
     
 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva 

 

Mario Kučera další svitavskou osobností 

 
   Letos v březnu na své výroční valné hromadě zvolil klub Laurus již 
čtrnáctou osobnost, která se zasloužila o slávu a věhlas města, o rozvoj, 
propagaci a reprezentaci Svitav a která převezme výroční cenu, pro 
kterou se vžilo označení Svitavský vůl. Za rok 2011 se jí stal dlouholetý 
pracovník s dětmi a mládeží a hudebník Mario Kučera.  
   Narodil se 4. února 1947 ve Svitavách, kde absolvoval základní školu, 
gymnázium a hru na housle na hudební škole a kde se začal intenzívně 
věnovat gymnastice, ve které dosáhl mistrovskou třídu. Po maturitě 
získal pedagogické vzdělání se zaměřením na vychovatelství a 
tělovýchovu na Střední pedagogické škole v Litomyšli.  
   Již od dětství trampoval, jezdil na trampské potlachy. Od počátku 60. 
let měl již svůj oddíl zaměřený na turistiku, začal jezdit na letní tábory. 
Na jednom z nich v Budislavi se setkal s tehdejším ředitelem Domu dětí 
a mládeže v Moravské Třebové Eduardem Trtílkem, který ho v roce 
1967 v DDM zaměstnal. Zde Mario Kučera založil turistický oddíl 
mládeže Pacifik, se kterým absolvoval putovní tábory, výlety do přírody, 
věnoval se horolezectví. V roce 1974 přešel do DDM ve Svitavách, kde 
zůstal až do odchodu do důchodu v roce 2009 a kam se ještě v roce 2011 
vrátil, tentokrát na krátkou dobu na pozici ředitele. V DDM organizoval 
dětské tábory, vedl řadu kroužků pro děti (např. turistický, kroužek 
country tanců, kroužek trampské kytary, videokroužek), organizoval 
turistické, přírodovědné, sportovní soutěže, středoškolskou odbornou 

činnost, s dětmi absolvoval putovní tábory, vodácké tábory, podílel se na vybudování základny DDM ve Svratouchu, kde 
dodnes organizuje tematicky zaměřené tábory, podílel se na organizaci ozdravných zájezdů pro nemocné děti (např. do 
Francie, Řecka, Norska), pomáhal organizovat soustředění malých diabetiků v Krkonoších nebo na Vysočině. Od 
začátku 70. let připravil pro děti, mládež a kamarády několik expedic, z nichž nejznámější byly cesty do 
Transylvánských Alp (1977), kdy s dětmi prošel 250 km pohořím Bucegi a Fagarasului, nebo na Kavkaz (1980), kde 
s účastníky expedice, kterou tvořili vysokohorští turisté, horolezci, vodáci, rogalisté či entomolog, zdolal Elbrus. Také 
expedici do pouště Karakum ve střední Asii v roce 1986 se věnovala tehdejší média, a to i díky plavbě po řece Amudarja 
na legendárním plavidlu Matylda.  
   Vedle toho, že ovlivnil výchovu stovek dětí ve Svitavách a okolí, je Mario Kučera znám jako hudebník. Dodnes 
vychoval ve Svitavách desítky kytaristů, krátkou dobu zpíval ve sboru Dalibor, od roku 1984 uspořádal na 200 večerů 
s kytarou, které byly spojené s besedami s cestovateli nebo hudebníky, podílel se na organizaci dvacítky svitavských 
Vandrbálů u Rosničky. Zejména však působil v několika hudebních tělesech. Již v roce 1962 založil beatovou skupinu 
BATOLATA, později známou jako BEAVERS, která na několika koncertech vystupovala jako „předskokan“ skupině 
Olympic. Založil kapelu UNION PACIFIC, která se pod změněným názvem FIALOVÝ EXPRES stala legendou české 
country a folkové hudby, šestkrát se účastnila finále Porty, v roce 1974 dokonce byla organizátorem celostátní Porty ve 
Svitavách. Mario Kučera působil již jako gymnazista v recitačním studiu profesorky Marie Votavové, byl členem 
divadelního souboru Lidového divadla, návštěvníci svitavských poutí si ho jistě pamatují jako principála sedmi poutí. 
Mario Kučera je od roku 1990 svitavským zastupitelem. Dokumentarista Marián Polák o něm natočil dokument, který 
byl již několikrát vysílán v České televizi.  
   Mario Ku čera se stal laureátem výroční ceny Svitavského klubu Laurus za celoživotní práci s dětmi a mládeží. 
Cenu převezme v pátek 25. května 2012 v 18 hodin v divadle Trám. Na slavnostní večer, na kterém vystoupí Fialový 
expres a jeho kamarádi a bude promítnut film o M. Kučerovi za účasti jeho autora M. Poláka, je zvána i svitavská 
veřejnost.  
 



 
 

Přehled dosavadních laureátů Výroční ceny Svitavského klubu Laurus 
 
za rok 1998 historička Drahomíra Šustrová „ZA VÝZNAMNÝ P ŘÍNOS K POZNÁVÁNÍ HISTORIE SVITAVSKA“ 
(v této souvislosti je třeba dodat, že paní učitelka se mezitím, a to v roce 2003, stala také čestnou občankou města 
Svitavy),  
za rok 1999 lékař a divadelník MUDr. Karel Šefrna  za „ZA ROZVOJ DIVADELNICTVÍ NA SVITAVSKU“,  
za rok 2000 chirurg MUDr. Karel Kilán   za „ZA VÝZNAMNÝ PODÍL NA ROZVOJI SVITAVSKÉ CHIRURGIE“,  
za rok 2001 fotograf Zdeněk Holomý „ZA TRVALOU A VÝZNAMNOU OBRAZOVOU PROPAGACI 
A DOKUMENTACI MĚSTA SVITAVY A ŽIVOTA V N ĚM A JEHO REGIONU,“  
za rok 2002 přijal hudebník František Černý „ZA REPREZENTACI SVITAV MEZI DIVADELNÍMI, FILMOVÝMI 
A HUDEBNÍMI MÚZAMI,  
za rok 2003 ředitel Nadace J. Plívy František Plíva „ZA PODPORU SPOLKOVÉHO ŽIVOTA VE SVITAVÁCH“,  
za rok 2004 předseda okresního výboru zdravotně postižených Otmar Cvrkal  „ZA ZÁSLUHY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ 
BARIÉR ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH“,  
za rok 2005 sbormistryně Gaudia a Iuventusu PaedDr. Věra Burešová „ZA PŘÍNOS K ROZVOJI SBOROVÉHO 
ZPĚVU VE SVITAVÁCH I ZA HRANICEMI M ĚSTA“,  
za rok 2006 fotograf Josef Čermák „ZA PŘÍNOS SVITAVSKÉ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFII A FOTOGRAFICKOU 
DOKUMENTACI MĚSTA SVITAVY“, 
za rok 2007 profesor a biolog Josef Otava „ZA POPULARIZACI BIOLOGICKÝCH VĚD NEJEN ZA KATEDROU“, 
za rok 2008 trenér svitavské atletiky Vlastibor Zvinger  „ZA ZÁSLUHY O SVITAVSKÝ SPORT A ATLETIKU 
ZVLÁŠTĚ“, 
za rok 2009 sbormistryně Daliboru PaedDr. Miroslava Ducháčková „ZA PŘÍNOS K ROZVOJI SBOROVÉHO 
ZPĚVU VE SVITAVÁCH“,  
za rok 2010 historik Mgr. Radoslav Fikejz „ZA ZA POPULARIZACI DĚJIN MĚSTA SVITAVY A JEHO 
REGIONU“, 
za rok 2011 pracovník s dětmi a mládeží Mario Ku čera „ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ“. 
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Bronzová soška pro laureáty ceny 
(autorem je ak. sochař MgA. Martin Janda) 
Svitavský klub Laurus ji uděluje jako svou výroční cenu osobnosti, která se zasloužila o 
slávu a věhlas města, o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svitav. 
 

 
 

 
Milan Báča, viceprezident Svitavského klubu Laurus, tel. 60351174 


