlavě. Zde se našim děvčatům podařilo ob-
sadit první dvě místa v ženské váhové kategorii 
do 57 kg: Karolína Adamová – 1. místo a Kris-
týna Šigutová – 2. místo. Ve svých kategoriích 
se umístili: Petr Kopecký – 6. místo, Jakub Sed-
láček – 1. místo, Libor Zerzánek – 4. místo, Voj-
těch Kopecký – 10. místo a Jan Binko – 9. místo.

Další byla pohárová soutěž Vision Nutrition 
RAW 2018 – soutěž v silovém trojboji dorostu 
a juniorů v dalekém Frýdlantu, kde opět zá-
vodila Karolína Adamová a obsadila 1. místo, 
dalším zástupcem byl Jan Matulík, též 1. místo. 
Tímto naši závodníci ukončili „rawkovou sezó-
nu“ (bez podpůrného vybavení). Další sezó-
na bude pokračovat s vybavením, zkratka EQ 
(EQUIPPED), i zde máme své zástupce. Držíme 
jim palce a přejeme jim také mnoho úspěchů.  

Kristýna Šigutová

Jakub Kočvara  
v reprezentaci U19 

Zástupcem svitavského volejbalu v repre-
zentačních družstvech je junior Jakub Koč-
vara. S týmem ČR U19 se na konci prosince 
zúčastnil turnaje středoevropské volejbalové 
konfederace MEVZA v Mariboru, na kterém 
obsadili naši hráči 2. místo za domácími Slo-
vinci. Tým se nyní připravuje na mistrovství 
světa U19, které se uskuteční v srpnu 2019 
v Tunisku. Přejeme Jakubovi, aby si udržel 
sportovní formu, aby se mu vyhýbala zranění 
a mohl se nejprestižnější akce pro tuto věkovou  
kategorii zúčastnit.                        Petr Sezemský

Svitavští bodovali  
v seriálu Iscarex cup 

ISCAREX CUP je běžecký seriál závodů 
v terénu, do vrchu, ale i na dráze a silnicích 
v pardubickém regionu. Svitaváci z atletické-
ho oddílu bodovali hned ve dvou kategoriích. 

V nejmladších žákyních (10–11 let) získa-
la 1. místo Barbora Steklá s celkovým ziskem 
1252,17 bodů a v nejstarší kategorii žen (nad 
55 let) získala rovněž 1. místo Ivana Pešlová, 
která ještě navíc získala nejvíce bodů napříč 
všemi kategoriemi (1798,85 bodů). 

V kategorii ženy (20–34 let) získala Veroni-
ka Peterková 2. místo za 1340,85 bodů během 
16 závodů. 

Za zmínku stojí pěkné umístění dalších 
Svitaváků: 3. místo Anny Krátké (45–54 let), 
která závodí v dresu SKP Pardubice, se zis-
kem 1661,31 bodů z 27 závodů. Anička zís-
kala také 4. místo v absolutní kategorii žen 
(bez rozdílu věku). 

Čtvrtý skončil v kategorii muži (60–69 let) 
Miroslav Štyndl startující za Atletiku Polička 
s 1447,35 body z 15 závodů.

Ivan Pešl

Popis foto: zleva: Miroslav Štyndl, Anna Krátká, Ivana 
Pešlová, Barbora Steklá, Viktoria Matějková, Veronika 
Peterková


