
Zveme vás na již sedmý ročník Hřebečského 
slunovratu, který se bude konat 16. června od 15 
hod. v krásném, přírodním prostředí pod parkoviš-
těm na Hřebči, stejně jako v minulých letech. A pro-
tože letošní rok je rokem oslav 100. výročí vzniku re-
publiky, je hudební program sestaven z hudebních 
uskupení Čech i Slovenska. Pro potěchu hudebních 
příznivců budou opět nainstalována dvě pódia. 

Návštěvníci se mohou těšit na hlavní hvězdu 
večera slovenskou zpěvačku, klávesistku, kyta-
ristku a skladatelku Katarínu Knechtovou – půvab-
nou porotkyni právě probíhající pěvecké soutěže 
Superstar. Nebude chybět rocková klasika v podání 
matadorů české scény kapely Žlutý pes se svým za-
kladatelem a frontmanem Ondřejem Hejmou. Sku-
pina získala Zlaté desky a Ceny akademie populární 

hudby Anděl. Mladá scéna českých hudebníků bude 
zastoupena skupinou NEBE, která vznikla v roce 
2005 a v současné době je hostem významných 
festivalů! Těšit se můžete také na československého 
diskžokeje Martina Hrdinku, který vás bude bavit 
československými hity. Úplný program na str. 18.

Dopravit se na akci můžete zdarma autobu-
sovou kyvadlovou dopravou, která vás v pravi-
delných intervalech dopraví tam i zpět. Jízdní řád 
najdete na str. 2. Na organizaci se kromě měst 
Moravská Třebová a Svitavy podílejí také obce 
Koclířov a Kamenná Horka. Více informací na 
www.hrebecskyslunovrat.cz

V loňském roce nám počasí nepřálo, tak snad 
nám to letos vynahradí. Uvidíme se na Hřebči ☺. 
 Zuzana Štěpánková

V minulých týdnech začala oprava kruhového 
objezdu ve Svitavách. V prvních dnech byl nápor 
extrémní, což se dalo předpokládat vzhledem 
k tomu, že jsou Svitavy průjezdním městem. Tato 
situace nás samozřejmě mrzí, je však důležité vědět, 
že Ředitelství silnic a dálnic opravu realizovat musí. 
V této situaci je nutné, abychom byli trpěliví, snažili 
se sledovat dopravní situaci a využili objízdné trasy, 
což situaci stabilizuje. ŘSD se maximálně vynasna-
ží o hladký průběh celé akce. Děkujeme všem za 
trpělivost a věříme, že tuto změnu do budoucna 
oceníme. Termín částečné uzavírky: je v případě 
hladkého průběhu plánován do 29. června 2018. 

Vedení města mělo ke komplikované situaci jednání 
s ŘSD a se zhotovitelem stavby, na které se jednalo 
o nutnosti co nejvíce krátit délku stavby, pokud to 
situace umožní.  

Tipy, jak neuvíznout v zácpě:
Na www.svitavy.cz, pod odkazem Dopravní 

omezení ve městě naleznete objízdné trasy v sou-
vislosti s pracemi na kruhovém objezdu. 

Pod odkazem http://bit.ly/2G3tGFs najdete 
aktuální dopravní situaci na mapách Google, díky 
kterým můžete přizpůsobit jízdu po městě. 

Pavel Čížek, Lucie Macášková
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Hřebečský slunovrat s hity česko-slovenskými

Kruhový objezd aktuálně

Muzejní noc ve Svitavách 2018
1. 6. / Pá / 16:00–23:00

Jako každý rok touto dobou, i letos se svi-
tavské muzeum ve spolupráci s dalšími dob-
rovolníky připojuje k celostátní akci muzejních 
nocí. V pátek 1. června se dokořán otevřou 
pomyslné brány městského muzea a Otten-
dorferova domu do pozdních nočních hodin 
a návštěvníky čeká opět netradiční program. 
Letos se můžete těšit na voňavou výstavu 
o historii i současnosti kávy a hravou a dob-
rodružnou cestu mezi ilustracemi dětských 
knih. Nebudou chybět dětské dílny, ochutnáv-
ky kávy, koncerty svitavských kapel – Do Vět-
ru a pěveckého souboru Sy(x)tet na muzejní 
zahradě, ani noční prohlídky Ottendorferova 
domu v podání divadla DOMA. Těšíme se na 
vás. Program na str. 13. Blanka Čuhelová

Den dětí plný her 
a soutěží v parku

Zveme všechny rodiče s dětmi oslavit dět-
ský den již tradičně do parku Jana Palacha. Stře-
disko volného času Tramtáryje připravilo pro 
děti, ve spolupráci se svitavskými organizacemi, 
ZŠ a MŠ, bohatý program. Dětský den se bude 
konat v sobotu 2. června od 13 do 17 hodin. 

Změnou oproti předchozím ročníkům je 
tematické oblečení pro děti, v případě zájmu 
i pro dospělé. V letošním roce se park promění 
ve ŠMOULÍ vesničku. Cena hrací karty pro děti 
bude 30 Kč. V parku budou pro děti připravena 
stanoviště, na kterých mohou plnit rozmanité 
úkoly, za něž budou dostávat razítka a následně 
drobnou odměnu. Další modifi kací programu je 
rozdělení stanovišť pro velké a malé. 

 Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1.
Na hlavním pódiu se vystřídají děti ze zá-

kladních a mateřských škol, kroužků SVČ Svitavy 
a organizací města Svitavy se svým programem 
(akademie, divadelní představení…). V parku 
budou také stánky s občerstvením. Jako dopro-
vodný program je v krytém svitavském bazénu 
poloviční cena vstupného pro děti do 15 let 
na jednorázové vstupné (netýká se rodinných 
pasů). Akce je zajímavá tím, že se do ní zapoji-
lo okolo třiceti svitavských organizací, kroužků, 
spolků, ZŠ a MŠ. Poděkování patří všem, kteří 
věnují čas na přípravu i realizaci sobotního od-
poledne. Srdečně zveme všechny rodiny, děti, 
prarodiče a vůbec všechny, kdo se rádi baví.

 Pavlína Šmerdová

Využívejte slev pro rodiny s dětmi – Rodinné pasyDen dětí plný her a soutěží 
v parku

Cílem projektu Rodinné pasy, podporo-
vaného Pardubickým krajem, je přímá pomoc 
rodinám s dětmi. Nabídkou slev bychom rádi 

Autobusová doprava ze SVITAV na HŘEBEČ

Autobusová doprava zpět z HŘEBČE do SVITAV
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Červnové zastupitelstvo online
zvýší transparentnost a velmi pohodlnou cestou 
umožní zprostředkovat informace i těm, kdo se 
nemohou účastnit přímo jednání, ale zároveň je 
zajímají podrobněji probíraná témata. Této tech-
nologie využijeme v budoucnu při organizaci ku-
latých stolů nebo setkání s veřejností. Webovou 
adresu, na které bude možné přenos sledovat, 
zveřejníme současně s pozvánkou na jednání 
zastupitelstva na webu města.

David Šimek, Lucie Macášková

Konečně se všichni příznivci online vysílání 
zastupitelstva města dočkají ofi ciálního profesi-
onálního vysílání. Ve čtvrtek 10. května proběhla 
zkouška techniky, která umožní vysílat zastupi-
telstvo online. Nyní nás čeká doladění drobných 
technických detailů. Vysílání bude realizováno 
pomocí dvou kamer umístěných v sále zastupi-
telstva. Celkové náklady na pořízení této techno-
logie činí 160 000 Kč a jsou z 90 % fi nancovány 
z dotace. Věříme, že kvalitní nezávislý přenos 

Svatba se nemusí konat 
pouze v obřadní síni

Přestože svitavská obřadní síň prošla v loň-
ském roce rozsáhlou rekonstrukcí a její interiér 
odpovídá moderním trendům dnešní doby, stou-
pá počet sňatků pod širým nebem. Velké oblibě 
se těší park Jana Palacha, kde si každoročně řekne 
své „ano“ několik desítek párů.

Poslední dubnovou sobotu zažil svou svateb-
ní premiéru i Vodárenský les. Přítomní hosté byli 
velmi příjemně překvapeni inspirativním, roman-
tickým a zároveň tajemným prostředím. Pokud je 
pohoda, uvolněnost a neformálnost to, co od své 
svatby očekáváte, pak je lokalita Vodárenského 
lesa pro svatbu v přírodě jako stvořená.  

Marcela Górecká

zlepšili přístupnost k širokému spektru kultur-
ních akcí, zboží a služeb. Nabídka je o to zají-
mavější, že slevy lze uplatnit na mnoha místech 
v rámci České republiky.

Zájemci o Rodinné pasy mohou využívat 
slevy z oblasti kultury a sportu, nákupů (odě-
vy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních 
služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). 
Největší slevy jsou nabízeny v oblasti volnočaso-
vých aktivit, u poskytovatelů, které jsou příspěv-
kovými organizacemi Pardubického kraje, obcí 
a měst. Jedná se o muzea, koupaliště, divadla, 
památkové objekty, lázně, sportoviště a kulturní 
akce. Projekt je určen pro rodiny (i neúplné), 
alespoň s jedním dítětem do 18 let, trvale žijí-
cí v Pardubickém kraji. Registrace je ZDARMA 
na adrese www.rodinnepasy.cz.

Miroslav Beránek

Realizace dálnice D35 vypadá nadějně
V dubnu bylo vydáno územní rozhodnutí na 

část budoucí dálnice D35 v úseku Janov-Opato-
vec. Jde o důležité rozhodnutí pro další přípra-
vu a následnou realizaci dálnice, která má pro-
cházet nejen částí nezastavěného katastrálního 
území města Svitavy, ale také územím okolních 
obcí. Po nabytí práva moci územního rozhod-
nutí bude pokračovat příprava projektové doku-
mentace ke stavebním povolením s potřebnými 
majetkoprávními rozhodnutími, tj. vykupování 
nebo směny pozemků. Současný stav ukazuje, 
že by mohl být naplněn termín realizace stavby, 
který je předběžně určený od roku 2021 do roku 
2024.  Pavel Čížek
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Digitální fotografi e, na které jsme v sou-
časné době zvyklí při vyřizování občanských 
průkazů a pasů, nyní využijeme také při vyři-
zování řidičských průkazů. Na základě roz-
hodnutí Ministerstva dopravy ČR bude tato 
změna platit od 1. července 2018. Řidičský 
průkaz také nově bude možné vyřídit mimo 
trvalé bydliště.

K žádosti od tohoto data nebude nutné 
přikládat papírovou fotografi i, žadatelé bu-
dou mít tedy méně starostí. Úředníci využijí 
fotografi i z jiných registrů, pokud nejsou k dis-
pozici aktuální fotografi e, nebo si pořídí foto-
grafi i přímo na úřadě. Přitom se změní popla-
tek za vyřízení, který bude ve standardní lhůtě 
stát 200 Kč, ve zrychlené pak 700 Kč. Změna 
však neplatí u mezinárodních řidičských prů-
kazů, kde dosud ministerstvo nevymyslelo, jak 
digitální fotografi i aplikovat. Řešení se hledá 
a do té doby bude nutné na tento typ řidič-
ských průkazů donést fotografi i vlastní. 

Řidičské průkazy konečně s digitální fotografi í

Zázemí Šapitó řeší bezpečný pohyb dětí

Další vítanou změnou je to, že řidičské prů-
kazy, ale i paměťové karty řidiče nebo výpisy 
z evidenční karty řidiče nově vyřídíme také mimo 
místo trvalého bydliště. Důležité je ale vědět, že 
řidičský průkaz i paměťovou kartu řidiče je nut-
né si vyzvednout na tomtéž úřadě, kde si o ně 
zažádáme. 
Co je dobré vědět při vyřizování řidičského 
průkazu 

V souvislosti s digitalizací fotografi í, která 
bude platná od 1. 7. 2018 bude odstraněna 
fotokabina z úřadu v ulici Dvořákova 3, a to 
v průběhu posledního týdne v červnu. Pokud si 
plánujete zařizovat řidičský průkaz v tomto týd-
nu, je potřeba ověřit předem na úřadě, zda je 
potřeba donést si vlastní průkazové fotografi e. 

V souvislosti se zaváděním digitalizace foto-
grafi e proběhne 29. 6. 2018 odstávka systému 
na registru řidičů. V tomto termínu nebude 
možné vyzvedávat ani zařizovat řidičské průka-
zy.   Lucie Macášková

V loňském roce byly podrobně vyhodnoceny 
příčiny zhoršené kvality vody v rybníku Rosnička. 
Hlavním problémem využití rybníka ke koupání je 
v letním období vysoký obsah sinic. Kromě příčin 
byly popsány možná řešení ke zlepšení a přijat 
přibližně tříletý „zkušební ověřovací provoz“. 
Protože navržená opatření spočívají především 
v technických opatřeních, která jsou i fi nančně 
náročná, hledá odbor životního prostředí MěÚ 
Svitavy ve spolupráci s Botanickým ústavem Aka-
demie věd ČR i uplatnění přírodních metod za 
účelem omezení přítomnosti sinic. Pro ověření 
této možnosti bylo dne 10. května na Rosničce 
a v odkalovací nádrži provedeno měření hloubky 
vody a sedimentů. Zároveň byly odebrány vzor-
ky sedimentů z těchto nádrží. Jeden z předních 
evropských odborníků na sinice, Prof. Ing. Bla-
hoslav Maršálek CSc., na základě provedených 
zjištění a laboratorních analýz zpracuje v měsíci 
červnu expertní hodnocení výsledků, návrh opat-
ření pro danou lokalitu.  Marek Antoš

Na Rosničce se pracuje 
na zlepšení vody

Splatnost poplatku je do 30. června 2018. 
Zaplatit lze v hotovosti v budově městského 
úřadu na ul. T. G. Masaryka 25, bezhotovost-
ním převodem na bankovní účet města, pla-
tební kartou nebo složenkou, kterou obdrží-
te. Poplatek je na rok 2018 stanoven ve výši 
600 Kč/osoba.

Rodinám, se třemi a více nezaopatřenými 
dětmi připomínáme možnost čerpání peněži-
tého daru na každé třetí a další nezaopatřené 
dítě v plné výši poplatku. O tento dar je možné 
požádat přímo na odboru životního prostředí. 

Případné bližší informace lze získat na od-
boru životního prostředí na níže uvedených 
tel. číslech: Jana Alexová, 461 550 253, Pavlína 
Farkašová, 461 550 254.   Jana Alexová

Komunální odpad   

Byly představeny zprávy o činnosti městské 
policie a oblasti prevence kriminality. Ve Svita-
vách má pokles kriminality klesající tendenci. 
Oproti loňskému roku poklesla o 7,3 procen-
ta. Klesá také kriminalita dětí a dospívajících. 
I přes tak dobrou zprávu se podle Ericha Stün-
dla musíme věnovat prevenci, aby byl tento 
stav zachován. 

Zajímavosti z květnového zastupitelstva
Bylo schváleno: 
–  účetní závěrka města, změny územního 

plánu a představena činnost organizačních 
složek města v oblasti kultury a cestovního 
ruchu

–  dotace z Fondu regenerace památek města 
Svitavy na rok 2018. Neustále se pracuje na 
zlepšení vzhledu města

–  nákup užitkového vozu pro zahradníky
–  příspěvek pro SVČ ve výši 181 000 Kč na 

zhotovení studny na táborové základně ve 
Svratouchu

Všechny projednávané body najdete v zápisu 
z jednání Zastupitelstva na webu města.
Další jednání zastupitelstva se koná 27. 6. 
2018.  Lucie Macášková

Unikátní centrální tělocvična, kterou známe 
pod názvem Šapitó, byla otevřená v roce 2017. 
Na jaře získala nové vstupní zázemí, jehož sou-
částí jsou dvě šatny, sprchy a skladové prostory 
pro ukládání nářadí. Jejich existence řeší hlav-
ně dosud problematické využívání záchodů, 
na které museli žáci přecházet přes místní ko-
munikaci. 

Šapitó nabízí možnost sportovního vyžití 
školám, ale také členům sportovních klubů svi-
tavské tělovýchovné jednoty pro zimní tréninky. 
Textilní hala s umělým povrchem a běžeckým 
oválem se nachází v areálu Svitavského stadio-
nu. Disponuje klopenou běžeckou trojdráhou 
a víceúčelovým hřištěm pro atletiku, volejbal, 
fl orbal, futsal i badminton.

Šapitó je unikátní stavba, kterou má město 
v úmyslu přihlásit do soutěže „Stavba roku“. 
Díky stísněnému vymezenému prostoru sta-
dionu, uvnitř inlineové dráhy a v těsné blízkosti 
fotbalového trávníku, se v původním záměru 
nabízela pouze nákladná řešení ze zahraničí. 

Nakonec se zadání ujala projekční kancelář 
ADONIS PROJEKT Hradec Králové, která spo-
lečně s místní fi rmou Svitap navrhla originální 
řešení, a to nejen tvarem, díky kterému hala 
nese název Šapitó, ale také použitými technolo-
giemi a materiály. Konstrukci haly tvoří nosníky 
z ohýbaného hliníku, na které spočívá zateple-
ná textilní fólie. Sociální zázemí, spojené s halou 
krčkem, je pak řešeno jako modulová stavba 
s tepelnou a protipožární izolací s komfortem 
odpovídajícím současným hygienickým pod-
mínkám pro mládežnický sport.

Celkové realizační náklady na tento krytý 
multifunkční sportovní a herní prostor s inženýr-
skými sítěmi a zázemím dosáhly s DPH výše 42 
milionů korun, což je zhruba polovina ceny za-
hraničního dodavatele, který byl jediný schopný 
dodat halu s oválným půdorysem, kopírujícím 
atletickou dráhu. Městu Svitavy se podařilo zís-
kat z národních programů pro podporu sportu 
na tento projekt sedmdesátiprocentní dotaci. 

Jiří Škrabal, Lucie Macášková

Nezaměstnanost 
rekordně poklesla

Ve zprávě o nezaměstnanosti krajské 
pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích je 
v okrese Svitavy historicky nejnižší neza-
městnanost, která činí pouhých 2,6 procen-
ta. To je o 4 procenta méně než před třemi 
roky. Nabídka práce přitom převyšuje po-
ptávku, uchazečů o práci je 279 a volných 
míst 548. Nadneseně si tedy každý uchazeč 
může vybírat ze dvou volných míst.

   Lucie Macášková
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Výměna kamerových bodů  
V roce 2018 jsme naplánovali provedení 

výměny dvou analogových kamer městského 
kamerového dohlížecího systému za kamery IP. 
Výměna kamerových bodů proběhla koncem 
měsíce dubna roku 2018. Jednalo se o kamerové 
body umístěné na náměstí Míru, a to na IV. Zá-
kladní škole a na budově bývalé prodejny Spor-
tim. Původní analogové kamery sloužily v rámci 
dohlížecího systému více jak patnáct let a jejich 
parametry již nesplňovaly požadavky současné 
doby na přenos a kvalitu obrazu. Zároveň ustu-
pujeme z cesty monitorování veřejného prostoru 
z bodů umístěných ve vysokých polohách a sna-
žíme se nové kamery umísťovat níže. Nové kame-
ry na výše uvedených místech splňují nejnároč-
nější požadavky současné moderní technologie. 

Opakované veřejné pohoršení 
– závislost na alkoholu 

V uplynulých měsících, ale i v současné 
době, řeší hlídky strážníků opakované stížnos-
ti na nevhodné jednání jedné ženy (L.K.) a to 
zejména v místě jejího bydliště či blízkém okolí. 
Dotyčná žena má zřejmé a opakované problé-
my s alkoholem. Několikrát byla nalezena ležící 
na chodníku před domem nebo novinovým 
stánkem či jinde na ulici a problémy dělá i svým 
sousedům v domě. Dotyčná často není schopna 
samostatné chůze, ohrožuje svůj život a zdraví, 
kdy v jednom případě jí byla naměřena hladina 
alkoholu přes 4 promile. Bohužel, žádné pro-
vedené kroky směřující k pomoci dotyčné ženě 
zatím nevedly k nápravě uvedeného stavu.

Sportovní a dětská hřiště
Na městské policIi jsme zaznamenali opako-

vaná oznámení, která směřují zejména na hřiště 
na ul. Svitavská – Větrná, kde dochází k velmi 
hlasitému pouštění hudby ze strany jisté skupi-
ny mladistvých osob. Strážníci na místě provedli 
opakované kontroly a v několika případech byla 
věc s dotyčnými ihned řešena. Z naší strany jsme 
aktivně oslovili rodiče některých dětí a bylo při-
slíbeno, že uvedené jednání bude v co největší 
míře omezeno, tak aby nenarušovalo občanské 
soužití mezi lidmi zde žijícími. Pro upřesnění však 
uvádím, že na místě nedocházelo k porušování 
nočního klidu ani jinému protiprávnímu jednání. 
Na druhé straně je k pochopení, že nadměrná 
hlasitost hudby může být mnohdy na obtíž. Místo 
budeme dále monitorovat, provádět zde pravidel-
né kontroly a to i za pomoci terénních pracovníků. 

Otevřená garáž 
Dne 9. 5. 2018 v podvečerních hodinách 

byli strážníci požádáni o pomoc s tím, že ozna-
movatel uvedl, že u jedné z garáží ve Svitavách-
-Lánech, jsou již přes hodinu otevřená vrata a na 
místě se nikdo nenachází. Na místě bylo zjiště-
no, že v garáži se nachází věci, o které by majitel 
zřejmě nerad přišel. Hlídce se podařilo vyhledat 
majitele, který si následně garáž zabezpečil. Po-
děkování však patří zejména všímavému občano-
vi, kterému nebyla věc lhostejná, a na linku 156 
zavolal. Rostislav Bednář
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Městská policie informuje

Tísňové volání 156

Informace z OŠK
• Zastupitelstvo města na svém květnovém 
zasedání schválilo sloučení dvou příspěvko-
vých organizací. MŠ v ulici Úvoz a MŠ v ulici 
Větrná. Tímto krokem vznikla jedna příspěv-
ková organizace – Mateřská škola Svitavy, Vě-
trná 11 a mateřská škola v ulici Úvoz se stala 
jejím odloučeným pracovištěm. Současně 
bylo rozhodnuto o ukončení činnosti odlou-
čeného pracoviště v areálu stadionu. To bude 
prozatím zakonzervováno a po dobu jedno-
ho až dvou let bude jako rezerva pro případ 
zvýšeného zájmu o umístění dětí do svitav-
ských MŠ. Rodiče tam umístěných dětí mají 
možnost přihlásit své děti do ostatních školek 
ve městě, kde je prozatím míst dostatek.
• V květnu byla dokončena akce obnovy tzv. 
morového sloupu na náměstí Míru. Může-
me říci, že restaurátoři z Ateliéru Jan Zrzavý 
z Prahy odvedli dobrou práci na dominantě 
naší městské památkové zóny. Ve stejné době 
byla zahájena oprava objektu městské bašty 
a torza městského opevnění. S podporou Mi-
nisterstva kultury ČR ve výši 400 tis. Kč bude 
dílo hotové v první dekádě července.

Společenská rubrika

Ve společenské rubrice uvádíme jména 
osob na základě písemného souhlasu. 

Děti narozené v dubnu s trvalým pobytem 
ve Svitavách: 
• ROZÁRIE RENÁTA NOVOTNÁ
• MICHAL KUDA
• JAN PAVLIŠ
• TADEÁŠ KRESL
• NIKOLAS ŠEBELA
• LUCIE ŠIMOVÁ
• ONDŘEJ NECHVÍLE
• VÁCLAV KYSELÝ
• MADELEINE NIKOLA SEJKOROVÁ
• TEREZA VALOVÁ
• MATĚJ KLUSÁK

V dubnu nás navždy opustili a pozůstalí 
souhlasili se zveřejněním: 
• Helena Novotná, 8. dubna 2018, 63 let
• Vladimíra Peterková, 9. dubna 2018, 45 let
• Jarmila Richtrová, 22. dubna 2018, 76 let

V měsíci dubnu 2018 uzavřeli ve Svitavách 
manželství (a zároveň písemně souhlasili 
se zveřejněním osobních údajů v měsíční-
ku Naše město a na webových stránkách 
města Svitavy) tito snoubenci: 
•  Tomáš Weis, Tereza Pohludková – 

13. 4. 2018
•  Martin Chaloupka, Zuzana Tušlová – 

14. 4. 2018.

• Svitavané si jistě všimli, že se rozběhly udr-
žovací práce na několika měšťanských domech 
na náměstí Míru. S podporou města dostanou 
nový kabát čtyři domy. Pátým domem, jehož 
obnovu město podpořilo, je historický dům 
v ulici Lanškrounská. 
• V květnu proběhla dvě kola zápisu do ma-
teřských škol. V prvním kole bylo ve Fabrice 
zapsáno celkem 179 dětí, dalších přibližně 30 
míst zůstalo volných. Výsledky druhého kola 
byly známé až po uzávěrce tohoto vydání. 
• Město podporuje každý rok organizace a dal-
ší subjekty prostřednictvím grantů. V součas-
né době známe výsledky na podporu kultury 
a sportu. V oblasti kultury podpořilo projekty 
v hodnotě 90 000 Kč a v oblasti sportu v hod-
notě 80 000 Kč. Soupis všech subjektů a jejich 
projektů je k dispozici na webu města. Jiří Petr

Fontána u Langrovy vily 
funguje

Jako každý rok, spouští se v jarních mě-
sících provoz fontány u Langrovy vily a do-
dává tomuto prostoru pro teplé měsíce ještě 
romantičtější nádech. Už od devadesátých 
let se o fontánu obětavě a dobrovolně stará 
jeden místní občan, který si však nepřeje být 
jmenován. Jsme rádi, že máme v našem městě 
lidi, kteří se věnují péči o jeho krásy. Podle něj 
(a to můžeme potvrdit) je nejkrásnější pohled 
na fontánu kolem 8. hodiny ráno, když se po-
díváte tak, abyste přes padající kapky viděli 
slunce.  Lucie Macášková

Zúčtování veřejné sbírky
Nadačního fondu Va-

lentina Oswalda Otten-
dorfera, která je cíleně 

zaměřena na shromažďování fi nančních pro-
středků na „Postele pro oddělení nemocnice ve 
Svitavách“  a je povolena od června roku 2016 
proběhlo dne 27. 4. 2018. Výtěžek za období od 
1. 4. 2017 do 27. 3. 2018 činil 9 082 Kč, celkem 
se od zahájení sbírky nastřádalo 16 882 Kč. Po-
kladničky, do kterých je možno spořit jsou umís-
těny ve Svitavské nemocnici, ve Fabrice a v Měst-
ském muzeu a galerii. Všem dárcům děkujeme 
a prosíme, pomáhejte dál.  Šárka Řehořová



díky Vaší důvěře pracuji jako poslanec 
v Parlamentu České republiky a tak nastal 
čas, abych se na konci května rozloučil s mno-
haletým působením v pozici jednatele spo-
lečnosti SPORTES Svitavy s.r.o. V období od 
července 2012 do dnešního dne prošla spo-
lečnost SPORTES Svitavy řadou významných 
změn. Začalo to významnou akvizicí činností 
Technických služeb města Svitavy, prodejem 
ztrátového lyžařského sportovního areálu 
v Čenkovicích, či vyčleněním majetku kanali-
zace do společnosti Kanalizace Svitavy s.r.o. 
a následného převodu majetku této společ-
nosti na město Svitavy. Společnost SPORTES 
Svitavy s.r.o. je dnes významnou společností ve 
městě Svitavy, která úspěšně zajištuje správu 
sportovních zařízení města, zajišťuje technické 
služby pro město, technicky zajišťuje kulturní 
akce města a úspěšně podniká v oblasti elek-
tromontáží. Je to hrdá, fi nančně zdravá spo-
lečnost, která si klade ambice zajistit úspěšně 
budoucí rekonstrukci Krytého plaveckého 
bazénu, připravit budoucí rozvoj venkovní-
ho koupaliště a vytvořit ve své činnosti další 
podnikatelský prostor pro tvorbu fi nančních 
zdrojů. Osobně zůstávám Vaším radním a za-
stupitelem, a tím propojuji práci komunálního 
politika s prací zákonotvornou. Budu se o Vaši 
důvěru ucházet i v letošních komunálních vol-
bách, protože věřím, že mám co dát našemu 
městu.                   Ing. Jaroslav Kytýr, zastupitel 

a poslanec za Hnutí ANO 2011 

První májové dny jsou za námi, počasí 
luxusní a všichni bychom se mohli radovat 
z tak vydařených dnů, navíc v kombinaci s dny 
volna. Rozkvétají rododendrony, parky lákají 
k procházkám. Ne nadarmo je Máj lásky čas! 

Šířit negativní energii a být stále s něčím 
nespokojený či pomlouvat, je snad sport, dou-
fám, že ne národní. Vymýšlet, tvořit a budovat 
není lehké, kritizovat ano. Není snad projekt ve 
Svitavách, na kterém by někteří nechali nit su-
chou. Návštěvníci Svitav zde obdivují spoustu 
smysluplných projektů. Není to tak dávno, co 
byl předmětem kritiky Park patriotů. Konečně 
jsem také našel volnou chvíli a prošel se s man-
želkou po krásných místech okrajů Svitav. Po-
tkal jsem tam spoustu usměvavých maminek 
s kočárky, pobíhající děti, seniory na procház-
ce. Proč asi tato místa vyhledávají? 

V sobotu 21. 4. uskutečnilo Sdružení pro 
město Svitavy již čtvrtou akci, při které došlo 
ke zvelebení našeho města a jeho nejbližšího 
okolí. Po vysázení zeleně u Památníku včelích 
matek v roce 2015, výsadbě krokusů v parku 
Patriotů v roce 2016 a osázení květináčů no-
vou zelení v roce 2017 jsme se tentokrát pustili 
do osázení záhonů v okolí kašny na náměstí. 
Během dopolední akce jsme společně s Vámi 
vysadili celkem 298 rostlin, především keřů. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem podporo-
vatelům, kteří se zapojili do samotné výsadby. 
Dále bych rád poděkoval všem členům SPMS, 
kteří čtyři roky fi nancovali  nákup všech rostlin. 
Zkrášlování veřejného prostoru je pro nás dů-
ležité a už nyní přemýšlíme, kterou část města 
zpříjemníme v příštím roce. Pokud máte tip, 
rádi se necháme inspirovat.            David Šimek

Šapito nám závidí mladí sportovci z jiných 
měst. A chodník v Lačnově? Každý, kdo někdy 
stavěl ví, že závady, nedodělky a nedodržení 
termínu se řeší při předávání stavby. Pak na-
stoupí sankce! Uplatňovat toto v průběhu stav-
by nelze, jelikož nevíme, kdy a v jakém stavu 
stavbu fi rma předá. Proto opět kritika zastu-
pitele za Naše Svitavy je jen navozováním tzv. 
blbé nálady. Opět nic konstruktivního. Zadá-
vání těchto zakázek není rozhodnutí jednotliv-
ců a vybrané fi rmy dnes nabízejí jiné ceny než 
v dobách krize. Je potřeba se probudit z toho 
snění a vidět reálnou situaci naší ekonomiky. 

Nenechte si otrávit krásné dny a užijte si 
jaro, to Vám přeje zastupitel za ODS 

prim Dr. Harald Čadílek

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb. 
a slouží ke svobodnému vyjádření ná-
zorů zastupitelů jednotlivých politických 
subjektů v aktuálním složení Zastupi-
telstva města Svitavy. Texty příspěvků 
neprocházejí obsahovou ani jazykovou 
korekturou.
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Od 1. července 2018 dochází k výrazným 
změnám v zákonech o občanských průkazech 
a cestovních dokladech. Nově bude možné po-
žádat o vydání dokladů ve zkrácených lhůtách, 
a to vydání dokladu do 5 pracovních dní nebo 
vydání do 24 hodin. 

Dané doklady budou mít dobu platnosti 
10 let, u občanů mladších 15 let je doba platnos-
ti 5 let. Doklady, které bude občan nutně potře-
bovat bezodkladně, si může vyzvednout do 24 
hodin přímo na Ministerstvu vnitra ČR v Praze. 
I nadále platí, že k žádosti občan dokládá pouze 
svůj platný doklad totožnosti a správní poplatek. 
Fotografi e se pořizuje přímo na úřadě. Další no-
vinkou bude, že pokud při podání žádosti uve-
dete svůj telefonní kontakt nebo svoji e-mailovou 
adresu, přímo z ministerstva budete upozorněni 
na skutečnost, že nový doklad je vyroben a při-
praven k vyzvednutí. 

Všechny nově vydávané občanské průkazy 
budou mít kontaktní elektronický čip, na kterém 
budou uloženy osobní údaje občana a jehož pro-
střednictvím bude možno komunikovat s orgány 
veřejné správy. Od července již nebude možné 
vydávat doklady bez kontaktních elektronických 
čipů z důvodu ztráty či odcizení dokladu.  

Pro zajištění většího komfortu občanů při 
vyřizování dokladů doporučujeme využít roz-
šířených úředních hodin na úseku občanských 
průkazů a cestovních pasů. Podat žádost o nový 
občanský průkaz nebo cestovní pas, případně 
vyzvednout nový doklad je možné každý pra-
covní den v tyto hodiny: 
Pondělí 7:15–11:45 12:30–17:00
Úterý 8:00–11:00
Středa 7:15–11:45 12:30–17:00
Pá tek 8:00–11:00  

Zároveň je možné se objednat k vyřízení 
nových dokladů nebo k jejich vyzvednutí přímo 
na předem určený čas v tyto hodiny
Úterý 12.00 – 14.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00
Pátek 12.00 – 13.30

Pavla Velecká
odbor správních činností

Změny v zákonech o občanských 
průkazech a cestovních dokladech

SPORTES Svitavy 
přijme zahradníka
Předpoklady:
–  vzdělání v technickém oboru
–  minimálně střední odborné vzdělání 

(vyučen)
–  manuální zručnost
–  fl exibilita a fyzická odolnost
–  řidičské oprávnění skupiny B
–  oprávnění k obsluze motorové pily vý-

hodou
Benefi ty:
–  jednosměnný provoz pondělí – pátek
–  příspěvek zaměstnavatele na stravování
–  25 dnů dovolené
Kontakt – e-mail: radim.klic@svitavy.cz, 
tel.: 736 752 635

Ze zastupitelských lavic
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…Svitavy mají svoje sebeobhájce? 
Jde o skupinu lidí, která se pravidelně se-

tkává v Café Rozcestí. Sebeobhájci diskutují 
o různých tématech; například o svéprávnos-
ti a opatrovnictví, právech a povinnostech 
lidí se zdravotním znevýhodněním; také se 
navzájem podporují v tom, aby dokázali ob-
hájit své názory před ostatními lidmi. Skupi-
na má svoji asistentku, která je na každém 
setkání členům skupiny k dispozici. Svitavští 
sebeobhájci jsou otevřeni i novým zájemcům 
(kontakt: 730 518 510, pí Snohová).

…ve Svitavách můžete zažít ubytování 
trochu jinak?

Moderní, pohodlné, zcela nové a klid-
né ubytování vyrostlo v ulici Na Hrázi 
83/8 ve Svitavách-Lánech. Dvě stylové dře-
vostavby v moderním stylu mají samostatné 
Wi-Fi připojení, parkování zdarma. Velikost 
domků 30 m2, každý pro dvě osoby, vlastní od-
dělená koupelna se sprchovým koutem a WC, 
plně vybavená kuchyňka, LCD televizor, terás-
ka… Kontakt tel.: +420 608 157 760, e-mail: 
rezervace.apartmanykopacka@gmail.com, 
www.apartmanykopacka.cz 

Víte, že...

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

Zubní pohotovostní služba
2.–3. 6. MUDr. Jan Škorpík / Svitavy, 
Soudní 1391/3, tel.: 461 531 144
9.–10. 6. MUDr. Zdeňka Štefková / 
Opatov 317, tel.: 461 593 907
16.–17. 6. MUDr. Petr Veselý / 
Březová nad Svitavou, Brněnská 48, 
mob.: 608 981 868
23.–24. 6. MUDr. Iva Bisová / 
Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 
tel.: 461 352 210
30. 6.–1. 7. MUDr. Petr Doležal / Svitavy, 
U Stadionu 1207/42, tel.: 461 532 253

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

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

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

Lékařské pohotovosti Svitavští světáci – díl 3.

Ve třetím díle našeho miniseriálu máme 
čest představit vám mistra České republiky 
v plavání na 50 m volným způsobem – Josefa 

Meluzína, pro kterého byla uplynulá sezona 
nejúspěšnější v jeho dosavadní plavecké ka-
riéře. Svěřenec trenéra Bedřicha Frýzy se stal 
mnohonásobným přeborníkem kraje a jeho 
výsledky ho nominovaly na mistrovství České 
republiky, kde se v pěti disciplínách probojo-
val do fi nále. V jedné z nich, 50 m volný způ-
sob porazil všechny soupeře a stal se mistrem 
ČR. Kromě plavání se věnuje také volejbalu.

Josefovi jsme položili stejné otázky jako 
jeho kolegům z minulých čísel: 
1. Co se ti líbí na Svitavách? 

Např. bazén, sportovní hala a další.
2.  Jaké místo máš ve Svitavách nejraději? 

Nejraději mám plavecký bazén, kde trénu-
ji, ale samozřejmě těchto míst, kde se mi líbí, 
je tu spousta.
3. Jakého svého úspěchu si nejvíce ceníš? 

Z plavání vítězství na zimním MČR 2017 
a z volejbalu výběr KCM Pardubického kraje.
4.  Má tvůj úspěch souvislost s tím, že pochá-
zíš ze Svitav a jakou? 

Ze Svitav jsou lidé, kteří mě k plavání vedli 
už od jednoho roku, kdy mne naučila mít ráda 
vodu paní Ďulíková. A potom v plaveckém od-
dílu mne zpočátku vedla paní Víšková a pak 
dále pan Kopecký a pan Frýza.
5. Na jaký zážitek ze Svitav nejraději vzpo-
mínáš? 

Ze Svitav mám spoustu zážitků,  bylo by 
těžké jeden vybrat.
6. Kdybys měl někomu doporučit zajímavé 
místo ve Svitavách, jaké by to bylo? 

Svitavské náměstí v době pouti, když je 
tam živo.

Přejeme rychlou vodu, hodně sil a úspě-
chů do dalších let.  Zuzana Štěpánková

Cyklobusy opět vyjedou 
už koncem června, nová linka 
zamíří na Dolní Moravu!

I letos se můžete po celé léto vydat na pěší 
nebo cyklistický výlet autobusy uzpůsobenými 
pro převoz kol. Cyklobusy poprvé vyjedou už 
v sobotu 23. června a připraveno je pro vás 
několik zajímavých novinek. Ke stávajícímu 
cyklobusu, který vyrazí na vylepšenou trasu do 
Poličky, Borové, Proseče, Toulovcových maš-
talí, Nových Hradů, Litomyšle či na Kozlov, 
přibude zcela nová linka. Ta vás přiblíží k Hře-
bečským důlním stezkám, na Moravskotře-
bovsko a dále přes Štíty a Králíky až na Dolní 
Moravu! Díky novému cyklobusu se nabídka 
turistických cílů pro vaše víkendové výlety roz-
šíří o řadu dalších možností. Obě linky budou 
vyrážet na svoji trasu každou sobotu a neděli 
i o státních svátcích až do 2. září. Podrobné in-
formace o provozu cyklobusů v oblasti Česko-
moravského pomezí vám přineseme v prázd-
ninovém čísle Našeho města a najdete je také 
na turistickém portálu www.ceskomoravskepo-
mezi.cz.  Jiří Zámečník
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Děje se ve městě

21. / Čt / park Jana Palacha
ZŠ a MŠ Sokolovská vás srdečně zve na již 

čtvrtý ročník Dne Země s veřejností. Dopole-
dní program od 9 do 12 hodin bude určen pro 
mateřinky, žáky základních škol a víceletého 
gymnázia, odpolední program od 13 do 16 
bude pro družinky a širokou veřejnost.

Tento rok bude Den Země zaměřen na té-
mata „Voda“ a „Hmyz“. Opět se můžete těšit 
na desítky různých pokusů, tvoření a her, při 
kterých si můžete vyzkoušet například měření 
pH vody, průhlednosti vody, výrobu škvořího 
domečku nebo mozkový trénink. 

Na stanovištích se na vás těší žáci 8. a 9. 
tříd a zaměstnanci školy.

  Alena Vašáková

Den Země s veřejností 

Dne 27. dubna 2018 se dožila úctyhodných 
100 let paní Emma Balážová, která žije v našem 
domově pro seniory třetím rokem. Oslava toho-
to úžasného životního výročí se v Seniorcentru 
stala výjimečnou událostí. K významnému jubi-
leu jí kromě rodiny, zaměstnanců a uživatelů do-
mova poblahopřáli starosta města David Šimek, 
vedoucí oddělení sociální péče paní Eva Husch-
ková a pracovnice ČSSZ Svitavy. Paní Balážová 
přijímala po celý den gratulace a květiny s grá-
cií a úsměvem jí vlastním. Oslavenkyně všechny 
obohatila svým optimismem. Ani ve svých 100 
letech neztratila humor a pozitivní myšlení. Paní 
Balážové všichni ze srdce přejeme do dalších let 
mnoho životního elánu a pevného zdraví. 

Lenka Jurenová

Paní Emma Balážová 
oslavila 100. narozeniny

Akce SVČ Svitavy na červen
2. / So / 13:00 – 17:00 / park Jana Palacha
Den dětí
Cena: hrací karta 40 Kč

6. / St / 9:00 / Svitavský stadion  
Atletická všestrannost 
Obvodní kolo I. a II. kategorie.

14. / Čt / 9:00 / Svitavský stadion  
Atletická všestrannost 
Okresní kolo I. a II. kategorie.

15. - 17. / Pá-Ne / České Vrbné
Nácvik vodáckých dovedností  
V ceně je zahrnuto ubytování ve vlastních sta-
nech, doprava, zapůj čení vodáckého vybavení 
(raft, baraka, kajak, přilba, vesta, pádlo) + in-
struktor. Nemít jediný pevný bod. Být pohyblivý 
v pohyblivém. Vnímat svět z perspek tivy řeky. Po-
jeď s námi :) Vyzkoušíme a nacvičíme si ovládání 
kajaků, raftů a barak na divoké vodě, záchranu 
tonoucího, užijeme si společně mnoho zába vy. 
Během celé doby nám bude k dispozici zkušený 
instruktor.  Cena: 1.990 Kč

23. / So / Milovice
Park Mirakulum 
10 hektarů originální zábavy a volnočasových 
aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. 
Najdete u nás lesní hřiště a kontaktní zoo, obří 
trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní 
chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkoko-
lejnou železnici, která park propojuje se soused-
ním tankodromem. Od léta 2015 také vodní svět 
a oázy s vodními hříčkami. Cena 550 Kč osoba 
zahrnuje celodenní vstupné a dopravu.

24. / Ne / střelnice SVČ – IV. ZŠ
Střelecká soutěž (27. ročník)
Prázdninová cena mládeže do 12, 14, 16 let. 
Vzduchová puška 30 vleže, vzduchová puška 40. 
Startovné: pro nečleny 50 Kč.

28. / Čt / 8:00 – 13:00 / DiscGolf park Svitavy
Školní liga 2018 (turnaj v discgolfu)
Soutěž 4.–9. tříd + odpovídajících ročníků gym-
názií.
 Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje.

Ve středu 25. dubna se ve sportovní hale Na 
Střelnici uskutečnila soutěž Sportovní hry mateř-
ských škol. Soutěž již tradičně pořádá Středisko 
volného času a soutěžící školky. Zúčastnila se 
šestice svitavských MŠ. Konkrétně MŠ Větrná, 
MŠ Zámeček/Úvoz, MŠ Marie Majerové, MŠ 
Milady Horákové, MŠ Sokolovská na Pražské 
ulici a  vítězové MŠ ČSA.

Děti soutěžily v pěti disciplínách, kde si vy-
zkoušely skok v pytli, štafetový a překážkový 

Povedené sportovní hry mateřských škol
běh, hod do dálky a pěti-skok. K bojovnému 
sportovnímu dopoledni přispěly i ostatní děti, 
které obsadily tribuny místní haly a neúnavně 
povzbuzovaly.

Jak již bylo zmíněno, vítězem se stala MŠ 
ČS armády, a tím pádem postoupila do krajské-
ho fi nále, které se uskuteční v úterý 12. června 
v Pardubicích. Držíme pěsti a přejeme hodně 
úspěchů při reprezentaci města Svitavy. 

 Miroslav Skočovský

Dne 9. června od 15 hod. budeme na ho-
kejbalovém hřišti v Lačnově kácet máj. Ještě 
máme v živé paměti veškeré to poletování okolo 
stavění máje a už píšu o kácení. Je tomu pár let, 
kdy Spolek Moravský Lačnov začal obnovovat 

Zveme vás na tradiční kácení májky v Lačnově
dávno zapomenuté tradice. Zmiňuji se o tom 
záměrně, protože obnova tradic našich předků, 
vede ke znovuspojování obyvatel, sousedů a učí 
naše děti k srdečnosti. Za každou takovou akcí je 
mnoho hodin příprav a mnohdy nemalé fi nanč-
ní vydání. Veškeré akce stojí na dobrovolnosti 
a zápalu lidí něco společně udělat. Odměnou je 
přátelské posezení u ohně a pocit, že letos se to 
znovu povedlo. 

Akce se bude konat za každého počasí. Kaž-
dý trefí, je to spojnice mezi Lačnovem a rybní-
kem Rosnička za ulicí Slunečná. Vstupné je zdar-
ma.

A co na vás v areálu bude čekat?
–  točené pivo, točená kofola, vínečko a káva
–  langoše, bramboráky, klobásy z udírny, kýta
–  hraje DJ Pears k poslechu i tanci
–  deky s hrami pro děti
–  maxi prak a mini kuželky.

Kácení není pouze pro Lačnovské. Přijít 
může opravdu každý, kdo nechce sedět doma. 
Vezměte děti, babičky, dědečky a uvidíme se na 
místě.  Tomáš Lipovský 
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3. ročník rodinného festiválku v Lesním klu-
bu pro děti Napísek v sobotu 23. června od 14 
hod. Letos v duchu benefi ce. Veškeré peníze ze 
vstupného budou použity na opravu podkroví, 
které potřebujeme pro odpočinek a spánek dětí. 

Přijďte si společně celá rodina užít skvělé 
odpoledne v zázemí lesní školky a tím podpořit 
dobrou věc. Pro děti připravená dílna a divadla, 
hudba, dobré jídlo a pití. O prázdninách se tě-
šíme na děti 4–9 let, máme pro ně připravené 
3 termíny příměstských táborů 9.–13. 7., 
23.–27. 7., 7.–11. 8. Tábory jsou podpořeny 
z MPSV Operační program zaměstnanost Ev-
ropský sociální fond a MAS Svitava.

Podrobný program k akci můžete sledovat 
na našem FB nebo na www.napisek.cz.

Světlana Kluková

Pískohraní
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Členská schůze 
ZO SPCCH Svitavy

Dne 17. dubna proběhla výroční členská 
schůze ZO SPCCH Svitavy. Ze 404 členů se 
této schůze zúčastnilo 210.

O slavnostní zahájení se postarala kyta-
rová skupina žáků p. uč. Karla Tótha a p. uč. 
Veroniky Plívové ze ZUŠ Svitavy.

Hlavním bodem čl. schůze byla volba no-
vého výboru a revizní komise pro období r. 
2018–2023.

Předsedkyně Marie Grmelová ve svém 
referátu zhodnotila práci stávajícího výboru 
za předchozí pětileté období. Ve druhé části 
příspěvku seznámila členy s připravovanými 
akcemi pro rok 2018. Pak následovala zpráva 
o hospodaření organizace a zpráva revizní ko-
mise.

Slovo dostali i naši hosté: Šárka Řehořová, 
Milena Brzoňová, Lucie Macášková a Zuzana 
Štěpánková.

Ve veřejných volbách byl zvolen nový vý-
bor a revizní komise ZO SPCCH Svitavy pro 
období r. 2018–2023.

Nově zvolená předsedkyně Marie Grme-
lová poděkovala předchozímu výboru a úse-
kářům za jejich obětavou práci kytičkou. No-
vému výboru poblahopřála k jejich zvolení, 
popřála jim pevné zdraví  a věří, že i nadále 
se bude všem dařit v práci pro zdravotně po-
stižené.

Nový výbor přeje všem členům organiza-
ce krásné slunné léto a těší se s nimi na setká-
ní v září. 

Podrobné informace o akcích pořádaných 
do konce června se členové dozvědí na webo-
vých stránkách www.civilky.cz a na nástěn-
kách.

Pozvánka na akce v měsíci červnu
12. 6. – celodenní výlet: Poděbrady – Chlu-

mec nad Cidlinou – Libice, odjezd v 7:00 hod. 
z autobusového nádraží

28. 6. – společná oslava jubilantů  naro-
zených v měsíci lednu – červnu, ve 14:30 hod. 
v restauraci Fabrika. 

Marie Grmelová

Pozor! Klub pejskařů pozitivního tréninku 
nepořádá pouze akce pro psy, 23. června od 
14 hod. by rád přivítal s dětmi letní prázdni-
ny. Na Lánské zahradě ve Svitavách budou 
pro děti připraveny soutěže, vystoupení členů 
klubu s pejsky, opékání buřtů a jiná VELKÁ 
překvapení. Vstupné 30 Kč za dítě (dítě pře-
vlečené za masku 20 Kč) a dospělý doprovod 
zdarma. Prosíme, doprovod s dětmi je nutný 
a neberte s sebou pejsky. Více informací na 
facebooku nebo na stránkách www.kppt.cz. 
Moc se těšíme na zábavné odpoledne s vámi 
i vašimi dětmi!  Pavla Lipavská 

Maskáček – akce pro děti

ZO Kardio

Ohlédnutí za akcemi
Na členské schůzi klubu KARDIO, která 

proběhla dne 16. dubna, se volil organizační 
výbor našeho klubu. Účastnilo se 92 členů. Do 
výboru bylo zvoleno 7 členů. Celkem má náš 
klub 154 členů. Schůzi zahájilo taneční vystou-
pení country skupiny Srdíčko. Nechybělo ani 
občerstvení a nápoje.

Čarodějnická akce se uskutečnila 28.  dub-
na ve městě Polička. Vše se odehrávalo na 
poličském stadionu, kde se konal „rej čaroděj-
nic“. Na závěr se jedna hadrová čarodějnice 
upálila. O zábavu se postarali dva harmoniká-
ři. Vše provázelo příjemné počasí, díky které-
mu se také dalo u ohně opékat. Zúčastnilo se 
60 členů. Akce se velice vydařila.

Pozvánka na červen
Dne 9. června půjdeme na prohlídku zám-

ku Nové Hrady, další prohlídky podle vlastního 
výběru. Cena zájezdu 80 Kč. Odjezd z Poličky 
v 8:30 a ze Svitav v 9 hod. Zájemci se mohou 
přihlásit u p. Korábové mob. 733 380 598. 

24. června se uskuteční v Poličce na ná-
městí 11. ročník „Běh naděje“. Odjezd ze Svi-
tav vlakem ve 12:00. Eva Rejentová

26. / Út / 14:00 / sraz u pomníku J. W. Goetha 
(před Ottendorferovým domem)
Putování s městským historikem
Procházka s výkladem Mgr. R. Fikejze po zají-
mavostech městské památkové zóny
Všechny aktivity klubu seniorů jsou pre-
zentovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí 

a 3. podlaží před místností č. 301) a v elek-
tronické podobě na webových stránkách 
www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku. 

Samospráva Klubu seniorů Svitavy

MC Krůček
Výtvarné řádění

V pátek 15. června od 15 do 17 hodin 
bude park Jana Palacha hrát všemi barvami. 
Můžete se těšit na netradiční techniky, malbu 
na velké formáty, pokusy s barvami a mnoho 
dalšího. Od 17 hodin pak malým i velkým 
umělcům zahraje kapela Kůzle. Zazní mno-
ho autorských písní pro děti, které se dobře 
poslouchají i dospělým. Drobné občerstvení 
zajištěno, v případě nepříznivého počasí se 
akce koná ve Fabrice. Vstupné od 80 Kč za 
rodinu, zvýhodněný předprodej, informace na 
www.kruceksvitavy.cz, 737 236 152.

Den dobrovolnictví
„Slovo dobrovolnictví je vlastně slovo 

o tom, že člověk člověku pomáhá. Dobrovolně 
se k tomu hlásím,“ prohlásil u příležitosti loň-
ského Dne dobrovolnictví zpěvák Tomáš Klus.  
Dobrovolnické centrum slaví třetí narozeniny, 
opět představí své služby i činnost přijímajících 
organizací (Děti patří domů, Charita, svitavská 
nemocnice, MC Krůček a další) při Dni dobro-
volnictví. V pátek 15. června v 9, 10 a 11 ho-
din proběhne osvětový program pro studenty 
(otevřený veřejnosti), následovat bude oceně-
ní svitavských dobrovolníků. Informace o mož-
nostech dobrovolnictví ve Svitavách budou ve 
formě stánků dostupné i během odpoledne. 
Výrazným tématem letošního dne dobrovolnic-
tví bude prezentace programu Erasmus+, díky 
němuž působí ve Svitavách dvě zahraniční dob-
rovolnice. Dozvíme se, jak jim roční pobyt změ-
nil život, proč by ho doporučily ostatním nebo 
jaké má výhody oproti běžné práci v zahraničí. 
Srdce současných padesáti dobrovolníků tvoří 
aktivní senioři a studenti, je to však příležitost 
pro každého. V případě nepříznivého počasí se 
akce koná ve Fabrice.
Vítání prázdnin

Zábavný program a nějaké to pěnové ha-
sičské překvapení, to bude tradiční rozloučení 
se školním rokem. Těšíme se na vás ve čtvrtek 
28. června od 15:30 hodin na Cihelně. Rodinné 
vstupné je 70 Kč (50 Kč pro členy MC Krůček). 
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná, 
podrobnosti na výše uvedených kontaktech.
 Soňa Nádvorníková
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KULTURA

1. / Pá / 16:00-23:00 / městské muzeum,
Ottendorferův dům 

Muzejní noc
Program letošní muzejní noci začne již v 16:00 
a čeká vás bohatý a různorodý program. 
Vernisáže letních výstav, odborná degustace 
kávy, výtvarné dílny pro děti, výroba dortíků 
ke kafíčku, koncerty, přednáška, kostýmované 
představení. 
Kompletní program na str.  13

1. / Pá / 16:00 / městské muzeum
Alchymie kávy a kávovin
Vernisáž výstavy o historii a současnosti kávy 
připravená ve spolupráci s Muzeem kávy Al-
chymista v Praze a obchůdkem Šálek štěstí 
ve Svitavách. 
Na výstavě najdete nejen rodokmen kávy a ko-
láč jejich chutí, ale také různé historické i sou-
časné přístroje na její přípravu, dozvíte se, jak 
si udělat dobrou kávu v domácím prostředí 
a mnoho dalších zajímavých informací. 

1. / Pá / 18:00 / městské muzeum
Báječní hrdinové dětské literatury
Vernisáž výstavy ilustrátorů Dagmar Urbán-
kové, Renáty Fučíkové, Petra Síse a Věry Jan-
dourkové. 
Výstava bude stejně jako ta loňská Pavla Če-
cha určena dětem i dospělým a přinese mno-
há překvapení a dobrodružství.

1. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
Oldies party
Party s hity šedesátých až osmdesátých let
Zahrajeme na vaše přání české i zahraniční 
fl áky

2. / So / 13:00 / park Jana Palacha
Děn dětí
Den plný zábavy na téma Šmoulové. 
Cena hrací karty 30 Kč. 
Více na str. 1–2

2. / So / 19:00 / klub Tyjátr 
Rockový kvíz
Vytvořte si tým 2–8 lidí, přijďte si ověřit vaše 
znalosti rockové hudby.
Zábava pro všechny, spousta muziky + živé 
hraní, zajímavé ceny. 
Rezervujte si svá místa
Startovné 50 Kč

6. / St / 16:00 / Fabrika (učebna č. 4 – Aula)
Večer pod lucernou 
s… historikem prof. Jiřím Kocianem 
Další akce z cyklu Večerů pod lucernou, ten-
tokrát příspěvkem k oslavám 100. výročí vzni-
ku Československa. Akce, kterou připravilo 
svitavské gymnázium a Středisko kulturních 
služeb, je určená široké veřejnosti.
Vstupné dobrovolné.

6. / St / 19:00 / Fabrika 
Lukáš Vondráček
Larry Weng (USA), Kana Okada (Japonsko)
Mimořádný koncert světové klavírní hvězdy
Vstupné: 240 Kč (pro členy KPH 160 Kč 
a ZUŠ 60 Kč)
Předprodej vstupenek od 15. 5. v recepci Fab-
riky + on-line na www.kultura-svitavy.cz

8.–13. / Pá–Čt / Fabrika, divadlo Trám, 
kino Vesmír a Farní stodola

Dětská scéna 2018
47. celostátní přehlídka dětského divadla a 47. ce-
lostátní přehlídka dětských recitátorů

9. / So / 15:00 / hokejbalové hřiště Lačnov
Kácení májky
Akce pro širokou veřejnost. 
Více na str. 7

10. / Ne / 17:00 / Čajovna Krásná chvíle
Ochutnejte orient III
Zveme vás na třetí akci Ochutnejte Orient. 
Tentokrát s možností vyzkoušet si různé indic-
ké či orientální oděvy a vyfotit se v nich. 
Program doplní skupina Passion Orientale 
s ukázkami břišních tanců.
Vstupné dobrovolné.

13. / St / 18:00 / kostel Povýšení sv. kříže
v Litomyšli

Absolventský koncert 
Pořádá ZUŠ Svitavy

13. / St / 19:00 / Fabrika
Divadlo Kalich (Praha)
John Murrell: BOŽSKÁ SARAH 
(Divadelní abonentní cyklus jaro – léto 2018)
Slavná hra o posledním létě proslulé herečky 
Sarah Bernhardtové
Hrají: Sarah Bernhardtová ….. Iva Janžuro-
vá, Georges Pitou ….. Kryštof Hádek / Igor 
Orozovič. 
Délka představení: 180 minut (s přestávkou)
Vstupné: 400 Kč
Předprodej vstupenek od 31. 5. v recepci Fab-
riky.
Více na str. 14

15. / Pá / 9–17 / park Jana Palacha

Den dobrovolnictví
Pořádá MC Krůček. V případě nepříznivého 
počasí se akce koná ve Fabrice. 
Více na str. 8

15. / Pá / 15:00 – 17:00 / parka Jana Palacha

Výtvarné řádění
Pořádá MC Krůček. V případě nepříznivého 
počasí se akce koná ve Fabrice. 
Rodinné vstupné 80 Kč. 
Více na str. 8

15. / Pá / 20:00 / divadlo Trám a klub Tyjátr

Soubor Naopak: Všichni jsme si… 
– DERNIÉRA
Unikátní představení úspěšné inscenace 
Všichni jsme si…
Bude to velké fi nále! Trochu nové provedení, 
velká afterparty, koncert kapely Oops a mno-
ho dalšího.
Přijďte s námi zakončit sérii 20 představení, 
těšíme se na vás!
Vstupné: dobrovolné. 
Více na str. 14

16. / So / 15:00 / Hřebeč (Koclířov)

Hřebečský slunovrat 2018
7. ročník hudebního festivalu. Program je se-
staven z hudebních uskupení Čech i Sloven-
ska. 
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 
200 Kč. 
Více na str. 1, 2, 18

16. / So / 20:00 / klub Tyjátr

Rockotéka 
Rockové hity minulosti i současnosti + hraje-
me na vaše přání.

19. / Út / 17:30 / Ottendorferův dům

Pěvecký večer
Pořádá ZUŠ Svitavy

19. / Út / 19:00 / Fabrika

Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman / Smoljak / Svěrák: AFRIKA aneb 
Češi mezi lidožravci
Délka představení: 120 minut (s přestávkou).
Vstupné: 400 Kč. 
Předprodej vstupenek od 6. 6. v recepci Fab-
riky. 
Více na str. 14
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21. / Čt / 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 / 
park Jana Palacha

Den země s veřejností
Pořádá ZŠ a MŠ Sokolovská. 
Více na str. 7

22. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
Oldies party
Party s hity šedesátých až osmdesátých let.
Zahrajeme na vaše přání české i zahraniční 
fl áky.

23. / So / 15:00 / Lánský rybník
Po Svitavsku za vážkami
Vycházka za okřídlenými predátory hmyzí říše.
Sraz na hrázi u sila. 
Vede: Michal Hykel, pořádá: Městské muzeum 
a galerie ve Svitavách a ZO ČSOP Rybák Svi-
tavy.

23. / So / 18:00 / kino Vesmír, klub Tyjátr
Svitavská klapka
7. ročník festivalu neprofesionálního fi lmu
Festival je neziskový, vstup na všechny projek-
ce je zdarma.

24. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
Zahraje Žákovský dechový orchestr Pivoňka 
ze ZUŠ Svitavy a Jarda Gang pod vedením Ja-
roslava Dvořáka.
Vstup volný

28. / Čt / 15:30 / areál Cihelna
Vítání prázdnin
Pořádá MC Krůček. 
Rodinné vstupné 70 Kč (50 Kč pro členy MC 
Krůček). 
Více na str. 8

29. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
Poslední rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hraje-
me na vaše přání

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

2. 6.–17. 9.
Báječní hrdinové dětské literatury
Hravá výstava čtyř známých ilustrátorů dětské 
literatury Dagmar Urbánkové, Renáty Fučíko-
vé, Petra Síse a Věry Jandourkové ve výstav-
ních síních dokáže oživit hrdiny knih těchto au-
torů. Čekají vás nejen jedinečné ilustrace, ale 
také spousta myšlenek, dobrodružství a her.

2. podlaží
K.L.U.S.
Výstava prací lidí, které spojuje stejný problém 
i stejný cíl.

3. podlaží
Retro: Jak se žilo a Zdeněk Voženílek
Z archívu Svazu českých fotografů

4. podlaží
AMFO 2017: Slovenská národní soutěž 
amatérské fotografi e
Výběr oceněných fotografi í

 Areál kina Vesmír  
GAMU Svitavy: Galerijní ateliér mladých 
umělců 
Školička výtvarného umění při MMG. Inspiraci 
nacházejí v dějinách umění i na současných 
výstavách

 Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Výstava obrazů a kreseb Evy Mezerové.
Vystavená díla je možno zakoupit. 

1.–2. / Pá, So / 17:00 a 19:45 
Avenger: Infi nity War  USA 2018  
Završení neuvěřitelné desetileté cesty fi lmo-
vým studiem Marvel a přináší nejsmrtonosněj-
ší a nejultimátnější válku všech dob! Největší 
superhrdinský fi lm všech dob!!
Vstupné: 130 Kč / 3D / dabováno v 17:00 ho-
din / titulky v 19:45 hodin / 141 minut

5. / Út / 19:30 
Teambuilding  ČR 2018 
Crazy komedie o tom, co se stane, když banda 
zaměstnanců jedné banky vyrazí na teambuil-
ding.
Režie: Ján Novák
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / 83 minut

6. / St / 19:30 
Delirium  USA 2018 
Muž se vrací z psychiatrické léčebny do rodin-
ného panství a začne věřit, že v domě straší. 
Děsivý horor!
Režie: Dennis Iliadis
Vstupné: 110 Kč / titulky / 96 minut

7. / Čt / 19:30 
Ghost Stories  UK 2017 PREMIÉRA!
Skeptický profesor se zabývá vyvracením 
zdánlivě nadpřirozených událostí. Do rukou 
se mu dostanou tři nevysvětlitelné případy 
a tak se dostane do děsivé hororové smyčky.
Režie: Andy Nyman, Jeremy Dyson
Vstupné: 110 Kč / titulky / 98 minut

12.–13. / Út, St / 19:30 
Debbie a její parťačky  USA 2018 
Hvězdně obsazený fi lm volně navazující na le-
gendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její 
tým mají smělý plán loupeže na přehlídce 
v Metropolitním muzeu…
Režie: Gary Ross
Vstupné: 110 Kč / titulky  

STÁLÉ EXPOZICE
 Labyrint svitavských příběhů

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

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

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

Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné 
vily Pardubického kraje a najdete zde fotogra-
fi e a texty o vilách, které si postavili naši před-
kové na přelomu 19. a 20. století, ale i součas-
nou moderní architekturu bydlení ve městě.  

Otevírací doba:
Út–Pá / 9:00–12:00 a 13:00–17:00, So–Ne / 
13:00–17:00

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

 ŽIVÁ ZEĎ   
Venkovní galerie u Alberta
Stopem Jižní Amerikou 
Fotografi e z cest po Jižní Americe, kterou Svi-
tavák Jakub Holas projel a proputoval se svojí 
přítelkyní Martou Hučínovou.

 Fabrika
Foyer 
Historie Dětské scény při konání 
47. přehlídky
Fotografi e z národní přehlídky dětské recitace, 
dětského a studentského divadla
od 20.6.
Výstavy prací žáků svitavských základních 
škol při příležitosti jejich Akademií

Výstavy

Kino Vesmír
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26. / Út / 19:30 
Jsem božská  USA 2018 
Být sexy je nejvíc a každá holka a žena je krás-
ná, jak se sama cítí být. Amy Schumacher jako 
úplně obyčejná holka, která sama sebe začne 
vnímat jako super kočku… Komedie.
Režie: Abby Kohn, Marc Silverstein
Vstupné: 120 Kč / titulky / 110 minut

27.–28. / St, Čt / 19:30
Solo: Star Wars Story  USA 2018 
Naloďte se na Millenium Falcon a vydejte se 
do předaleké galaxie v zbrusu novém dob-
rodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. 
Zrodí se jeden z nejnepravděpodobnějších 
hrdinů ságy Star Wars!
Režie: Ron Howard
Vstupné: 130 Kč / 3D / dabováno 27. června 
/ titulky 28. června / 135 minut

30. / So / 17:00 a 19:30 
Jim Knofl ík, Lukáš a lokomotiva Ema
Německo 2018 PREMIÉRA!
Od tvůrců Nekonečného příběhu. Vzrušující 
putování plné fantazie. Dobrodružný fantasy 
rodinný fi lm. 
Režie: Dennis Gansel
Vstupné:  120 Kč / dabováno / 110 minut

2. / So / 9:00 / volejbalové kurty 
za Národním domem

Turnaj generací 
(70 let volejbalu ve Svitavách)
Akce pro všechny odchovance oddílu, bývalé 
hráče i trenéry. V případě nepříznivého počasí 
se akce uskuteční v hale Na Střelnici. 
Více na str. 20

2. / So / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – ADMIRA Praha 
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17

2. / So / 14:30 / Svitavský stadion
Kopaná: Turnaj OP starších přípravek

6. / St / 16:30 st. a 18:15 ml. / 
Svitavský stadion

TJ Svitavy – Choceň
Kopaná: KP žáci

6. / St / 18:00 / volejbalové kurty 
za Národním domem

Městská volejbalová liga
Volejbal: smíšená družstva

9. / So / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TC Nové Město nad Metují A
Tenis: dospělí A

9. / So / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TJ Jiskra Havlíčkův Brod B 
Tenis: starší žáci B 

9. / So / 13:45 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – TK Perštýn 1897 
Pardubice A  
Tenis: babytenis

10. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – LTC Pardubice B   
Tenis: dorost

10. / Ne / 17:30 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Lanškroun 
Kopaná: KP mužů

13. / St / 18:00 / volejbalové kurty 
za Národním domem

Městská volejbalová liga
Volejbal: smíšená družstva

16. / So / 9:00 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – TK Česká Třebová A    
Tenis: starší žáci A

16. / So / 10:00 / volejbalové kurty 
za Národním domem 

TJ Svitavy – VO TJ Lanškroun B
Volejbal: muži – KP II. tř.

16. / So / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Střešovice 
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17

16. / So / 11:00 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – TK Lokomotiva 
Hradec Králové, z.s. B     
Tenis: dospělí B

17. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – TO TJ Tesla Parubice A      
Tenis: mladší žáci

17. / Ne / 11:00 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – TJ Slovan 
Moravská Třebová, z.s.      
Tenis: senioři

22. / Pá / 18:00 / volejbalové kurty 
za Národním domem

Městská volejbalová liga 
Volejbal: fi nálový turnaj, smíšená družstva 

23. / So / 9:00 / volejbalové kurty 
za Národním domem

Městská volejbalová liga 
Volejbal: fi nálový turnaj (pokračování), smíše-
ná družstva

23. / So / 9:00 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – TC Chrudim A        
Tenis: dospělí A

23. / So / 9:00 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – LTC Vysoké Mýto         
Tenis: starší žáci B

14. / Čt / 19:30
Deadpool 2  USA 2018  
Wade Wilson jako nejužvaněnější a nejvtipněj-
ší superhrdina všech dob vtrhne opět do na-
šich kin, aby s pomocí svých schopností opět 
zachránil svět! V hlavní roli akční komedie: 
Ryna Reanolds.
Režie: David Leitch 
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 119 mi-
nut

15.–16. / Pá, So / 17:00 
Pat a Mat znovu v akci  ČR 2018  PREMIÉRA!
„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí 
šikulové znovu v akci!
Loutkový animovaný fi lm pro celou rodinu.
Vstupné: 110 Kč / 75 minut

15. / Pá / 19:30 
Backstage  ČR 2018 
Žiju svůj život. První český taneční film. 
Uvolněný styl street-dance, dynamický rytmus 
a čisté emoce…
Režie: Andrea Sedláčková
Vstupné: 120 Kč / 90 minut

16. / So / 19:30 
Escobar  Španělsko, Bulharsko  2017  
PREMIÉRA!
Stříbro nebo olovo. Pablo Escobar Javier Bar-
dem v roli legendárního narkobarona. Příběh 
jednoho z největších zločinců všech dob! Pe-
nélope Cruz v roli novinářky a jeho milenky.
Režie: Fernando León de Aranoa
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 123 mi-
nut

19. / Út / 19:30 
Já, Simon  USA 2018 
Každý si zaslouží velkou lásku. Pro Simona je 
to komplikované. Nikdo neví, že je gay… 
Režie: Greg Berlanti
Vstupné: 120 Kč / titulky / 110 minut

20. / St / 19:30 
Máš ji!  USA 2018 
Každý rok se pět přátel pustí do hry na babu, 
kterou již hrají od první třídy… Do hry, ve které 
neplatí žádná omezení, riskuje se v ní krk, prá-
ce, i vzájemné vztahy…
Režie: Jeff  Garner
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky  

21.–22. a 24. / Čt / 19:30 / Pá, Ne / 
17:00 a 19:30 
Jurský svět: Zánik říše  USA 2018  PREMIÉRA! 
Budete žasnout, budete se bavit a bát u po-
kračování jedné z nejslavnějších sérií v historii 
kinematografi e! 
Vítejte v Jurském světě!! Dinosauři jsou v ohro-
žení…
Režie: Juan Antonio Bayona
Vstupné: 150 Kč / dabováno / 3D / 130 minut

23. / So / 18:00  
Svitavská klapka
VII. ročník festivalu neprofesionálního fi lmu.
Kino: fi lmové projekce, Tyjátr: hudební pro-
gram, chodby: výstavy

SPORT
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Užijte si spoustu zábavy s novou unikátní 
soutěžní hrou pro uživatele chytrých mobilních 
telefonů. Geofun, který vychází z populárního 
geocachingu, vás provede po nejzajímavějších 
místech našeho regionu.

To však není zdaleka vše! Pokud se zapo-
jíte do naší hry, čeká vás mnoho netradičních 
zážitků. Navštívíte oblíbené atraktivity Čes-
komoravského pomezí a dozvíte se spoustu 
zajímavých informací, budete se bavit při pl-
nění nevšedních úkolů, sbírat body a soutěžit 
o hodnotné ceny.

Jak už napovídá podtitul hry „Známé i ne-
známé osobnosti Českomoravského pomezí“, 
vašimi průvodci v nové hře budou vybrané 
osobnosti spojené s městy Svitavy, Litomyšl, 
Polička, Moravská Třebová a Vysoké Mýto, se 
kterými se můžete seznámit už dnes v animo-
vaných fi lmech na tomto portálu.

se novými osobnostmi 

Nejúspěšnější hráči Geofunu získají atrak-
tivní ceny. Pět hráčů s nejvyšším aktuálním bo-
dovým ziskem se pak zařadí po bok hrdinů ani-
movaných fi lmů a stane se novými osobnostmi 
Českomoravského pomezí. Fotografi e našich 
nových osobností si můžete prohlédnout již 
nyní v horní části této stránky.

O super ceny hrajeme i nadále. Další kolo 
soutěže probíhá do 31. října 2018.

Aplikaci pro mobilní telefony se systémem 
Android najdete na Google play a pro iPhony 
na Appstore.

Zajímá vás dění během celého roku nebo zrov-
na v jeden konkrétní den? Sledujte Kalendář 
akcí na webových stránkách města na adrese 
www.svitavy.cz v pravé části obrazovky. Zde 
naleznete aktuální program ve městě.

Pořádáte nějakou významnou akci a chcete 
pozvat veřejnost, aby tuto událost navštívila? 
Nebo jen dát vědět ostatním? Zadejte akci do 
tohoto kalendáře v odkaze pod ním. Následně 
vyplňte požadovaná pole a formulář potvrze-
ním odešlete ke schválení. Nyní bude vše zpří-
stupněno veřejnosti. Žádná akce již nikomu 
neunikne. Děkujeme :)       Petr Šmerda, MIC.

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
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24. / Ne / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TK Ústí nad Orlicí          
Tenis: dorost

Moravská Třebová
14. / Čt / 18:30 / kinosál muzea
Peru – život a tvorba v Jižní Americe 
Přednáška Věry Nápravníkové ml. s přítelem 
Jorge Ariasem o Peru
Vstupné: 60 Kč

21.–30. / Čt–So / Dny slovenské kultury 
21. / Čt / 19:00 / dvorana muzea
Slavnostní zahájení festivalu, skupina NE-
REZ a slovenská zpěvačka Lucia Šoralová 
Vstupné: 250 Kč 

28. / Čt / 17:00 / zámecké nádvoří
Fidlikanti – podvečer se slovenským folklórem 
na zámku 
Vstupné: dobrovolné 

29. / Pá / Česko-slovenské kapely na náměstí 
SMOLA A HRUŠKY, FASTFOOD ORCHEST-
RA, MADUAR, METALINDA 

30. / So / 20:00 / 
nádvoří moravskotřebovského zámku
Galakoncert Štefana Margity, 
Leony Machálkové a Elišky Weissové 
s hudebními hosty 
Vstupné: 350/400 Kč 
Více na www.ksmt.cz

Vysoké Mýto
2. / So / 9:00 – 20:00 / náměstí Přemysla Ota-
kara II.
Sodomkovo Vysoké Mýto 
Festival, na který můžete přijet historickým 
vlakem (Stříbrným šípem), je věnovaný 
automobilismu, kultuře a životnímu stylu 
20. – 40. let 20. století.
www.muzeum-myto.cz

27. / St / amfi teátr M-klubu
Randálfest
Multižánrový hudební festival pro širokou ve-
řejnost. Více na www.stavebniskola.cz/randal-
fest 

Polička
2. / So / 19:00 / Městské muzeum a galerie 
z Tylovy ulice
19. ročník večerního putování Poličkou
Čas pro neobyčejné zážitky – tištěné progra-
my s mapou obdržíte na startu

14. / Čt / Tylův dům
Divadlo Řeznické – Útěky

Po celý červen / Út – Ne / 9:00 – 12:00, 12:30 
– 17:00 / muzeum (Centrum Bohuslava Mar-
tinů) Fenomén Merkuru
Výstava 

Litomyšl
14. 6. -  7. 7. / Různá místa v Litomyšli 
Národní hudební festival Smetanova Lito-
myšl a Smetanova výtvarná Litomyšl
Jubilejní 60. ročník hudebního festivalu Sme-
tanova Litomyšl a 14. ročník cyklu výstav  

14. 6. – 7. 7. / Klášterní zahrady
Festivalové zahrady
Free zóna plná mladých hudebních talentů, 
online soutěží, projekcí, muzicírování i špič-
kových hudebních výkonů v pohodlí trávníků 
Klášterních zahrad.

Českomoravské
pomezí
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Informace z kultury Seriál: Naše osmy (6)

16:00 / výstava Alchymie kávy a kávovin
Vernisáž a prohlídka výstavy o historii 

a současnosti nápoje, který je součástí každo-
denního rituálu většiny z nás. Získáte zde řadu 
informací o tom, odkud káva pochází, jak se 
zpracovává, můžete sledovat její strastiplnou 
cestu z plantáží na náš stůl. Dozvíte se, jak se 
káva zpracovává, praží, jak ji nejlépe přechová-
vat čerstvou. Můžete se pokochat jak historický-
mi tak současnými pražičkami, mlýnky, dózami.  
Získáte praktické rady, jak si připravit opravdu 
lahodný nápoj v domácím prostředí, či jakou 
kávu opravdu není dobré konzumovat a proč. 

17:00 / Cupping - Degustace kávy
Řízená degustace (cupping) s komentářem 

a ochutnávkou 6 druhů kávy podle světových 
standardů za přítomnosti odborníka Lukáše 
Broze. Cupping je nejpoužívanější metodou 
hodnocení chuťové kvality kávy, používají jej 
pěstitelé, obchodníci, pražírny kávy i kavárny. 
V degustaci kávy se každoročně koná i mistrov-
ství světa.

18:00 / Báječní hrdinové dětské ilustrace
Vernisáž a prohlídka výstavy čtyř úžasných 

ilustrátorů dětských knih. Společně s Dagmar 
Urbánkovou si oblečete svého hrdinu, s Rená-
tou Fučíkovou se projdete pod hvězdnou oblo-
hou a svému hrdinovi přidělíte charakteristické 
vlastnosti, s Petrem Sísem projdete labyrintem, 
na jehož konci získáte překvapení pro svého 
hrdinu. A skočíte u blonďatého chlapce s vla-
jící šálou, kterého znají snad všichni milovníci 
dobré literatury. Malého prince, přepsaného a 
ilustrovaného Věrou Jandourkovou.

19:00 / koncert Do větru / muzejní zahrada
Svitavská skupina hraje muziku, která 

vychází z písničkářských tradic. Je směsí žán-
rů rock-folk-funky a výrazné latino - rytmiky. 
K základním motivům písní se připojují jazzové 
prvky či vlivy klasické hudby..

20:00 / přednáška Evropská pražírna 
a práce v pěstitelských zemích 

Povídání  Lukáše Broze o evropské pražírně 
kávy Nordbeans a o spolupráci pražírny s far-
máři ze střední a jižní Ameriky a Afriky.  

21:00 / koncert SYxtet / muzejní zahrada
SYxtet...to je jazz, swing i populární hudba, 

vystupuje pravidelně na koncertech, festivalech 
a přehlídkách v České republice i v zahraničí. 
Poslechnout si ho už mohli návštěvníci koncertů 
nejen ve Svitavách, ale i v Německu, Španělsku 
či exotické Kolumbii.

20:00 a 22:00 / Tajuplný Ottendorferův dům                              
Při noční prohlídce Ottendorferovy knihov-

ny se vrátíte v čase, a to do 1. června roku 1968 
(období naděje, radosti, očekávání). Noční 

komentovaná prohlídka Ottendorferova domu 
bude spojena s pohádkovými příběhy, tajupl-
nou podzemní cestou, strašidlem Kuli a písnič-
kami Semaforu či Marty Kubišové. Slavnosti se 
zúčastní vládní delegace, skupina „hippies“ či 
místní skauti a pionýři.

V podání DOcela MAlého divadla Radky 
Obloukové a Klubu esperanta.

si vás dovolujeme pozvat: 

16:30–21:00 / muzejní dílny pro děti
Malba kávou s Leou, výroba šperků z kávo-
vých zrn s Jitkou, příprava moučníků k za-
kousnutí s …. pro sebe i rodiče ke kávičce. 

16:30–22:00 / muzejní zahrada
Příprava a kávy v různých přístrojích
Pod červeným bukem muzejní zahrady se ote-
vírá venkovní kavárna!!! Přijďte si popovídat 
s kavárníkem Davidem, ochutnat výbornou kávu 
a naučit se, jak si takovou  kávu připravit doma.

16:30–23:00 / muzejní zahrada
Café Rozcestí 

Na terase kavárny na muzejní zahradě vás 
budou obsluhovat klienti Domova na rozcestí. 
Můžete si zde pochutnat na výborné kávě, za-
kousnou skvělé moučníky, ale také si zakoupit 
svitavskou kávu domů či jako dárek ze Svitav 
pro známé.

16:00–23:00 / městské muzeum a galerie 
Volný večer v muzeu

Průběhem celého večera vás bude hudeb-
ně provázet Etnoent se svými Heanpany. Budou 
zdarma zpřístupněny všechny výstavy i stálé ex-
pozice muzea.                           Blanka Čuhelová

Pokud ještě nevíte, jaký plán máte na so-
botní odpoledne 9. června, tak už nic neplá-
nujte. Dovolte mi vyslovit pozvání na piknik do 
parku Patriotů, kde bude probíhat letošní Ma-
lování pro Venkovku. V parku Patriotů se sejdou 
malíři, aby založili nové obrazy do Venkovky. 
A nebude to ledajaký piknik. Součástí programu 
bude pokřtění nových grilovišť v parku. Záro-
veň je připravován program pro děti, které bu-
dou moci svůj obrázek vyměnit za párek či jinou 
mňamku. Po dobu akce bude možné ochutnat 
dobroty z grilu nebo se osvěžit pivním mokem. 

Přijďte se podívat malířům pod prsty 
a poznejte, co se děje v jejich hlavách při té 
kouzelné chvíli, kdy začíná vznikat nový obraz. 
Akce je plánována na čas od 14.00 do 21.00. 
Okolo devatenácté se můžete těšit na hudební 
vystoupení kapely Kdokolif? Vernisáž obrazů 
bude v galerii Venkovka jako obvykle v pátek 
před poutí, avšak už 9. června večer můžete 
zjistit, jaké nové chutě malíři duchem mladí do 
galerie v uličce Pod Věží letos ugrilovali.          

Jiří Sehnal

Po tragických „padesátých“, v nichž došlo 
k upevnění totalitního režimu za cenu lidských 
obětí a rozsáhlé perzekuce oponentů komu-
nismu, upadla společnost do hluboké letar-
gie. Teprve ve „zlatých šedesátých“ se zvolna 
začala probouzet. Politické tání se stalo im-
pulzem ke zvýšenému zájmu o věci veřejné. 
Už na svitavské březnové okresní konferenci 
KSČ v roce 1968 se projevily kritické hlasy 
o stavu demokracie ve společnosti a docházelo 
k poklesu členské základny KSČ. Na svitav-
ské ekonomické škole se hlasovalo o důvěře 
místní KSČ, podnik TOS vyměnil své stranické 
představitele. V červnu další okresní konferen-
ce KSČ ukázala rozdělení strany na reformní 
a konzervativní křídlo, jejichž střet se projevil 
na návrhu delegátů pro XIV. sjezd strany.

Společenskou diskuzi akceleroval i manifest 
Dva tisíce slov, v podnicích se začalo hovořit 
o budoucnosti Lidových milicí, které předsta-
vovaly (podobně jako v roce 1989) hrozbu pro 
rodící se regulovanou svobodu. Stojaté vody 
Svitav se rozvířily tzv. aférou poslankyně Bože-
ny Marečkové. Dlouholetá funkcionářka KSČ 
a na dlouhou dobu jediná regionální zástup-
kyně v Národním shromáždění. Ta se 18. čer-
vence 1968 na jednání OV KSČ ve Svitavách 
postavila na stranu protireformních komunistů 
a odsoudila manifest Dva tisíce slov. Její vystou-
pení publikovalo periodikum Nové Svitavsko, 
čímž vyvstala veřejná diskuze, v níž nechyběly 
ani fyzické inzultace diskutérů. Ale diskuze tu 
byla i na mediálním poli – 562 zaměstnanců 
Technolenu sepsalo ostrý dopis poslankyni, 
který se dočkal zveřejnění v regionálním tisku. 
I představitelé nekomunistických stran a dal-
ších subjektů (K-231) požadovali rezignaci 
poslankyně, což nakonec bylo vyslyšeno. Ne-
trvalo dlouho a poslankyně se vrátila do svých 
funkcí. 

Z historikova hlediska je velmi obtížné ana-
lyzovat a hlavně popisovat společenské klima 
první poloviny roku 1968. Diskuze ve veřejném 
prostoru byly vedeny spíše u „hospodských 
stolů“, v rodinách a přátelských kruzích. O to 
více vynikaly aktivity jedinců, kteří organizovali 
podpisové akce, např. na náměstí. Většina ná-
roda spíše vyčkávala, zda obrodný proces ve 
společnosti bude jevem trvalým.                        

Radoslav Fikejz
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6. / St / 16:00 / aula Fabriky
Večer pod lucernou s… historikem prof. 
Jiřím Kocianem 

Další akce z cyklu Večerů pod lucernou je ten-
tokrát příspěvkem k oslavám 100. výročí vzni-
ku Československa. Se zajímavou přednáškou 
„Proměny svátku 28. 10. v uplynulých sto 
letech“ vystoupí prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., 
zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR, který se ve své práci specializuje na 
naše dějiny 20. století. Jeho přednáška bude 
zaměřena na to, jak se proměňovalo vnímání 
událostí 28. 10. 1918 v našich dějinách, dojde 
také na tzv. osmičková výročí letošního roku. 
Akce, kterou připravilo svitavské gymnázium 
a středisko kulturních služeb, je určená široké 
veřejnosti. Vstupné dobrovolné.  Milan Báča

15. / Pá / 20:00 / divadlo Trám a klub Tyjátr
Derniéra úspěšného divadla
Derniéra inscenace Všichni jsme si
Přijďte s námi uzavřít a oslavit naši životní eta-
pu s inscenací Všichni jsme si… Velké fi nále 
v trochu novém provedení, afterparty, koncert 
kapely Oops a mnoho dalšího. 
Abychom shrnuli historii:  Inscenaci jsme zača-
li připravovat na podzim roku 2014. Do toho 
nám zkomplikovala zkoušení rekonstrukce kina 
Vesmír. Nenechali jsme se zastavit a pracovali 
dál. Jenže se objevila další překážka. Bylo nás 
pět a to bylo málo. Proto byla nutná výpomoc 
z dalších souborů. Mohli jsme konečně začít 
tvořit a objevovat nové možnosti. Zkoušeli 
jsme, dřeli, makali. Konečně nastal den D. Po 
dvou letech nastal okamžik, na který všichni če-
kali. Premiéra se vydařila a my se těšili na další 
zážitky a představení. Uplynul rok a půl a my 
měli možnost hrát pro svitavské diváky – jedna 
repríza, „školní představení“ pro ZŠ Riegrova 
a Gymnázium, ale také jsme vyjeli mimo Svita-
vy – statek Zbytov, Trnfest v Městečku Trnávka, 
střední školy v Boskovicích nebo evangelická 
fara v Kolíně. Nechyběly také krajské postupo-
vé přehlídky. (Samozřejmě se nechceme chlu-
bit, ale jsou to pro nás velké úspěchy. Takže se 
nechlubíme, ale sdílíme ☺) První nás čekal Svi-
tavský Fanda. Na něm jsme získali Cenu za in-
scenaci s doporučením na Mladou scénu 2017 
v Ústí nad Orlicí. Mladá scéna je celostátní 
přehlídka mladého amatérského divadla. Tam 
jsme byli vybráni a „uhráli“ si Cenu za aktuál-
ní zpracování klasického textu. Z další krajské 
přehlídky Svitavský dýchánek jsme postoupili 
na Loutkářskou Chrudim 2017. Zde jsme zís-
kali Cenu za vnitřní přesvědčivé uchopení lát-

ky v inscenaci. Toť výčet našich zážitků, výletů 
i úspěchů. Těšíme se na vás! Soubor Naopak

13. / St / 19:00 / Fabrika
Divadlo Kalich (Praha)
John Murrell: BOŽSKÁ SARAH

(Divadelní abonentní cyklus jaro – léto 2018)
Slavná hra o posledním létě proslulé herečky 
Sarah Bernhardtové.
Silnou a působivou hrou Božská Sarah, si he-
recká legenda Iva Janžurová plní dlouholetý 
profesní sen, dvacet let si četla tento výjimečný 
text a zvažovala své síly, kdy se do něj pustit. 
Příběh posledního léta světově proslulé herečky 
a vyhlášené skandalistky režíruje Alice Nellis. 
Budete se bavit, budete se spolu se Sarah cítit 
spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově 
u bretaňského pobřeží, cestovat s ní jejím vlast-
ním vlakem křížem krážem Severní i Jižní Ame-
rikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnče-
né světovou slávou, ale i ženy sčítající nezdary 
a rány, které takový velký osud přináší.
Sarah ve spolupráci se svým Pitouem – asisten-
tem, sekretářem, sluhou a „kdovícoještě“ v jed-
né osobě – píše své memoáry. Úkoly, kterými 
ho energicky zasypává a které se jeví být často 
nad jeho síly, jsou zdrojem komediálnosti celé-
ho večera.
Autor: John Murrell, režie: Alice Nellis, Hrají: 
Sarah Bernhardtová … Iva Janžurová, Georges 
Pitou … Kryštof Hádek / Igor Orozovič
www.divadlokalich.cz, Délka představení: 180 
minut (s přestávkou)
Vstupné: 400 Kč, předprodej vstupenek od 
31. 5. v recepci Fabriky

19. června / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana 
Cimrman / Smoljak / Svěrák: AFRIKA aneb 
Češi mezi lidožravci

V pořadí objevů čtrnáctá Cimrmanova hra, 
nás zavede do nitra kontinentu téměř nedotče-
ného civilizací. Čeští cestovatelé se tu setkají 
s podivným kmenem lidojedů. Příslušníci toho-
to kmene jsou zvláštní ve dvou směrech: svým 
vzhledem a svou neobyčejnou učenlivostí. Tyto 

vlastnosti umožnily Cimrmanovi vyřešit jazyko-
vé a inscenační problémy s elegancí, jakou mu 
ostatní světoví dramatikové mohou jen závi-
dět. Kdyby takové téma zpracoval dejme tomu 
G. B. Shaw, strávili by diváci v hledišti 5 až 7 ho-
din. Cimrman tu vystačil (nepočítáme-li úvodní 
vědecký seminář) s pouhou hodinou. Poprvé 
v historii Divadla Járy Cimrmana vystupuje na 
jevišti i živé zvíře.
Režie: Ladislav Smoljak, www.cimrman.at, dél-
ka představení: 120 minut (s přestávkou)
Vstupné: 400 Kč, předprodej vstupenek od 
6. 6. v recepci Fabriky

23. / So / kino Vesmír, klub Tyjátr
Svitavská klapka
7. ročník festivalu neprofesionálního fi lmu
Svitavská klapka je festivalem neprofesionální-
ho fi lmu, kde svou tvorbu prezentují mladí ta-
lentovaní autoři nejen z okolí Svitav, ale z celé 
České republiky a Slovenska. Festivalový večer 
je rozdělen do několika fi lmových bloků, ve kte-
rých se osobně představují autoři jednotlivých 
fi lmů a na závěr jsou nejlepší fi lmy oceněny 
porotou. Na oceněné fi lmaře čekají hodnotné 
ceny a „Svitavské klapky“.
Večer však není „jen“ o fi lmech, prostor dostá-
vají také kapely, které se starají o zábavu po 
skončení fi lmových bloků v klubu Tyjátr v bu-
dově kina. V rámci programu festivalu se na 
stejném místě pořádají i fotografi cké a další 
výtvarné výstavy. 
Součástí festivalu je soutěž pro žáky ZŠ a stu-
denty SŠ Svitavská klapka Junior. Kromě hod-
notných cen mají výherci především možnost 
představit svůj fi lm veřejnosti a v rámci progra-
mového bloku ho promítnout na velkém plátně 
svitavského kina.
Festival je neziskový, vstup na všechny projekce 
je zdarma.

Úspěch svitavských recitátorů 
v krajském kole

Ráda bych se s vámi podělila o radost 
z úspěchu svitavských recitátorů v krajském 
kole recitační části přehlídky Dětská scéna, 
která se konala ve druhé polovině dubna v Par-
dubicích.

Ve věkové kategorii dětí 2. a 3. tříd ZŠ, zís-
kala diplom – tzn. nejvyšší ocenění Magdalenka 
Ingrová ze ZŠ a MŠ Sokolovská (tato kategorie 
končí na úrovni krajského kola a dále nepostu-
puje).

Ve věkové kategorii 6. a 7. třídy ZŠ, zvítězila  
Pavlína Matoušková z Dramatické školičky Svi-
tavy a postupuje na národní přehlídku Dětská 
scéna ve Svitavách. Čestné uznání získali Matěj 
Bárta a Lenka Kopečná ze ZŠ a MŠ Sokolovská.

Ve věkové kategorii 8. a 9. třídy ZŠ zvítězi-
la a obdržela diplom s postupem na národní 
přehlídku Dětská scéna Ráchel Kellerová z Dra-
matické školičky Svitavy a diplom bez postupu  
Adéla Holíková ze ZŠ a MŠ Hradec nad Svita-
vou. 

Všem recitátorům ze srdce blahopřeji. 
Těší mě stoupající úroveň recitátorů okres-

ních i oblastních kol, je to zásluha jak pedago-
gů, kteří děti připravují, tak pořadatelů recitač-
ní přehlídky.

Děkuji všem. Kéž nás i nadále baví poezie, 
literatura a mluvené slovo. Jana Mandlová
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Vyhodnocení výtvarné soutěže 
„Kde končí svět“

Tématem letošního ročníku soutěže bylo 
moje oblíbené zvířátko nebo zvíře, které bych 
chtěl(a) mít doma. Do soutěže se zapojilo 

celkem 103 dětí ze základních a mateřských 
škol. Po těžkém rozhodování jsme vybrali 
15 nejhezčích obrázků a pět z nich poslali do 
krajské soutěže v Novém Městě nad Metují. 
Jejich autory jsou Michaela Václavíková, Vik-
torie Ziersová, Nikola Brusenbauchová, Matěj 
Kršák a Magdaléna Indrová. Všech vybraných 
15 dětí dostane diplom a odměnu, osm z nich 
navíc pojede na vyhodnocení soutěže do 
Nového Města nad Metují. Poděkování patří 
všem zúčastněným. Všechny obrázky jsou ke 
zhlédnutí v prostorách knihovny. 

Upozornění
V květnu byl zveřejněn nový Knihovní řád 

Městské knihovny ve Svitavách. V účinnost ve-
jde 18. června 2018. Součástí knihovního řádu 
je zároveň nový Ceník, který upravuje regist-
rační a sankční poplatky a některé poplatky 
za služby. Dále upozorňujeme, že doba pro 
vyzvednutí rezervovaných knih se zkracu-
je na týden. Nový knihovní řád je k dispozici 
v knihovně a na webu knihovny. Připomínky 
a náměty zasílejte na e-mail: ba@booksy.cz. 

Marta Bauerová

Ozvěny Porty
„Ahoj, chci vám poděkovat za včerejší 

skvělou akci.
Marně jsem včera cestou domů přemýšlel 

nad jedinou věcí, která by se dala vytknout 
a vážně žádná.

Jakýkoliv posun v harmonogramu nebo 
výměna nefunkční šňůry při vystoupení byla 
z lehkostí a ladností odstraněna a to tak, že 
ji člověk ani nepostřehl díky sehranému týmu 
pořadatelů a výborné atmosféře, která pano-
vala po celou dobu. Vašeho profesionálního 
a hlavně přátelského přístupu si velice vážím. 
Svitavské oblastní kolo Porty je bezpochyby 
pýchou tohoto festivalu a to bez jakéhokoliv 
zdráhání. TO JE PROSTĚ FAKT!!!

Ještě jednou díky a přeji krásný zbytek ví-
kendu.“  Lubyn – Blansko

Když se zadaří a přijde vám tento dopis, 
jako reakce na akci, kterou rok žijete a nosíte 
ji v hlavě, objeví se radost, ke které nám po-
mohli soutěžící svým zájmem o Portu ve Svi-
tavách, lidi typu Vládi Steinbauera – skvělého 
organizátora, Milady Bidmonové, konferenci-
éra Ondry Komůrky, zvukaře Jiřího Helekala, 
Jiřího Sýkory a Evy Chlubnové, grafi ků Portýra  
a zodpovědné poroty ve složení Miloš Dvořá-
ček, MUDr. Dáša Veselá, Jiří Karas Pola, David 
Fiedler a Stáňa Plívová.

Poděkování patří Míše Černé a Pavlu In-
dráčkovi za vytvoření skvělého zázemí v klubu 
Tyjátr, starostovi města Davidu Šimkovi a ře-
diteli SKS Petru Mohrovi za pohotovou výpo-
moc, když bylo třeba. 

Porta ve Svitavách otevřela svou bránu 
v roce 1974, poprvé zde zazněla Wabiho 
„Rosa na kolejích“ a svitavský Fialový expres 
zpíval své blues „Slunce hladí záda“. Písničky, 
které všem výše zmiňovaným přirostly k srdci 
a zanechaly stopu na duši. Stopu, díky které  
Porta ve Svitavách žije.  Stáňa Plívová

Ke slunečným dnům jara již neodmyslitelně 
patří jednou za dva roky Festival amatérských 
pěveckých sborů – FAPS. Letos se 20. a 21. dub-
na konal již XIII. ročník. Kromě pátečního večer-
ního koncertu, kde se jednotlivě představily se 
svým repertoárem účastnické sbory, se poprvé 
dopoledne předvedly i dětské sbory a dokázaly, 
že sborový dorost umí. Korunou festivalu se sta-
lo sobotní slavnostní představení, které přineslo 
do Svitav nádherné melodie světových i českých 
muzikálů. Sólisté – Jana Musilová a Radek Novot-
ný – s oporou přes stovku sborových zpěváků, 
vtiskli nejednou posluchačům slzy do očí.

Festival nabízí vždy práci několika spojených 
sborů – letos to byly: domácí PS Dalibor a část 
Iuventusu, K dur Kuřim, Lanškrounský smíše-
ný sbor a smíšený sbor Jitro a Chorus Magistri 
z Hradce Králové. Nejen doprovodu se s chutí 
zhostil Mladý Týnišťský Big Band pod vedením 

dirigenta Pavla Plašila. Podle ohlasů publika i zú-
častněných sborů se festival opět vydařil. Za to 
patří dík všem zpěvákům, kteří věnovali spoustu 
volného času nácviku (zejména anglické tex-
ty daly zabrat ☺). Díky si zaslouží i pořadatelé 
PS Dalibor (zejména sbormistryně a ředitelka 
festivalu Mirka Ducháčková, na jejíchž bedrech 
převážně ležela organizace a nácvik), SKS Svi-
tavy za všemožnou podporu, ředitelka festivalu 
Dana Ludvíčková a Věra Burešová za cenné rady 
a také laskavá, pohotová a vtipná moderátorka 
Dagmar Burdová, která přispěla k pohodové at-
mosféře koncertů. 

Jsme rádi, že FAPS si vysoko nastavenou lať-
ku z minulosti udržel, že zájem o něj je nejen ze 
strany hojného publika, ale také ze strany sborů, 
kterých se hlásí tolik, že musíme některé zájemce 
odmítat. Tak si to zase za dva roky báječně užij-
me!  Zuzana Pustinová

Ohlédnutí za FAPSem

Svitavy – město amatérského divadla!
Milí přátelé, v roce 2018 se udála věc ne-

vídaná – hodna zaznamenání historikem do 
budoucí kroniky našeho města: čtyři svitavské 
amatérské soubory postoupily na čtyři národní 
divadelní přehlídky:
•  Soubor Zaklep s inscenací Lidovka na Národ-

ní přehlídku činoherního divadla ve Volyni
•  Soubor Céčko s inscenací Hotel na Loutkář-

skou Chrudim
•  Soubor Paramian s inscenací Šťastný princ na 

Národní přehlídku Dětská scéna ve Svitavách
•  Soubor Naopak s inscenací Silvestr 2020 na 

Národní přehlídku Mladá scéna v Ústí nad 
Orlicí

Mám z toho velkou radost a moc blahopřeji. 
Amatérské divadlo ve Svitavách žije! Petr Mohr

Dětská scéna Svitavy 2018
47. celostátní přehlídka dětského divadla 

a 47. celostátní přehlídka a dílna dětských re-
citátorů proběhne ve dnech 8.–13. června již 
poosmé ve Svitavách. 

8.–10. června bude přednášet 85 nejlep-
ších recitátorů v kině Vesmír. Dílny pro recitá-
tory a diskusní kluby pro doprovod recitátorů  
proběhnou na zdravotnické škole; v městském 
muzeu bude besedovat lektorský sbor s recitá-
tory a jejich doprovodem.

9.–13. června ve Fabrice, v divadle Trám 
a v klubu Tyjátr bude hrát sedmnáct nejlepších 
dětských divadelních souborů z celé republiky. 
Mám velkou radost, že mezi nimi je i soubor Pa-
ramian s inscenací Šťastný princ! Na Dětskou 
scénu do našeho města přijede celkem 250 dětí 
ve věku do patnácti let a s nimi 36 obětavých 
učitelů a vedoucích souborů. Divadla se budou 
hrát vždy dopoledne a odpoledne. Děti z hra-
jících souborů se zúčastní výletů do Zeleného 
Vendolí, procházek po historii našeho města, 
discgolfových zápolení a dalších aktivit.

80 seminaristů – studentů škol, zabývají-
cích se dramatickou výchovou a dětským diva-
dlem a ostatních zájemců – se bude vzdělávat 
po celou dobu přehlídky ve čtyřech seminářích 
ve všech koutech Fabriky, v Ottendorferově do-
mě, v kavárně V Parku i jinde.

Dětská scéna má svůj doprovodný pro-
gram. Ve Farní stodole, kde se vždy večer 
schází Dětská scéna, zahrají Dozing Brothers 
a Entropie, v Trámu zahraje soubor MajTo ze 
Žamberka, ve Fabrice svitavské Céčko a Damú-

za z Prahy… a možná ještě něco navíc… Tak ta-
ková bude Dětská scéna 2018 v našem městě. 
Tato celostátní divadelní a recitační přehlídka 
je již osmým rokem jednou z nejvýznamnějších 
kulturních a společenských událostí v našem 
městě a v celém Pardubickém kraji!  Petr Mohr

Naše město přivítá přehlídku Dětská scéna Svitavy 2018



Konec velkého projektu

Gymnázium se v roce 2013 zapojilo do ev-
ropského projektu Podpora přírodovědného 

a technického vzdělání v Pardubickém kraji. 
Projekt nyní obdobím udržitelnosti skončil, škola 
v něm získala 12,5 mil. Kč. Součástí projektu byla 
také několikaletá spolupráce gymnázia se ZŠ 
a MŠ Sokolovská, ZŠ Riegrova, ZŠ v Hradci nad 
Svitavou a ZŠ v Březové nad Svitavou. V rámci 
projektu gymnázium zmodernizovalo několik 
odborných učeben a studenti absolvovali desít-
ky projektových dnů na vysokých školách. Tím 
posledním byl květnový program v botanické 
zahradě PřF MU v Brně.  Milan Báča
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2. kolo zápisu do mateřských škol 
ve Svitavách

2. kolo zápisu do mateřských škol se koná 
ve čtvrtek 24. 5. od 13:00–16:00 ve Fabrice. 
Přijímáme očkované děti od dvou let. S sebou 
přineste vyplněný originál evidenčního listu – 
důležité je vyjádření lékaře na druhé straně to-
hoto dokumentu, rodný list dítěte a občanský 
průkaz zákonného zástupce a očkovací prů-
kaz dítěte. Evidenční list si můžete stáhnout 
na stránkách mateřské školy – http://www.
materinky.svitavy.cz nebo vám jej poskytnou 
ředitelky jednotlivých škol.

Že spolupráce s knihovnou se vyplatí, o tom 
se přesvědčili naši žáci z 2.B, 3.A a 4. tříd. V rám-
ci projektu Česko-polská mozaika měli možnost 
vydat se za hranice naší země a navštívili polské 
partnerské městečko Ladek-Zdrój. Zde poznali, 
jak to vypadá v polské škole, seznámili se s pol-
skými tradicemi, kulturou, prostředím lázeň-
ského města a mohli navázat mezinárodní přá-
telství. Pro mnohé děti byly výlety obrovským 
zážitkem, protože v zahraničí byly třeba vůbec 
poprvé, a to bez rodičů, s kamarády. ZŠ Svitavy, 
T. G. Masaryka děkuje Městské knihovně ve Svi-
tavách, že umožnila jejím žákům prožít krásné 
okamžiky, a těší se na další spolupráci. 

Michaela Luňáčková, Lucie Kynclová

S knihovnou za hranice

ZŠ T. G. Masaryka

ZŠ nám. Míru

Literární talent 
Žákyně naší školy, Ladislava Peštová, se zú-

častnila 14. ročníku celostátní literární soutěže 
Slavkovské memento 2018, která se speciali-
zuje na literaturu faktu. Letošní ročník soutěže 
měl žákům připomenout, že žít v prostoru bez 
válek nebylo a nemusí být vždy tak samozřej-
mé. Laďka se ve své práci rozhodla zpracovat 
problematiku koncentračních táborů a napsa-
la příběh, který líčí hrůzy, které museli lidé za 
druhé světové války prožívat. Díky své fantazii, 
studiu problematiky, empatii a citu pro tvorbu 
čtivých příběhů získala za své dílo, Příběh jako 
každý jiný, druhé místo v kategorii druhého 
stupně základních škol. Porota se skládala ze 
spisovatelů Klubu autorů literatury faktu. Na 
vyhlášení na zámku ve Slavkově byla přítomna 
mimo jiné ředitelka zámku Slavkov, starosta 
obce Slavkov nebo také atašé generálního kon-
zulátu Ruské federace Karina Sultanova, která 
předávala Laďce ocenění. Tereza Bajerová

SOU

Celostátní soutěž instalatérů
Finále celostátní soutěže instalatérů Učeň 

instalatér 2018 se konalo od 25. do 27. dubna 
v Brně. 

Celkově se soutěže zúčastnilo 28 žáků ze 
všech krajů České republiky. V této náročné 
konkurenci se náš žák SOU Svitavy Martin 
Betlach umístil na krásném 10. místě. 

Vyhodnocování bylo rozděleno do tří ka-
tegorií (vodař, topenář a rozvody mědi). V ka-
tegorii vodař se Martin umístil na výborném 
2. místě z celé republiky. Gratulujeme. Velký 
dík patří Martinovi a zároveň učitelům odbor-
ného výcviku Václavu Vitouchovi a Josefu Žil-
kovi.  Alice Štrajtová Štefková

Díky zástupci Městského úřadu ve Svita-
vách panu Marku Antošovi, mohly i nejstarší 
děti z celé MŠ M. Horákové 27, Svitavy navštívit 
27. 4. 2018 Chovatelskou přehlídku trofejí zvěře 
ulovené v honitbách v okrese Svitavy, za mysli-
vecký rok 2017, která byla pořádaná Okresním 
mysliveckým spolkem Svitavy v kulturním domě 
v Boršově. Program byl pro děti velmi pestrý 
a zajímavý přehlídkou trubačů, sokolnictvím 
a seznámením s druhy plemen mysliveckých 

MŠ M. Horákové

Za myslivostí do Boršova 
psů. Výstava byla obohacena o výtvarné práce 
dětí z MŠ okresu Svitavy. Velkým přínosem bylo, 
že děti dostaly od odborníků myslivosti vyčerpá-
vající a pro ně srozumitelný výklad. Celé dopole-
dne bylo vedeno metodou prožitkového učení, 
kde je nabytí vědomostí založeno na přímých 
zážitcích, k motivaci pro kladný vztah k přírodě 
a zároveň k podněcování k radosti z učení. Ko-
lektiv MŠ a děti uvítají možnost této spolupráce 
i v příštím roce.  Kolektiv pracovníků MŠ 

Strom pro třídu

Gymnázium

Tradičním rituálem každé nové třídy na gym-
náziu je vysazení třídního stromu v arboretu 
školy. Na jaře zasadili svůj strom také současní 
studenti primy a 1. B. Tentokrát šlo o třešeň ja-
ponskou, kterou známe pod názvem sakura. Tří-
dám tak bude řadu let připomínat čas trávený na 
gymnáziu a může jednou absolventům posloužit 
také jako místo třídního srazu.



Tady jsem doma je název výstavy instalo-
vané v prostorách mateřské školy na Větrné 
ulici, která měla slavnostní vernisáž 23. dub-
na.

V úvodu vystoupil dětský pěvecký sbor 
Svitaváček, který zde má své domovské prá-
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Tady jsem doma 
vo a svými písničkami vehnal slzy dojetí do očí 
všem přítomným.

Rodiče i další příbuzní žasli nad výtvory 
těch nejmenších, které jsou velice působivé 
a ukazují, že děti mají fantazii a jsou-li správ-
ně vedeny, což kolektiv školky umí, dokáží ji 
převést do nádherných věcí. Nejen touto vý-
stavou jsou děti nenásilnou formou vedeny 
k vlastenectví. 100. výročí vzniku republiky 
k tomu vybízí, a jak se ukázalo konkrétně ve 
školce na Větrné, vznikla krásná akce, která 
může být inspirací pro ostatní.

Velice pochvalně se nejen o výstavě, ale 
také o práci učitelek vyjádřila poslankyně 
Parlamentu Květa Matušovská, která byla 
přítomna a samozřejmě dětem předala sladké 
poděkování.  Lidmila Kružíková

SZŠ v Muzeu nové generace
Ve čtvrtek 12. května 2018 se žáci prvního 

ročníku vydali na literární exkurzi do Žďáru nad 
Sázavou.

Nejdříve navštívili bývalý cisterciácký kláš-
ter, ve kterém se nachází Muzeum nové genera-
ce. Zde absolvovali edukativní program „Stabili-
tas loci“ aneb „Žďárský klášter v labyrintu času“. 
V muzeu se studenti rozdělili na skupinky. Ně-
kdo zkoumal každodenní život v klášteře, jiný 
jeho dějiny, rozvoj barokního umění či stavbu 
kostela na Zelené hoře. Během prohlídky areálu 
kláštera pak studenti výsledky své práce před-
stavili ostatním, čímž se vlastně stali dočasnými 
průvodci. 

Expozice nás příjemně překvapila svým mo-
derním charakterem, studenti pak svým aktiv-
ním přístupem. 

Poté jsme vystoupali ke kostelu sv. Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře, památky zapsané 
od roku 1993 v seznamu UNESCO, jejímž ar-
chitektem je – stejně jako kláštera – Jan Blažej 
Santini-Aichel.  Simona Bohuňovská

Červnové drátování se koná 16. června 
od 10 do 12 hod.

Poplatek: 50 Kč na materiál.
Účast hlaste předem na e-mail: 

prazanova@riegrovka.cz

Exkurze v Muzeu nové generace 

SZŠ

ZŠ Riegrova

Nabízíme:

� Zajímavou práci při stavbě železnice v rámci celé ČR

� 110 - 150 Kč na hodinu, dle kvalifikace

� Placené přesčasy a příplatky za práci o víkendech

� Vyšší než zákonné diety

� 5 týdnů dovolené

Staň se traťovým dělníkem  

v dynamicky se rozvíjející 
firmě REKOP

Hledáš  

zajímavou práci? 

V případě zájmu volejte na číslo

736 735 973

Letošní školní rok se závratnou rychlostí 
blíží ke svému konci, a proto máme před se-
bou další ročník naší Felberiády, na které žáci 
předvedou, co si se svými učiteli, někteří do-
konce sami, připravili, a co by rádi předvedli 
ostatním. Nebudou chybět taneční čísla ani 
pěvecká vystoupení a na závěr se za léty pro-
žitými na základní škole ohlédnou naši sou-
časní deváťáci, kteří si stejně jako jejich před-
chůdci v minulých letech přichystali zajímavý 

ZŠ Felberova

Felberiáda 

program. Felberiáda se letos uskuteční na 
samém konci června, takže pak nám už zbývá 
jen vydat vysvědčení a vykročit vstříc prázd-
ninovým dnům. V příštím školním roce nás 
čekají velké změny a rozsáhlé stavební úpra-
vy, takže budeme všichni potřebovat spoustu 
čerstvých sil. Přejeme všem krásné prázdniny 
a dovolené plné nových zážitků i dostatek od-
počinku a v září zase všichni na shledanou.

 Jana Pazderová

ZUŠ

Vynikající úspěch zpěváků svitavské ZUŠ v celostátních soutěžích
Až do ústředního kola soutěže ZUŠ v só-

lovém zpěvu se letos prozpívala Viktorie Fedr-
selová a Štěpán Maruš, který získal 2. cenu! 
Také duo – Štěpán Maruš a Ondřej Kučera 
dostalo 2. cenu (bez udělení 1. ceny) a kvar-
tet ve složení Štěpán Maruš, Eliška Udržalová, 
Sára Hajli, Anička Štěrbová byl 3. 

V soutěži Mládí a B. Martinů získala Alžbě-
ta Mauerová bronzové pásmo, v duu s Eliškou 
Udržalovou stříbro. Zlaté pásmo si odvezla 
Eliška Udržalová, Štěpán Maruš a komorní 
sbor Proměny, který uzavřel nádherný Kon-
cert vítězů.

  Dana Pražáková
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V sobotu 14. července se na svitavském náměstí opět sejdou gurmáni, milovníci zlatavého 
moku a zábavy na sedmém ročníku Pivních slavností. Pro každého, kdo má rád vaření a nové 
výzvy se opět uskuteční soutěže ve vaření kotlíkových gulášů a nejlepší svitavskou bábovku. 
O vyhodnocení se postará nekompromisní a spravedlivá porota v čele s mistrem kuchařem 
Václavem Šmerdou. 

Neváhejte a přihlaste se do soutěže na e-mailu: zuzana.stepankova@svitavy.cz. 
Více informací naleznete na stránkách: www.ic.svitavy.cz

Pietní akt – Den vítězství.

Setkání s výtvarníkem Rudi Lorenzem.

MC Krůček - čarodějnice na nečisto. Tuři Svitavy v semifi nále s Nymburkem. TJ Svitavy – Dobříkov (3:0).S knihovnou za hranice (ZŠ T.G.M).

Workshop v muzejních dílnách. Národní výstava amatérské fotografi e. Záviš v klubu Tyjátr.

Emma Balážová oslavila 100 let. Schůze Sdružení pro civilizační choroby.

www.

www.
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Informace ze sportu

Nejmladší basketbalové naděje Svitav, tým 
U11, zažil doslova snový květen. Po vítězství 
na mezinárodním turnaji v Klatovech odehrál 
v Hradci Králové mistrovství republiky za účasti 
12 týmů. Tuříci si udrželi výbornou formu z Kla-
tov a vybojovali skvělé třetí místo!! V základní 
skupině porazili Brandýs nad Labem 76:30 a pak 
i favorita skupiny Písek 69:33. Ve čtvrtfi nále je če-
kal krajský rival z Pardubic. Po excelentním výko-
nu jej dokázali přehrát 63:60 a postoupili do bojů 
o medaile. V semifi nále sice nestačili na pozdější 
mistry z Flames Ostrava, ale v boji o bronz pře-

hráli tým Klatov vedený s bývalým Svitavanem 
Jindřichem Svojanovským, v poměru 50:44 a vy-
bojovali pro Svitavy první basketbalové medaile 
z mistrovství republiky v historii. Úspěch týmu 
pečetil Tomáš Bryška, který byl vybrán do nej-
lepší pětky turnaje. Velké poděkování patří všem 
rodičům a trenérům, kteří napomohli vytvořit 
skvělé podmínky pro přípravu mladých Tuříků 
na vrchol sezony. Pokřik týmu „NEJSME ŽÁDNÍ 
SOBÍCI, JSME SVITAVŠTÍ TUŘÍCI, LET’S GO!!“ si 
budou soupeři Svitav určitě dlouho pamatovat!! 
 Pavel Špaček

Tenisový oddíl 
TJ Svitavy pořádá 
v červnu 2018 dva 
nábory nových tenis-
tů. Tréninky nových 
dětí proběhnou v te-

nisovém areálu Na Kurtech vždy ve středu 
13. a 20. června od 17:00 do 18:30. Děti se 
zde nezávaznou a zábavnou formou mohou 
seznámit se základy sportu, ve kterém má náš 
oddíl výborné výsledky spojené s postupy svi-
tavských hráčů na MČR družstev i jednotlivců. 
Dětem se budou věnovat kvalifi kovaní trenéři 
a rodiče budou seznámeni s podmínkami hra-
ní v tenisovém oddílu. V případě, že by se vám 
termíny nehodily, můžete si domluvit na kur-
tech i individuální schůzku v jiný den. 

Martin Lipenský

Basketbalové naděje třetí na mistrovství republiky

  Nábor dětí do tenisového oddílu

naše město / červen 2018 / www.svitavy.cz

Svitavští Tuři se probojovali 
mezi čtyři nejlepší týmy 
v České republice 

To co bývalo pouhým snem, se v letošní 
sezoně stalo sladkou realitou. Basketbalový 
tým ze Svitav se poprvé dostal do semifi ná-
le Kooperativa NBL, ve kterém narazil na 
čtrnáctinásobného mistra z Nymburka. Ten 
potvrdil roli favorita a po sérii 4:0 postoupil 
do fi nále. „Nymburk se v průběhu celé série 
zlepšoval zápas od zápasu. Na začátku na 
něm bylo znát, že šestnáct dnů nehrál, zatím-
co my jsme hráli čtvrtfi nále na šest utkání, ale 
postupem času jasně ukázal svoji sílu,“ řekl 
na adresu semifi nálového soupeře Lubomír 
Růžička, hlavní trenér Svitav.

V letošní sezoně se Turům dařilo také 
v Českém poháru, kde získali bronz. 

Milan Stehura

V neděli 17. června pořádá Klub pejskařů 
pozitivního tréninku DOGFLY triatlon a srdeč-
ně tímto zve všestranné sportovce s pejsky. 
Dogfl y triatlon se skládá z plavání, kola/kolo-
běžky a běhu se psem. Prezentace závodníků 
proběhne u rybníku Rosnička od 7:30 hod. Start 
závodu bude v 8:45 zahájen plaváním v rybníku, 
následně proběhne jízda na kole či koloběžce na 

Dogfl y triatlon
2500 m a končí se během na 1500 m. Uzávěrka 
přihlášek je 3. června, startovné týmu (psovod – 
pes) činí 200 Kč, po uzávěrce či na místě 300 Kč. 
Pro závodníky jsou připraveny krásné ceny a pro 
předem přihlášené dvojice i účastnické balíčky. 
Více informací na www.kppt.cz či facebooku 
Klub pejskařů pozitivního tréninku. Těšíme se 
na vás i na vaše psí sportovce.  Pavla Lipavská
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S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 1. července 2018.

Distribuci zajišťuje fi rma Lubomírek.cz. 
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Dorostenky se z 3. místa v základní části 
probojovaly do play-off , kde úspěšně ukon-
čily ligový ročník. Do fi nální sestavy výběru 
dorostenek Pardubického a Královéhradecké-
ho kraje se probojovaly Aneta Niklová, Klára 
Konečná, Klára Jirčíková a Tereza Jirčíková. 
Děvčatům gratulujeme! Trenéři Luboš Jirčík 
a Zbyněk Koukal touto cestou děkují všem 
svým svěřenkyním i jejich rodičům za vynikají-
cí sezonu a těší se na spolupráci v dalším roce, 
nově v kategorii juniorek. 

Družstvo starších žáků se z Královéhradec-
kého a Pardubického kraje umístilo ve své prv-
ní sezoně na 14. místě z 30 týmů. Na krajských 
výběrech reprezentovali J. Hroch, A. Rozlívka, 
P. Lédl, J. Marek, J. Veselý a O. Mach. Za starší 
žáky pravidelně nastupovali i o kategorii mlad-
ší spoluhráči J. Lédl, D. Hladký, V. Rozlívka 
a také dívčí naděje Vája Zerzánová. Všichni 
jmenovaní včetně Váji Zerzánové pak byli ve 
své kategorii mladších žáků nominováni do 
krajských výběrů. I tímto směrem míří gratu-
lace od vedení oddílu!

Talentovaní dorostenci ve 3. lize udrželi 
3. místo a společně s trenéry Ondřejem Boto-
šem a Lubošem Kocourkem převzali pohár za 
krásné umístění v soutěži.

Junioři pod vedením trenéra Michala Lu-
ňáčka také zakončili na 3. místě, když se o tom-
to umístění rozhodovalo až v přímém souboji 
se Slatiňanami v posledním utkání sezony 
a povedlo se poměrem 5:3 pro Svitavy. Pozi-
tivní je také zapojení R. Volfa s O. Husákem 

Ohlédnutí za fl orbalovou sezonou 2017/2018
do A týmu, byť to nevedlo ke kýžené záchraně 
v 1. lize. 

O tom, že mužský A tým sestoupil z 1. ligy 
do Národní ligy jsme již informovali. Jestli 
A tým Národní ligu skutečně hrát bude, roz-
hodne vedení oddílu po schůzkách s hráči bě-
hem června.

U nejmladších družstev přípravek, elévů 
a mladších žáků se dlouhodobé tabulky a sta-
tistiky nevedou, důraz se klade pouze na herní 
rozvoj jednotlivců. Nejlepším výsledkem je kaž-
dé drobné zlepšení. 

Přípravu na novou sezonu zahájil oddíl 
fl orbalu mládežnickým turnajem, který byl zor-
ganizován pro ročníky 2007–2011 (chlapci) 
a 2006–2011 (děvčata) v sobotu 26. května. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů: ZŠ Soko-
lovská – 3 týmy pod vedením Michala Luňáčka, 
ZŠ Riegrova – 2 týmy pod vedením Veroniky 
Ferglové, ZŠ Vítějeves – 2 týmy pod vedením 
Dana Vjatera a 1 tým byl složen z mládeže FbK 
Svitavy. Chlapce i děvčata fl orbal bavil a v dobré 
atmosféře se snažili vydat ze sebe to nejlepší. 

V červnu se začnou všechna družstva při-
pravovat na nadcházející sezonu. Pověstný 
fl orbalový cirkus pak odstartuje v září.

 Lukáš Brýdl

Volejbalový oddíl TJ Svitavy 
pořádá v rámci oslav 70. výročí založení oddílu

TURNAJ GENERACÍ
Uskuteční se v sobotu 2. června 2018

na volejbalových kurtech za Národním domem, 
začátek akce v 9:00 hod. 

V případě špatného počasí se bude akce konat 
ve sportovní hale Na Střelnici.

Zveme všechny bývalé i současné členy oddílu 
a také všechny fanoušky a příznivce 

svitavského volejbalu. Přijďte si zahrát, 
nebo se jen pobavit a ukázat se svým 

bývalým trenérům, kamarádům…

Dětské cyklistické kritérium
V neděli 10. června od 9:00 hodin pořá-

dá spolek cyklistů Svitavy Mirva osmý ročník 
silničního cyklistického závodu „SVITAVSKÉ 
KRITÉRIUM“.  Závod je rozdělen do několika 
kategorií, a to od dětí ve věku minimálně 2 let 
až do roku narození 2006 včetně.

Trasa v uzavřeném okruhu pro in-line 
bruslení, která má délku 1,4 km, vede areálem 
svitavského stadionu. Trať bude uzavřena pro 
tento závod a plně zajištěna pořadatelskou 
službou. Přihlášení závodníků bude možné 
u tělocvičny Šapitó, vedle in-line dráhy.

Zveme všechny děti, které rády jezdí na 
kole, příp. na odrážedle, a zároveň všechny 
fanoušky tohoto sportu, aby se zapojili do 
závodu jako účastníci či fanoušci na trati. Po 
ukončení závodu proběhne vyhlášení nejlep-
ších závodníků, oceněni však budou všichni 
účastníci!

Cyklistické kritérium, tedy závod, kde je 
trať pro cyklisty zcela uzavřena, je velmi atrak-
tivní pro účastníky, neboť se jede bez vlivu sil-
ničního provozu. 

Akce je pořádána za podpory města Svi-
tavy. Zveme vás na příjemně strávené nedělní 
dopoledne společně s námi i vašimi potomky.

 Stanislav Dobeš

1948–2018
70 let volejbalu ve Svitavách

Družstvo mužů – druhá pol. šedesátých let.
Zleva: Zdeněk Michálek, Jiří Lidmila, Karel 
Klinger, Jan Chaloupka, Petr Lána, uprostřed 
Norbert Eigel

Svitavská kopaná zažívá neuvěřitelné jaro. 
Po podzimní části krajského přeboru byli muži A 
na posledním místě tabulky, se ziskem pouhých 
14 bodů, což naznačovalo těžké jarní záchranář-
ské boje. Nikdo ale nečekal, že to bude mít až tak 
neuvěřitelný průběh. Po odehrání osmi jarních 

Parádní fotbalové jaro

kol mají na svém kontě sedm vítězství a jedinou 
prohru na hřišti vedoucího celku přeboru, což 
znamená zatím 38 bodů a klidný střed tabulky. 
Optimisté dokonce hovoří o případném boji 
o postup do divize. K tomu je ale ještě daleko.  

Jiří Petr, foto Eduard Hromadník 
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