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Jako každý začátek nového roku bychom
vás rádi pozvali na tradiční tříkrálový průvod, který oslaví jubilejní 30. výročí. Kašpar,
Melichar i Baltazar dorazí na koních na naše
náměstí 6. ledna 2019 v 16:30 hodin. Přijďte
si znovu prožít legendu o mudrcích z Východu,
kteří se vydají za Hvězdou a pokloní se novorozenému Ježíškovi do Betléma. V našem případě

Ve dnech 1. – 14. ledna 2019 proběhne
ve Svitavách a v okolních obcích již 20. ročník
Tříkrálové sbírky. Je úspěšná jen díky aktivitě
téměř čtyř set dobrovolníků a štědrosti a otevřenosti vás všech.
Posláním sbírky je přinést radost a požehnání do všech příbytků a zároveň upozornit
na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka podléhá přísným pravidlům.
Garantujeme, že vše je pečlivě zorganizováno
tak, aby se z jejího výnosu nemohla ztratit ani
koruna. Vedoucí skupinky koledníků musí mít
u sebe průkaz. Ten je platný pouze s platným
občanským průkazem. Hotovost je možné
vkládat jedině do kasičky označené logem Charity a zapečetěné místně příslušným obecním
či městským úřadem.
Díky výtěžku loňské sbírky jsme podpořili
přímou pomoc rodinám s dětmi i jednotlivcům
a vybudovali bezbariérový přístup do prvního
patra budovy na ulici Polní ve Svitavách, kde je
sídlo Charitní pečovatelské služby a kreativní
dílny pro klienty Světlanky – centra denních
služeb. Ze sbírky 2019 bychom chtěli opět
pomoci lidem v hmotné nouzi a pořídit nový
automobil, který pomůže zvýšit kvalitu služeb
pro naše klienty, kterými jsou lidé s mentálním
postižením a senioři.

do kostela sv. Josefa (červený), kde zhlédnete
program zakončený živým betlémem. Přijďte
za námi vykročit do nového roku tou správnou
nohou. Těší se na vás pořadatelé: Muzejní historický klub Záviš, Římskokatolická farnost
Svitavy, Jezdecký klub M. Bártové, trubači
J. Dvořáka, 6., 8. a 9. ročníky ZŠ Felberova
a hudební skupina RYSK.
Petr Šmerda
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Jak jsme vás informovali v prosincovém čísle
Našeho města, restaurátorské práce na obnově
svitavského mechanického betléma pokračují.
Do 20. ledna se můžete v muzeu podívat na
ukázku sedmi zrestaurovaných mechanických
souborů, které restaurátor a betlémář Kamil
Andres pro tuto příležitost provizorně zprovoznil z celkového počtu padesáti.

V září letošního roku k těmto padesáti
mechanikám přibyde dalších téměř šest set
zrestaurovaných i nezrestaurovaných figur
a budov, na kterých průběžně pracují Šárka
a Petr Bergerovi. A z toho všeho začne Kamil
Andres na zkoušku stavět velký svitavský betlém. A vy můžete být u toho. Neboť stavět betlém budeme před zraky veřejnosti ve výstavních
prostorách v přízemí muzea. Poté vše nafotíme,
zakreslíme, rozebereme a nezrestaurované ﬁgury se vrátí do ateliérů. Až na základě takto
postaveného betléma může totiž Kamil Andres začít rekonstruovat celý pohybový systém
– konstrukci, rozvody a elektrické propojení
jednotlivých mechanik. Připravovat vitrínu,
osvětlení, klimatizaci. Na jedenáct metrů dlouhý
svitavský betlém v pohybu si tak budeme muset
ještě počkat.
Blanka Čuhelová

Až k vám přijdou tři králové, otevřete jim
prosím nejen dveře, ale také svá srdce. Vaše
pomoc poputuje lidem, kteří ji skutečně potřebují. Nabízíme možnost podpořit Tříkrálovou
sbírku také na sbírkové konto, nebo prostřednictvím dárcovské SMS.
Za vaši štědrost a důvěru děkujeme.
Více na www.trikralovasbirka.cz
a www.svitavy.charita.cz. Miriam Holubcová

str. 2

naše město / leden 2019 / www.svitavy.cz

Schindlerův seznam po pětadvaceti letech ve Svitavách!
24. ledna 2019 od 17:00 hodin bude ve
svitavském kině Vesmír po pětadvaceti letech
obnovená premiéra ﬁlmu Schindlerův seznam, režiséra Stevena Spielberga. Hluboce
šokující, nemilosrdné drama o noční můře holocaustu, založené na skutečných událostech.
Připravili jsme výstavu dokumentů a fotograﬁí z onoho 9. března 1994.
Po ﬁlmu proběhne v Tyjátru koncert židovské kapely Trombenik z Prahy.
A ještě něco navíc: oslovili jsme tvůrce
a aktéry ﬁlmu, jestli by mohli poslat pozdrav
na počest Schindlerova seznamu. Tak se nechme překvapit. Kdo ví…
Petr Mohr

9. března 1994 proběhla ve svitavském
kině Vesmír česká předpremiéra ﬁlmu
Schindlerův seznam. Stala se z toho velmi
významná událost pro město, neboť Oskar
Schindler je svitavský rodák a ve Svitavách prožil své mládí. V parku naproti jeho
rodnému domu byl v ten den odhalen památník, připomínající Oskara Schindlera
a utrpení všech obětí holocaustu ve druhé
světové válce.
Odhalení a premiéry se toho 9. března
1994 zúčastnilo mnoho významných osob-

ností českého veřejného života. Tím nejvýznamnějším hostem byl tehdejší nejvyšší zemský a pražský rabín Karol Sidon.
Premiérou ﬁlmu ve Svitavách vše neskončilo. Ve svitavském muzeu vznikla vzápětí stálá expozice věnovaná Oskaru Schindlerovi, holocaustu a všem obětem války.
A od toho roku si vždy na jaře ve Svitavách
připomínáme utrpení všech Židů: Duben
– měsíc holocaustu – koncerty, přednášky,
divadelní představení, výstavy, ﬁlmové projekce – abychom nikdy nezapomněli!

Opravené domy na náměstí

Svitavské firmy získaly ocenění za rozvoj podnikání

Další dva domy na náměstí Míru dostaly
v roce 2018 nový kabát. Vlastníci obou nemovitostí využili možnost získat 50% příspěvek z Fondu regenerace památek města Svitavy. Finanční
prostředky bude možné čerpat z tohoto fondu
i v roce 2019.
Jiří Petr

Koncem listopadu převzal generální
ředitel ﬁrmy Svitap J.H.J. Jan Heřmanský
ocenění Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR za mimořádný přínos k rozvoji podnikání. Během akce
v pražském Top hotelu mimo jiné diskutoval
s předsedou vlády ČR kritický nedostatek
pracovních sil na našem trhu, zvyšování minimální mzdy a proplácení prvních 3 dnů nemocenské. Stejné ocenění získal i předseda
představenstva výrobního družstva Dřevojas
Svitavy Zdeněk Blažek. Gratulujeme. -red-

Výměna přípojek u Seniorcentra

Výběrové řízení na úředníka odboru
dopravy Městského úřadu Svitavy –
registr vozidel
Tajemník MěÚ Svitavy vypisuje výběrové
řízení na obsazení pracovního místa úředníka
odboru dopravy Městského úřadu Svitavy.
Bližší informace o požadavcích na uchazeče
naleznete na úřední desce Městského úřadu
Svitavy – volná pracovní místa.
Přihlášky je nutné podat do 13. ledna
2019.
Ludmila Valenová

Vzhledem k přípravám stavby „Rozšíření
objektu Seniorcentrum ve Svitavách“, která

začne v letošním roce na ul. T. G. Masaryka,
byly vybudovány nové přípojky kanalizace,
plynu, elektřiny a vody pro dům „Prádelna a chráněné bydlení Domova na rozcestí
ve Svitavách“. Přípojky byly realizovány za
podpory dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje. Pro nevyhovující stav
stávajících přípojek byly provedeny nové,
odpovídající potřebám Domova na rozcestí.
Tato výměna proběhla v rámci vybudování
přístavby k domu Seniorcentra. Přístavba
ke stávajícímu objektu naváže na dlouhodobou proseniorskou politiku města a přispěje
k rozšíření kapacity seniorcentra.
Milan Oblouk
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Zasedání zastupitelstva
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Šance a její dosavadní úspěch

Příští zasedání zastupitelstva města Svitavy se koná 30. ledna 2019 od 16 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 25.

Vítání občánků

V rámci slavnostního obřadu vítání
občánků byly do pamětní knihy v sobotu
1. prosince 2018 zapsány tyto děti: Adam
Fuad Shaikhkhalil • Michal Faršolas • Vojta Richter • Patrik Němec • Tereza Dobiášová • Aneta Latislavová • Hana Paukertová • Michal Luňáček • Elisabeth Buchtová
• Šimon Tomášek • Johana Maturová • Nikola Šabová.
Jiří Johanides

Dne 1. 12. 2018 začalo město Svitavy
provozovat objekt Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby. V tomto zařízení je
provozováno pět registrovaných sociálních
služeb, a to: nízkoprahové denní zařízení
(kapacita 12 osob), noclehárna (kapacita
12 osob), azylový dům (kapacita 19 lůžek),
terénní programy a sociální rehabilitace. Zařízení funguje na bázi prostupného bydlení
– tedy pokud uživatel spolupracuje a funguje tak jak má, má možnost těchto služeb využít od nízkoprahového denního zařízení přes

Opatření na zlepšení kvality vody
v rybníku Rosnička

Od nového roku
nové úřední hodiny
Od 1. ledna 2019 dojde ke sjednocení provozních hodin pro veřejnost na odboru správních
činností a odboru dopravy. Týká se to registru
vozidel a registru řidičů, agend matričních, cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence
obyvatel, ověřování listin a podpisů a agend realizovaných prostřednictvím Czech POINT.
Pro veřejnost budou uvedená pracoviště otevřena následovně:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

7:30–11:45 12:30–17:00
7:30–11:30
7:30–11:45 12:30–17:00
7:30–11:00

Možnost objednání přes web města www.svitavy.cz:
Čtvrtek
Pátek

7:30–11:00
12:00–13:30

V ostatním čase budou úředníci zpracovávat
přijaté podklady, připravovat doklady k vydání,
provádět archivace a další práce spojené se spisovou službou, aktualizovat kartotéky, apod. Sjednocením provozních hodin pro veřejnost chce
vedení úřadu vyjít vstříc požadavkům občanů,
kteří si při jedné návštěvě úřadu chtějí vyřídit více
záležitostí na několika pracovištích.
Lubomír Dobeš

noclehárnu do azylového domu. Vždy je to
„něco za něco“. Provoz zařízení byl spuštěn
před pár dny a prozatím musím říci, že předčil má očekávání v dobrém slova smyslu. Vše
funguje tak jak má, uživatelé vědí, že pokud
nebudou fungovat a spolupracovat tak, jak
mají, že nebudou do objektu vpuštěni. Vše
si uvědomují a přistupují na náš chod a naše
pravidla. Město Svitavy bude také uživatele zaměstnávat na DPČ (ﬁnance z projektu
EU). O možnost přivýdělku již má zájem veliké množství uživatelů. Sandra Pařízková

Město Svitavy se od roku 2017 intenzivně
zabývá zmapováním příčin zhoršené kvality
vody v rybníku Rosnička a návrhem opatření
na zlepšení tohoto stavu. S ohledem na využití
rybníka byl přijat plán na skloubení jeho využití pro rekreační i rybářské účely. Mezi základní
předpoklady pro zlepšení kvality vody patří redukce mocnosti sedimentů, aktualizace a kontrola zdrojů živin a také podpora přirozeného
rozvoje vodních rostlin a přírodních opatření.

Vodní plocha bude rozdělena na koupací, rybářskou a klidovou zónu, dojde také k regulaci
rybí osádky. Velké množství sedimentů a s ním
spojené vysoké náklady na jejich odstranění
vede v současné době k jedinému řešení –
ošetření sedimentů na místě.
Ozdravný proces je navrženo zahájit od
roku 2019 provzdušňováním rybníka, jenž zamezí sinicím se dále rozvíjet. V dalších letech
by mělo dojít i k odtěžení sedimentů z odkalovací nádrže. Pro nadcházející období bude
prováděna kontrola producentů odpadních
vod v této oblasti (chata Rosnička, zahrádkářská kolonie „U Rosničky“, obec Javorník). Klíčovým mechanismem pro udržení dobré kvality vody budou vodní rostliny, které přirozeně
stabilizují kyslík a živinový režim vodní plochy.
V jarních měsících roku 2019 se počítá s instalací plovoucích ostrůvků a průtočných hrázek.
Marek Antoš, Jiří Johanides

Kam s vánočními stromky?
Odstrojené vánoční stromky prosím
ukládejte vedle kontejnerů na komunální
odpad (nádoby o objemu 1100 litrů), nikoliv vedle popelnic tak, aby byl možný jejich
samostatný odvoz společností SPORTES
Svitavy s.r.o. Ve vybraných lokalitách, zejména na sídlištích a více obydlených městských

částech budou přistaveny velkoobjemové
zelené kontejnery na BIO odpad. Důkladně
odstrojené vánoční stromky v tomto případě
ukládejte přímo do těchto velkoobjemových
kontejnerů! Děkujeme všem občanům za
dodržení pořádku kolem kontejnerů.
Vít Baránek, OŽP
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Granty Pardubického kraje
Pro rok 2019 vyhlásil Pardubický kraj řadu
programů v mnoha oblastech, které hodlá ﬁnančně podpořit. Žádosti do jednotlivých programů
lze zasílat v termínu od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019.
Oblast kultury
Podprogram 1: Podpora kulturních aktivit
Podprogram 2: Podpora preventivní péče
o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji
Podprogram 3: Podpora památkové péče
v Pardubickém kraji
Podprogram 4: Podpora subjektů činných
v oblasti kultury a památkové péče
Oblast sportu a volnočasových aktivit
Program B1: Podpora pravidelné sportovní
činnosti dětí a mládeže
Program B2: Podpora handicapovaných sportovců
Program B3: Podpora sportu pro všechny
Program B4: Podpora sportovní reprezentace
kraje
Program B5: Podpora významných sportovních
akcí

Program F2: Naplňování Koncepce podpory
mládeže v Pardubickém kraji
Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí
a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení
a organizací
Oblast zahraničních vztahů
Program na podporu spolupráce s partnerskými
regiony
Oblast životního prostředí
Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního
prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019
Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji
pro rok 2019
Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji
pro rok 2019
Veškeré informace a formuláře naleznete na
webu Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy
Jiří Petr

Poplatek za komunální odpad v roce 2019
V roce 2019 dojde po třech letech k navýšení poplatku za komunální odpad o 60 Kč,
nově tedy bude poplatek činit 660 Kč na osobu za kalendářní rok. Důvodem je navýšení
skutečných nákladů za nakládání s odpady,
které město Svitavy hradí společnosti LIKO
SVITAVY, a. s. Navýšení proti roku 2018 je
způsobeno zvýšením nákladů na skládkování, PHM, mzdy a skutečností, že po dobu tří
let nezvyšovala společnost LIKO SVITAVY,
a. s. náklady za komunální odpad. Rozdíl
mezi skutečnými náklady (684 Kč na osobu
a rok) a poplatkem za komunální odpad činí

24 Kč na osobu a rok. Tento rozdíl bude kryt
z příjmů města, které získává od společnosti
EKO-KOM, a. s. za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový
karton, kovy), které občané v průběhu roku
odložili do kontejnerů na separovaný sběr.
Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově
na celý rok v období od 2. ledna do 30. června 2019. Informace k úhradě poplatku lze
získat u pracovnic odboru životního prostředí Jany Alexové nebo Pavlíny Farkašové
na telefonních číslech: 461 550 253 nebo
461 550 254.
Vít Baránek, OŽP

Práce na ulicích Pavlovova a U Stadionu jsou hotové
V říjnu byly dokončeny dva plánované projekty týkající se komunikací ve Svitavách. U prvního z nich, „Rekonstrukce povrchu ulice U Stadionu, Svitavy“, se jednalo o opravu povrchů
v úseku od křižovatky ulic U Stadionu a Nejedlého až po křižovatku s ulicí Kollárovou. Délka
opravovaného úseku byla 321 metrů a zároveň
také došlo k obnově chodníků ze zámkové dlažby včetně nových obrubníků. Projekt byl ﬁnancován jak z městského rozpočtu, tak s pomocí
státní dotace v celkové výši 8 652 000 Kč. Tím

druhým v říjnu dokončeným projektem byl „Rekonstrukce komunikace ulice Pavlovova“. Zde
probíhaly práce od křižovatky s ulicí Radiměřská
až po Edvarda Beneše, přičemž délka opravovaného úseku dosáhla 346 metrů. Kromě kompletní výměny podkladních vrstev včetně nového asfaltového krytu projekt zahrnoval i rekonstrukci
nevyhovujících chodníků, které byly též zhotoveny ze zámkové dlažby. Stavba byla ﬁnancována
z rozpočtu města ve výši 6 400 000 Kč.
Jana Šneková, Jiří Johanides

Vodné a stočné na rok 2019
Vedení města projednalo v listopadu s provozovatelem vodovodu a kanalizace ceny vodného a stočného pro rok 2019. Dohodli se na
ceně pro fakturaci vodného ve výši 37,98 Kč/m³
s DPH a u vody odvedené k čištění (stočné) na
43,38 Kč/m³ s DPH. Vodné se tedy oproti roku
2018 zvýší o 2,48 Kč/m³ včetně DPH a stočné
o 0,94 Kč/m³ včetně DPH. Tyto ceny následně
v prosinci schválila rada města a členská schůze
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod
Svitavy.
Důvodem zvýšení ceny je především navýšení cen elektrické energie, prostředků na
opravy a údržbu majetku a růst nájemného
u vodného. Město má také povinnost zajistit
předepsaný růst ceny stočného v návaznosti
na podmínky Operačního programu životního

prostředí v rámci realizace projektů „Intenziﬁkace ČOV Svitavy“ a „Kanalizace města Svitavy
– III. etapa“. Navýšením ceny u vodného a stočného bude tak vytvořen prostor pro zajištění
vlastního provozování infrastrukturního vodohospodářského majetku a zajištění prostředků na obnovu tohoto majetku formou příjmů
vlastníků vodovodu a kanalizace z nájemného,
které je součástí fakturované ceny.
Cena vodného a stočného pro rok 2019
Kč/m³
Kč/m³
bez DPH včetně 15% DPH
vodné
33,03
37,98
stočné
37,72
43,38
vodné+stočné
70,75
81,36
Jaromír Hurych

Městská policie informuje
Tísňové volání 156
Rozšíření městského kamerového
systému
Informujeme vás, že i v roce 2019 budeme
nadále pokračovat v rozšiřování, rekonstrukci
a zkvalitňování městského kamerového dohlížecího systému, který je provozován městskou policií.
V rámci kamerového systému jsou v převážné míře
monitorována veřejná prostranství ve městě. V současné době je v kamerovém systému zahrnuto přes
60 objektivů kamer. Koncem roku 2018 došlo k rozšíření celého systému o kamerové body v lokalitě
u obřadní síně hřbitova a u objektu Šance. Tři nové
kamerové body vzniknou v souvislosti s výstavbou
nového terminálu u nádraží ČD a to v první polovině roku 2019. Nová kamera bude také zřízena na
budově autobusového nádraží a na ZŠ Felberova.
Ke kompletní rekonstrukci kamerového bodu dojde u fontány na spodní části náměstí Míru. V letošním roce vzroste celkový počet objektivů kamer
na osmdesát.

Hádka skončila odvozem na záchytku
Dne 4. 12. ve večerních hodinách přijala dozorčí služba oznámení, že na ul. Svitavská dochází
v jednom z bytů k napadání mezi bratry, kdy jeden
z nich dělá nepořádek na chodbě domu a odmítá odejít. Na místo byla vyslána hlídka, která před
domem zastihla zjevně podnapilého muže, který
kopal do vchodových dveří a zvonil na zvonky.
Strážníci se snažili na místě muže uklidnit, což se
částečně podařilo, ale muž i přes zákonnou výzvu
strážníků odmítal prokázat svoji totožnost. Z uvedeného důvodu bylo ze strany strážníků přikročeno k předvedení osoby na Policii ČR. Vzhledem
k tomu, že muž začal svoji agresivitu znovu stupňovat, bylo přikročeno k jeho eskortě na záchytnou
stanici. Celá věc bude mít dohru u příslušného
správního orgánu.

Odešel bez zaplacení útraty
Dne 5. 12. v podvečerních hodinách byla hlídka vyslána na ul. kpt. Nálepky, kde mělo dojít k přestupku proti majetku, kdy host z restaurace odešel
bez zaplacení útraty. Hlídce byl zároveň předán
popis uvedené osoby. Strážníci provedli kontrolu
okolí a podařilo se jím vypátrat osobu, která odpovídala popisu, což bylo následně potvrzeno servírkou z restaurace. Na místě byla ihned domluvena
náhrady škody.

Měření rychlosti
Sdělujeme vám, že v roce 2019 byla městské
policii schválena místa pro měření rychlosti v katastru obce Svitavy. V rámci informovanosti všech občanů uvádíme ulice, kde je měření povoleno a v letošním roce bude z naší strany prováděno. Jedná
se o ulice Poličská, Pražská, Olbrachtova, Brněnská,
kpt. Jaroše, U Dolního rybníka, U Stadionu, M. Horákové, Riegrova, Hlavní, Lanškrounská a Jana
Želivského. Podle platné legislativy, může strážník
městské policie měřit jen na místech schválených
Policií ČR. Nelze tedy měřit rychlost na jiných místech ve městě, byť by to situace i mnohdy vyžadovala.
Rostislav Bednář
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Lékařské pohotovosti
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Ve volbách jsme skončili až
druzí, přesto naše očekávání
o otevřené komunikaci a zapojení do činnosti v poradních orgánech města zůstalo
v mnohém nevyslyšeno. Rozhodli jsme se tedy
sami přijít s návrhy na všemi deklarovanou otevřenost. S představiteli radnice jsme vyvolali
jednání, na kterém jsme představili témata jako
nahrazení audiozáznamu z jednání zastupitelstva videozáznamem, dostupnost kompletních
materiálů pro jednání na webu města, hlasování Rady po jménech nebo snížení poplatků
pro starší seniory za odpad. Současně jsme
diskutovali přípravu zavedení MHD, postup
revitalizace Rosničky nebo zapojení zástupců
všech subjektů v zastupitelstvu v poradních
komisích. Mnoho z témat bylo vyslechnuto,
některé spíše odmítnuty, jiné zůstávají prozatím jen s otazníkem.
Počátkem prosince jsme se seznámili s novým Prohlášením Rady do aktuálního volební-

ho období a musím konstatovat, že vcelku nic
převratného, spíše všeobecné přísliby, podpora v mnohém již běžícím tématům. Očekával
bych při síle koalice více konkrétních věcí. Rád
bych občany ubezpečil, že trend „Pirátů a nezávislých“, ve kterém Vás zastupuji, v oblasti
otevřené komunikace a veřejné diskuze je naším velkým předsevzetím do celého volebního
období. Z našich základních priorit nehodláme
slevit. Dovolte mi závěrem popřát všem čtenářům úspěšný rok 2019, pevné zdraví a úsměvy
na tvářích.
Miroslav Sedlák,
Piráti a nezávislí Svitavy
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů
zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města
Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Stalo se na obchodní akademii
2. místo, jde o nejlepší umístění školy v historii soutěže,
– v konverzační soutěži středních odborných
škol Enjoy English obsadila M. Skalická
(2. A) celkové 5. místo,
– v dalším kole Svitavské středoškolské ligy si
výtečně vedly oba školní ﬂorbalové týmy:
tým chlapců obsadil 2. místo, tým dívek
1. místo,
– škola připravuje další Den otevřených dveří na čtvrtek 17. ledna 2019 a chystá také
pro zájemce o studium kurz k přijímacím
zkouškám, který bude obsahovat i přijímačky nanečisto,
– na tradiční školní vánoční akademii se
představovaly jednotlivé třídy především
v hudebních vystoupeních nebo ve scénkách.
Milan Báča

ZŠ Felberova
Obědy z Felberky opět bodovaly

Vedoucí školní jídelny Hana Bolcková již
poněkolikáté dokázala dostat naši školu do ﬁnále soutěže o nejlepší školní oběd. Pod jejím
vedením připravily paní kuchařky Kateřina Ja-

Zubní pohotovostní služba
1. 1. / MDDr. Křečková Monika /
Moravská Třebová / Komenského 1417–22 /
tel.: 461 312 484
5.–6. 1. / MUDr. Kučera Josef /
Svitavy, Hraniční 9 / tel.: 775 216 543
12.–13. 1. / MUDr. Letfusová Marie /
Jevíčko, Palackého 20 / tel.: 774 326 241
19.–20. 1. / MUDr. Librová Anežka /
Moravská Třebová / Komenského 1417–22 /
tel.: 461 312 484
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.

Obchodní akademie

– vítězkou školního kola olympiády v českém
jazyce se stala A. Smolíková, do okresního
kola postupuje také A. Řehořová (obě 3. A),
– v celostátním ﬁnále soutěže družstev Ekonomický tým, které proběhlo 4. 12. 2018
v Písku, obsadil tříčlenný tým OA celkové

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

rošová a Marie Šudomová menu, které jsme už
několikrát předtím měli možnost ochutnat v naší
jídelně – kuličky z králičího masa s pohankou,
bramborové pyré s bílou quinoou a polníčkový
salát. Velkým letošním úspěchem našich soutěžících bylo i to, že je prezident Asociace kuchařů
a cukrářů ČR Bc. Miroslav Kubec vyhlásil jako
svůj nejoblíbenější kuchařský tým. „Protože se
snažíme stále pracovat na zlepšování kvality naší
jídelny, cena nás samozřejmě velice potěšila,“
říká k tomu za všechny Hana Bolcková. K úspěchu srdečně gratulujeme a o všechny naše stávající i případné nové strávníky budeme i nadále
rádi pečovat.
Jana Pazderová

ZŠ Riegrova
Projekt Kufr plný knih

20 dětí, 600 knih a těžký výběr. Tento projekt vznikl v městské knihovně na podporování
čtenářské gramotnosti, a jelikož jsme měli tu čest
se do něho zapojit, tak každý měsíc chodí moje
třída 7. A společně s paní učitelkou do knihovny.
V knihovně s paní Kateřinou Stündlovou plníme
různé úkoly a vždy probíráme jednu ze tří knih,
které si následně odneseme domů. Ale bohužel si
můžeme nechat jenom jednu, zbylé dvě vrátíme.
Za rok tak každý získá 10 knih a 20 vrátí. Zatím
jsme v knihovně byli třikrát. Tenhle školní projekt
se nám líbí a je to výhodné, protože 10 knih a jednička ze čtenářského deníku zadarmo? No kdo by
to nebral? A pokud se knihy budou líbit i rodičům,
tak si můžou i oni počíst. Se třídou máme v plánu
další projekt – vydáme vlastní KNIHU! V ní budou
naše básničky a dokonce i obrázky, které namalují
naše moc šikovné spolužačky.
M. Cupal, 7. A

Drátování
19. ledna, 10:00–12:00. Poplatek: 50 Kč na
materiál. Účast hlaste předem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz
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Gymnázium
Aktuálně z gymnázia

– v rámci projektu Příběhy bezpráví byl v listopadu studentům prezentován osud rodiny Vandasových z Litomyšle (před znárodněním v padesátých letech vlastnila rodina výrobnu olejů),
– ve školním kole olympiády v českém jazyce ve
svých kategoriích zvítězili M. Nývltová (tercie)
a Z. Gazdík (septima), v dějepisné olympiádě
zvítězil V. Labuda (kvarta),
– výtečně si vedli sportovci gymnázia v krajské
olympiádě dětí a mládeže: plavkyně a plavci
získali ve ﬁnále stříbrné medaile, basketbalisté
obsadili v krajském ﬁnále 3. místo a volejbalistky i volejbalisté postoupili do krajského kola
soutěže,
– gymnázium chystá poslední Den otevřených
dveří, a to 10. ledna 2018 a připravuje kurz
k přijímacím zkouškám,
– již více než 10 let organizuje gymnázium krajské soustředění talentované mládeže pro obor
biologie, které na podzim proběhlo ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
Milan Báča

MŠ a ZŠ Sokolovská
Adventní čas na Sokolce a na Pražské
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Střední zdravotnická škola
Před Vánocemi u sousedů

V předvánočním čase, 28.–29. listopadu,
se vydali studenti SZŠ do Rakouska. Prvním
naším cílem bylo linecké „muzeum budoucnosti“, Ars electronica center, s fascinujícím výletem do světa moderních technologií
a výzkumu. Mohli jsme se podívat, jak vypa-

SOU Svitavy
Novinky
V listopadu loňského roku jsme v rámci projektu začali rozšiřovat výukové prostory SOU
Svitavy na Nádražní ulici formou přístavby ke
stávajícím budovám. Další fází projektu byl nákup, stěhování a instalace nových strojů. Celkové náklady na realizaci projektu Pardubického
kraje byly hrazeny z dotace Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
Předpokládané slavnostní otevření nové
přístavby se uskuteční v lednu. Díky projektu

řešíme modernizaci a zkvalitnění výuky odborného výcviku žáků oboru Mechanik seřizovač. SOU
Svitavy dlouhodobě poskytuje kvalitní vzdělávání
a sleduje moderní trendy, aby zajistilo konkurenceschopnost svých absolventů na trhu práce.
Zároveň hledáme do našeho týmu k novým
moderním frézkám učitele odborného výcviku
oboru obráběč kovů – frézař.
V případě zájmu nám napište na e-mail: strajtova@sou.svitavy.cz.
Alice Štrajtová Štefková

ZŠ náměstí Míru
Veselá škola na náměstí
S novým kalendářním rokem přichází nabídka všem rodičům, kteří mají doma předškoláčka.
Chystáte se v dubnu k zápisu? Přijďte za námi do
základní školy na náměstí. Připravili jsme pro vás
zajímavý program „Veselá škola“. Budou to tři zábavná setkání, která pomohou dětem i vám.
12. 2. 2019
12. 3. 2019

15:00
15:00

4. 4. 2019

07:50–16:00

Srdečně zveme všechny, které zajímá, jak to u nás
ve škole chodí. Přijďte se za
námi podívat a dejte svému
budoucímu žáčkovi možnost poznat prostředí
školy. Těšíme se na vás.
Jakub Velecký

proběhne zápis nanečisto
budeme rozvíjet vědomosti a dovednosti dětí zábavnou formou,
poradíme rodičům, jak „přežít“ vstup svého dítěte do první třídy
v rámci Dne otevřených dveří si můžete prohlédnout celou školu
a vaše děti čeká překvapení

ZAIZOLUJEME VÁM
Poletující sníh za okny, vůně jehličí, vánoční
melodie a mnoho dalšího hlásí příchod adventního času, který nenechal ani nás lhostejnými. Stále
se u nás něco dělo! Začalo to zimní výzdobou školy – chodbě vévodí vánoční strom ozdobený keramikou z naší dílny. Jednoho prosincového dne se
naši deváťáci vydali na pekelnickou misi – do svitavské nemocnice na LDN, do kojeneckého ústavu a samozřejmě za dětmi do naší MŠ a ZŠ. Třetí
adventní neděli měl premiéru na náměstí náš pěvecký sbor Sokolovský LuSk čítající téměř 80 dětí
ze všech tříd s pásmem vánočních koled a Půlnoční od Václava Neckáře. Před završením prosincového dění, kterým jsou každoroční vánoční dílny
a besídky, se vydali naši deváťáci a šesťáci za kouzlem Vánoc do Brna. Krásné a pohodové Vánoce,
hodně šťastných okamžiků v novém roce 2019
přejí všichni z MŠ a ZŠ Sokolovská.

dá naše sítnice, pohladit si robotického psa,
nechat si naskenovat a vytisknout model své
postavy. Druhý den jsme strávili v překrásném
Salzburgu. Prohlédli jsme si rodný dům Wolfganga Amadea Mozarta, klášter a hřbitov sv.
Petra, Domkirche, Getreidegasse, areál zámku Mirabell a spoustu dalších historických
památek. Vánoční atmosféru jsme si vychutnali na bohatých adventních trzích. Vyjeli jsme
lanovkou na pevnost Hohensalzburg, odkud
byl nádherný výhled na město a hory. Exkurze
se vydařila, k jejímu úspěchu přispělo krásné
(i když studené) počasí a modrá obloha bez
mráčku. Dny otevřených dveří: 19. 1. a 16. 2.
(9:00–13:00 hod.).
Simona Bohuňovská

COKOLIV!
UŠETŘETE AŽ 60%
NÁKLADŮ
ZA VYTÁPĚNÍ

H&VIZOL
R

Stříkaná pěnová izolace - betonové potěry

Zabýváme se izolací EXY od německého
výrobce.
Návratnost investice do 5 let
Vyřídíme Vám dotace na zateplení
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Zaměření a návštěva technika zdarma.
Kontakt: Pavel Kršňák, Moravská Třebová
tel.: 732 107 093, krsnak@mtr.cz

jdE/ds1E 
/ŶŐ͘:ŽůĂŶĂŽŚĂƚĄ

භŬŽŵƉůĞƚŶşǀĞĚĞŶşƷēĞƚŶŝĐƚǀş
ĂĚĂŸŽǀĠĞǀŝĚĞŶĐĞ
භW,͕ƐŝůŶŝēŶşĚĂŸ͕͙
භǌƉƌĂĐŽǀĄŶşĚĂŸŽǀǉĐŚƉƎŝǌŶĄŶş
භǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŵĞǌĚ
භŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƐƷƎĂĚǇ


ŵŽďŝů͗ϳϯϮϰϭϴϰϭϬ
ũŽůĂŶĂ͘ďŽŚĂƚĂΛŚĂƉĞĐ͘Đǌ
ǁǁǁ͘ŚĂƉĞĐ͘Đǌ

Leden 2019 / www.svitavy.cz
Vybíráme z akcí. Své oblíbené pořady a činnosti
dále hledejte na internetových stránkách provozovatelů. Děkujeme za pochopení.

KULTURA
2. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

moci z okolí stává doktorem a hlavně dobrým člověkem. Adaptace stejnojmenného románu Johna
Irvinga, jež byla v roce 2000 nominována v sedmi
oscarových kategoriích. Režie: Lasse Hallström.
Hrají: Tobey Maguire, Charlize Theron, Delroy
Lindo, Michael Caine a další. Večerem provází Michal Kadlec.

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

14. / Po / 10:00–12:00 / MC Krůček
Kreativní dílna pro nejmenší
s Mgr. Jitkou Macenauerovou
Pomocí ubrouskové metody budeme vytvářet obrázky na špachtle a z nich pak skládat puzzle. Vstupné 30 Kč členové a 50 Kč nečlenové MC Krůček

14. / Po / 19:00 / Fabrika

Fantasy klub

Čtenářský klub

Michal Prokop & Framus Five

Fantasy klub pod vedením Michala Římala z knihkupectví Minotaur.
Programem prvního fantasy klubu v novém roce
2019 bude mimo již obvyklého povídání o knížkách a komiksech také speciální blok určený pro
začínající hráče karetní hry Pokémon. V něm vás
seznámíme se základy hry, probereme si vlastnosti
karet, jejich části a soubojový systém. Začátečnická pravidla jsou určena pro děti od 8 let.

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

Michal Prokop – zpěv, Luboš Andršt – kytara,
Jan Hrubý – housle, Jan Kolář – klávesy, zpěv, Jiří
Šíma – saxofon, zpěv, Roman Kubát – trubka,
Zdeněk Tichota – baskytara, Pavel Razím – bicí
nástroje.
Vstupné: 350 Kč v předprodeji a 400 Kč na místě
Předprodej vstupenek od 10. 12. v recepci Fabriky
a on-line na www.kultura-svitavy.cz

3. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio – Novoroční koncert
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby s novoročním přípitkem.
Jiří Jahoda – housle, Rudolf Mrazík – violoncello,
Jana Ryšánková – piano.
Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč

4. / Pá / 19:30 / kino Vesmír
The Doors: Live at the Bowl 68
The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace i dlouho po smrti Jima Morrisona. Koncerty této legendy se jen málokdy obešly bez hudebních i jiných exhibic. Stejně tomu
bylo v Hollywood Bowl 1968, kde The Doors nechali jedinkrát zaznamenat celý svůj koncert. Jim
Morrison, John Densmore, Robby Krieger a Ray
Manzarek ze sebe tehdy vydali to nejlepší.
www.doorsvkinech.cz Vstupné: 180 Kč. Lístky lze
koupit na recepci Fabriky, pokladně kina Vesmír
nebo online na www.kultura-svitavy.cz

4. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Edain – Novoroční Metal-Fusion Večer
Instrumentální kvartet, balancující na žánrovém
rozcestí prvků metalu a jazzu.
Vstupné: 60 Kč

5. / So / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti, hrajeme na
vaše přání. Akce na baru.

7. / Po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub – Pravidla moštárny (John Irving)
Film o smutku, radosti, lásce i životních zkušenostech jednoho sirotka, který se díky své píli a po-

10. / Čt / 17:00 / Ottendorferův dům
Doba jedová
– přednáška Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.
Prof. Strunecká je autorkou řady populárních knih
a také odborných prací. Publikovala přibližně 250
odborných článků v českých i mezinárodních vědeckých časopisech. Z knižních publikací v češtině
například: Babské rady profesorky Strunecké,
Doba jedová, Jak přežít dobu jedovou? Varovné
signály očkování, Přemůžeme autismus? Vstupné 50 Kč.

10. / Čt / 18:30 / Ottendorferův dům
– Muzeum esperanta
188. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Přírodní park Údolí Oslavy a Chvojnice
Za krásami a zajímavostmi CHKO Jeseníky. Zamyšlení o nutnosti ochrany „střechy Moravy“.
uvádí: Petr Zobač, zaměstnanec AOPK ČR

11. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Morčata na útěku + OurAs
Populární seskupení nejen parodující známé hity
v metalovém kabátě.
Vstupné: 180 Kč předprodej (recepce Fabrika
a klub Tyjátr od 1. 11. 2018, SMSticket), 220 Kč
na místě

12. / So / 19:00 / Fabrika
Ples volejbalistů
Hrát bude kapela Frontmen, předprodej vstupenek v Městském informačním centru.
Vstupné: stání: 100 Kč, sezení: 200 Kč

13. / Ne / 15:00 / divadlo Trám
Na arše v šest – soubor Paramian
(Dramatická školička)
Autorské představení dětského souboru Paramian je inspirováno stejnojmennou knihou Ulricha Huba. Vypráví biblický příběh o potopě světa
z pohledu tří tučňáků a holubice. Hrají: Anička,
Pája, Ráchel a Mikuláš. Scénář a režie: Jana Mandlová
Vstupné: 80 Kč

15. / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Šumperk: Divotvorný hrnec
Známý muzikál v adaptaci Jiřího Voskovce a Jana
Wericha, s vtipnou zápletkou a nestárnoucími písněmi.
Autoři: E.Y. Harburg, F. Saidy, B. Lane, režie: Jiří
Seydler. Délka představení: 2 hodiny 15 minut
(včetně přestávky)
Vstupné: 400 Kč

16. / Čt / 18:00 / městské muzeum a galerie
Svitavské osmy s komentářem
Komentovaná prohlídka výstavy „Svitavské osmy“
s městským historikem Radoslavem Fikejzem.
Společně s autorem výstavy se projdete výstavou
s více než 500 fotograﬁemi, dokumentujícími dobové mezníky historie našeho města s letopočty,
končícími osmičkou. Určitě se mnohé zajímavé
o dějinách našeho města dozvíte a možná také
přispějete sami do mozaiky svitavských příběhů.

17. / Čt / 17:30 / bar u knihovny
Proč se bojíme být šťastní
Přednáška Jana Reisse, matematika, který se kromě vědy zabývá již řadu let ﬁlozoﬁí a psychologií
dávných východních kultur. Vstupné dobrovolné

17. / Čt / 18:30 / Ottendorferův dům
– Muzeum esperanta
189. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

Rusko – Kamčatka, země gejzírů a sopek
Ve spolupráci s CK Kudrna.

17. / Čt / 19:00 / klub Tyjátr
Trdlo (folk-folklor z Pardubic)
Vstupné: 180 Kč. Předprodej od 17. 12. v recepci
Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz
V předvečer koncertu v pokladně kina Vesmír.
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18. / Pá / 15:00 – 18:00 / MC Krůček
Montessori prostředí a principy ve výchově dětí
od narození do 3 let
Praktický seminář pod vedením průvodkyně dětí
i dospělých, montessori lektorky a pedagožky
Mgr. Soni Nádvorníkové. Cena 150 Kč členové /
200 Kč nečlenové MC Krůček. Je nutné přihlášení
předem na e-mailu: materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.

18. / Pá / 19:00 / Fabrika
Ples Čar a kouzel – Obchodní akademie
Vstupné: předprodej: 120 Kč, na místě: 140 Kč

18. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Market + support: Entropie
Vstupné: 60 Kč. Lístky lze koupit na recepci Fabriky nebo online na www.kultura-svitavy.cz

19. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Pletení z papíru
Na workshopu se naučíte společně s Víťou Morávkovou proměnit starý novinový papír v krásné
předměty, i pro použití v domácnosti. S sebou si
přineste balíček starých novin.
Kontakt: Jitka Olšánová, tel. 461 532 704, nebo
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena workshopu: 500 Kč (v ceně je oběd i pitný
režim)

19. / So / 10:00 – 12:00 / městské muzeum
a galerie

Poradenský den pro výtvarníky
Setkání výtvarníků – amatérů svitavského okresu
různých žánrů a věku a diskuze s odborným lektorem nad přinesenými díly. Součástí poradenského dne je i výběr prací na výstavu Přehlídka 2019.
Pokud se ve svém volném čase aktivně zabýváte
jakýmkoliv výtvarným činěním, jste srdečně zváni.
Poradit a doporučit práce na výstavu přijedou malíři a restaurátoři manželé Jiří a Vendula Látalovi.

19. / So / 20:00 / Fabrika
Ples Zálesáci
Vstupné 250 Kč.
Předprodej na tel. čísle 732 504 588 nebo na
e-mailu: david.simek@svitavy.cz

19. / So / 20:00 / klub Tyjátr
Nóbl mejdlo 35
Kapely: Malignant Tumour (crust-rock´n´roll, Ostrava) + projekce ﬁlmu The way of metallist, Cortege (old school death metal, Polsko), Mincing
Fury (death grind, Brno).
Vstupné: 150 Kč

24. / Čt / 17:00 / kino Vesmír
Schindlerův seznam
Po pětadvaceti letech obnovená premiéra ﬁlmu
Stevena Spielberga. Uvidíte také výstavu dokumentů a fotograﬁí z onoho 9. března 1994 (předpremiéry ﬁlmu). Po ﬁlmu proběhne v Tyjátru koncert
židovské kapely Trombenik z Prahy.
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24. / Čt / 19:00 / klub Tyjátr
Trombenik (klezmer-world music, Praha)

25. / Pá / 19:30 / Fabrika
Ples SOU Svitavy

25. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Oldies party
Nejlepší party s hity 60. až 80. let. Zahrajeme na
vaše přání české i zahraniční ﬂáky.

26. / So / 20:00 / klub Tyjátr
BassEﬀect vol. 5 / Symplex
Projekt BassEﬀect je zaměřený především na elektronickou taneční hudbu. Headlinerem sobotní
noci bude Symplex, který pravidelně působí na
největších klubových akcích. Djs: Symplex, Apokain, Karpa, Hrounex, 3zer, Deoxis, Noxxia, Wiz
DnB. Vstupné: 150 Kč

27. / Ne / 15:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice aneb Tančíme s dechovkou
K poslechu,tanci a dobré náladě zahraje Svitavská
dvanáctka, pod vedením kapelníka Romana Kalvody.
Vstupné: 80 Kč

27. / Ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadlo M. Kopeckého Praha:
Povídání o sluníčku aneb Jak pejsek Ferda potkal
sluníčko
Hravá pohádka s písničkami o sluníčku, které nedopatřením spadlo na zem.
Hrají: Vladimíra a Matěj Kopečtí. Hudba: Jan Knížek. Text: Rostislav Novák. Vstupné: 80 Kč

30. / St / 17:30 / Fabrika
Koncert pěveckých sborů ZUŠ Svitavy
Vystoupí: Cvrčci, Svitavánek, Svitavský dětský
sbor, Proměny pod vedením Dany Pražákové, klavírní doprovod Ludmila Merkudová, Martin Pražák, hosté – houslový soubor ZUŠ pod vedením
Karolíny Benešové.

31. / Čt / ZUŠ Svitavy, koncertní sál
Svitavský slavík – výběrové kolo
ZUŠ Svitavy se vrací k úspěšnému projektu
soutěže pro mladé zpěváky ze Svitav a okolí. Soutěž je dvoukolová.
Přesný časový harmonogram bude znám po uzávěrce přihlášek 10. ledna.
Podrobnější informace najdete na nových webových stránkách školy www.zussvitavy.cz

31. / Čt / 19:00 / Fabrika
Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu
Besedy a diashow cestovatele a fotografa Jiřího
Kolbaby, který vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba
zařazen do elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem Českého klubu cestovatelů.
Vstupné: 160 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě
(v den konání).

Předprodej vstupenek od 10. prosince v recepci
Fabriky + on-line na www.kultura-svitavy.cz
www.theworld.cz

31. / Čt / 20:00 / klub Tyjátr
Listování.cz: Hry bez hranic
Další představení z cyklu Listování, které zpracovává knihy netradiční formou. Publicista a komentátor Michal Kašpárek se strefuje do současných
kultů efektivity, kreativity a ﬂexibility a předkládá mrazivý i krutě vtipný pohled na generaci Y.
Hrají: Věra Hollá a Jiří Ressler.
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).
PŘEDPRODEJE
Moravské klavírní trio – Novoroční koncert
(Ottendorferův dům) – 3. 1. 2019 / 19:00
vstupné: 250 Kč, 150 Kč (KPH)
Morčata na útěku (Tyjátr) – 11. 1. 2019 / 20:00
vstupné: 180 Kč předprodej, 220 Kč na místě
Michal Prokop & Framus Five (Fabrika) – 14. 1.
2019 / 19:00
vstupné: 350 Kč v předprodeji, 400 Kč na místě
Trdlo (Tyjátr) – 17. 1. 2019 / 19:00
vstupné: 180 Kč (Prodává i MIC Svitavy)
Ples čar a kouzel – OA (Fabrika) – 18. 1. 2019
/ 19:00
vstupné: 120 Kč, předprodej, 140 Kč na místě
Market + Entropie (Tyjátr) – 18. 1. 2019 / 20:00
vstupné: 60 Kč
Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu (Fabrika) –
31. 1. 2019 / 19:00
vstupné: 160 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
(Prodává i MIC Svitavy)
Neřež (Tyjátr) – 14. 2. 2019 / 19:30
vstupné: 200 Kč předprodej, 250 Kč na místě
Vladivojna La Chia & 4Trio (Tyjátr) – 9. 3. 2019
/ 20:00
vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě,
prodává i MIC Svitavy
Lenka Filipová a hosté (Fabrika) – 21. 3. 2019 /
19:00
vstupné: 390 Kč
Honza Křížek a kapela + support (Tyjátr) – 22. 3.
2019 / 20:00
vstupné: 180 Kč předprodej, 220 Kč na místě
Petra Janů & Amsterdam (Fabrika) – 18. 4. 2019
/ 19:00
vstupné: 390 Kč (prodává i MC Svitavy)
předprodej od 2. 1. 2019
Divadlo Šumperk: Divotvorný hrnec (Fabrika) –
15. 1. 2019 / 19:00
vstupné: 400 Kč – Divadelní abonentní cyklus
Kouzelná školka slaví 20 let s dětmi ve Svitavách
(Fabrika) – 28. 4. 2019 / 15:30
vstupné: 195 Kč – přízemí, 185 Kč – balkon, prodává i MIC Svitavy
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předprodej od 22. 1. 2019
Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená (Ottendorferův
dům) – 12. 2. 2019 / 19:00
vstupné: 250 Kč, 150 Kč (KPH)

Výstavy
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Současná výstava: „10 let muzea a 100 let republiky“. Vstupenky v ceně 10 Kč jsou k dostání
v pokladně MMG (Út–Pá 9–12, 13–16 h) a v čajovně Krásná chvíle (Út–Ne 15–21 h). Komentované prohlídky po předchozí dohodě na tel.
604 377 616.

 Výstavy
 Městské muzeum a galerie

18. / Pá / 18:00

Rok 2019 z pohledu numerologie – jeho význam
a vliv na náš život
Zveme vás na další přednášku Dagmar Halotové.
Tentokrát se zaměříme na rok 2019, který bude ve
všech ohledech mimořádný...
Před přednáškou budou probíhat individuální výklady. Jsou podmíněny rezervací.
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě.

29. 10. 2018 – 20. 1. 2019

ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta

Svitavské osmy

Kámen, nůžky, papír…

Výstava na téměř sedmdesáti panelech zachycuje
na fotograﬁích život našeho města v jeho dlouholeté historii, především v letech končících osmičkou. K stému výročí založení Československé
republiky.

23. / St / 19:00

V muzejních dílnách se dějí věci. Foto-pozvánka na setkání s malířkou, kovářem, řezbářem,
sklářem, fotografem, pekařkou a dalšími šikovnými lidmi, kteří vám prozradí taje starých
i nových českých řemesel a výtvarných technik.

Bubnování s Andrejem Kolářem

Upozornění: Městské muzeum bude z technických důvodů v sobotu 5. ledna zavřeno.

Foyer

3. 12. 2018 – 20. 1. 2019

Hana Kozubová – malování textilem a nití
Výstava textilních aplikací, krajek a látkových loutek. Můžete vstoupit do kouzelného světa fantazie
a pohádek, kterým vás budou provázet pan král,
princezna, zbrojnoši, či tajemné bytosti – vodník,
čarodějnice, čerti…
STÁLÉ EXPOZICE

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

Petr Florián – Židovské hřbitovy
Soubor fotograﬁí židovských hřbitovů z okolí
Chrudimska a Středočeského kraje

Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma

3. podlaží

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

24 let, Nový Rychnov, spolužák Lukáše Klingory
Jeho tvorba je zaměřena na portréty, autoportréty
a konceptuální fotograﬁi. Miluje mlhavé počasí,
temnotu a surrealismus.
Finalista Canon Czech Competition 2015.

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

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově
známého svitavského rodáka Oskara Schindlera.
Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expozicí v německé a anglické verzi.

Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné vily
Pardubického kraje a najdete zde fotograﬁe a texty o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní
architekturu bydlení ve městě.

 MUZEUM ESPERANTA
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
(za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum představuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Informuje o zajímavostech z historie i o možnostech
současného využití znalosti jazyka, vystavuje
knižní, fotograﬁcké, sběratelské a umělecké artefakty.

Bubenická improvizace a workshop základních
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí. Za
mírný poplatek možno bubny na místě zapůjčit.
Vstupné dobrovolné.

Milan Vopálenský – Dva světy

Kino Vesmír
2. / St / 19:30
Projekt 100: Moulin Rouge USA 2001
Nicole Kidmanová a Ewan McGregor v nejvýraznějším a nejzběsilejším muzikálu nového století.
Triumfální návrat muzikálu, v němž 143x padne
slovo láska. Paříž 1900.
Režie: Baz Luhrmann
Vstupné: 70 Kč / titulky / 127 minut
3. / Čt / 19:30

Znovu ve hře USA 2018
Její talent byl skutečný. Její životopis nikoliv. Romantická komedie.
Režie: Peter Segal
Vstupné: 120 Kč / titulky / 98 minut

4. podlaží

Lukáš Klingora – Dechem

4.–5. / Pá, So / 17:00

23 let, Poděbrady, spolužák Milana Vopálenského
Využívá techniky výtvarné fotograﬁe a snaží se zachytit vztahy mezi člověkem a přírodou
Držitel ocenění Prix De La Photographie Paris.

Sněhová královna: V zemi zrcadel Rusko 2018
Populární animovaná série ve 3D! Svět kouzel
se střetne se králem Haraldem, který chce zbavit svět kouzel… Režie: Robert Lence, Aleksey
Tsitsilin
Vstupné: 140 Kč / dabováno / 3D! / 80 minut

 Kino Vesmír, divadlo Trám
1. a 2. podlaží

Fotografie Jitky Havlové

4. / Pá / 19:30

Soubor fotograﬁí brněnské malířky a fotografky
Jitky Havlové

The Doors 50th Anniversary Celebration USA
2018
Píše se 5. červenec 1968 a The Doors nastupují na
pódium legendárního Hollywood Bowl, aby odehráli svůj nejslavnější koncert! Záznam koncertu
Vstupné: 180 Kč / 68 minut

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

 Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Probíhá výstava obrazů „Ke slunovratu“
– Barbory Morongové.
Vystavená díla je možno zakoupit.
Více na www.krasnachvile.cz

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

5.–6. / So / 19:30, Ne 17:00 a 19:30
Bohemian Rhapsody USA, UK 2018
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější, než jejich
muzika, je jejich příběh. Život a hudební dráha
Freddieho Mercuryho. Režie: Bryan Singer, Dexter Fiecher
Vstupné: 120 Kč / titulky / 134 minut
8. / Út / 19:30
Beatiful Boy USA 2018
Emotivní snímek o síle závislosti a ještě větší síle
lásky! Drama.
Režie: Felix van Groeningen
Vstupné: 100 Kč / titulky / 120 minut

str. 10

naše město / leden 2019 / www.svitavy.cz

9. / St / 19:30
Projekt 100: Vlasy USA 1979
Hippies, revolta, generační konﬂikt a válka ve Vietnamu pod taktovkou Miloše Formana.
Let the Sunshine in!
Vstupné: 70 Kč / titulky / 121 minut

22. / Út / 19:30
Kursk Belgie, Lucembursko 2018
Akční drama o skutečné katastroﬁcké události, ke
které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky Kursk. Režie: Thomas Vinterberg
Vstupné: 120 Kč / titulky / 117 minut

10. / Čt / 19:30

23. / St / 19:30
Projekt 100: Zpívání v dešti USA 1952
Ikonické dílo klasické éry hollywoodského muzikálu a geniální taneční čísla Gena Kellyho, Donalda
O’Connora a Debbie Reynoldsové. Hravá satira
na Hollywood 20. let i lekce z historie kinematograﬁe. Režie: Gene Kelly
Vstupné: 70 Kč / 103 minut

Creed II
Creed bojuje se životem sám se sebou. Čeká
ho rozhodující souboj v ringu. Sportovní ﬁlm.
Sylvester Stallone a Michael B. Jordan. Režie:
Steve Caple Jr.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 130 minut
11.–12. / Pá, So / 17:00

24. / Čt / 17:00

Raubíř Ralf a internet USA 2018 PREMIÉRA!

Schindlerův seznam USA 1993

Známý videoherní záporák Ralf a jeho kamarádka von Šmak na cestě po světové počítačové
síti… Animovaný rodinný ﬁlm. Režie: Rich Moore, Phil Johnston
Vstupné: 150 Kč / dabováno / 3D!
11.–12. / Pá, So / 19:30
Cena za štěstí ČR 2018 PREMIÉRA!
Kdo platí za naše chyby? Drama několika samostatných osudů, jejichž cesty se nakonec spojí…
Režie: Olga Dabrowská
Vstupné: 120 Kč / 95 minut
16. / St / 19:30
Projekt 100: Limonádový Joe aneb Koňská opera ČR 1964
Nestárnoucí muzikálová a westernová parodie
obsazená nejzářivějšími hvězdami českého ﬁlmu.
Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina! Režie: Oldřich Lipský
Vstupné: 70 Kč / 95 minut

Hluboce šokující, nemilosrdné drama o noční
můře holocaustu založené na skutečných událostech. V hlavní roli: svitavský rodák Oskar
Schindler. Film uvádíme jako vzpomínku na českou předpremiéru ﬁlmu, která se odehrála v našem kině Vesmír před 25 lety 9. března 1994.
Režie: Steven Spielberg
Vstupné: 110 Kč / titulky / 195 minut
25.–26. / Pá, So / 17:00
Psí domov USA 2018 PREMIÉRA!
Bella se vrací domů za svým pánem. Čeká jí dobrodružství na cestě dlouhé 600 kilometrů… Rodinný
animovaný ﬁlm. Režie: Charles Martin Smith
Vstupné: 130 Kč / dabováno
25.–26. / Pá, So / 19:30
Narušitel ČR 2018 PREMIÉRA!
Na křídlech za svobodou! Na motivy skutečného
příběhu leteckého esa z období 50. let v Československu… Režie: David Balda
Vstupné: 120 Kč

1.–2. února / Pá, So / 17:00

Husí kůže 2: Ukradený Halloween USA 2018
PREMIÉRA!
Opět ožijí monstra uvězněná v knihách a to právě
na Halloween… Animovaný dětský horor
Režie: Ari Sandel
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 90 minut

SPORT
BASKETBAL

10. / So / 20:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – Nymburk
Kooperativa NBL

19. / So / 17:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – Hradec Králové
Kooperativa NBL

26. / So / 20:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – Ostrava
Kooperativa NBL

VOLEJBAL

12. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Česká Třebová
1. liga – junioři

12. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Nové Veselí
1. liga – junioři kadetky

12. / So / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy – Sokol Pardubice
muži – KP I. třídy

12. / So / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Svitavy – Sokol Pardubice

17. / Čt / 19:30
Skleněný USA 2018 PREMIÉRA!
Bruce Willis a Samuel L. Jackson ve sci-ﬁ thrilleru
inspirovaném stejnojmenným thrillerem. Sledování muže, který v sobě skrývá 24 osobností… Režie:
M. Night Shyamalan
Vstupné: 120 Kč / titulky
18.–19. / Pá, So / 19:30
Robin Hood USA 2018 PREMIÉRA!
„Povídá se o nějakém zbojníkovi…“ Poslední zpracování slavné anglické legendy
Režie: Otto Bathurst
Vstupné: 120 Kč / titulky / 117 minut

29. / Út / 19:30
Favoritka USA. Irsko, KU 2018
18. století. Anglie válčí s Francií. Královna Anna
je nemocná. Zemi řídí její společnice… Historické
drama. Režie: Yorgos Lanthimos
Vstupné: 120 Kč / titulky / 119 minut

ženy – KP I. třídy

30. / St / 19:30
Projekt 100: Rocky Horror Picture Show USA
1975
Největší muzikálová bizarnost všech dob, parodie
na béčkové horory a sci-ﬁ snímky se Susan Sarandonovou v jedné z hlavních rolí. Vítejte v světě
transvestitů z transsexuální Transylvánie! Režie:
Jim Sharmann
Vstupné: 70 Kč / 93 minut

TJ Svitavy A – Junior Brno

19.–20. / So, Ne / 17:00

Ledová sezona: Medvědi jsou zpět USA 2018
PREMIÉRA!
Animovaná komedie pro celou rodinu Lední medvěd Norm si na zimní spánek nepotrpí…
Režie: Tim Maltby
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 90 minut

31.–2. 2. / Čt, Pá, So / 19:30
Ženy v běhu ČR 2018 PREMIÉRA!
Splnit poslední přání milovaného muže – zaběhnout
maraton. A tak matka a tři dcery si rozdělí trať na
čtyři díly… Komedie. Scénář a režie: Martin Horský
Vstupné: 130 Kč

19. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Šlapanice
1. liga – junioři

26. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
ženy A – 2. liga

26. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – Sokol Dolní Újezd
ženy B – KP I. třídy

27. / Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Slavia Hradec Králové B
muži – KP I. třídy

FLORBAL

19. / So / 20:00 / hala Na Střelnici
Fbk Svitavy – S.K. P.E.M.A Opava
Národní liga východ, muži

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

Ještě než těch sedm desítek panelů s výstavou Svitavské osmy zmizí v propadlišti dějin,
mám pro vás dvě zprávy. Potěšil nás zájem
o historii města, vaše reakce na ony fotograﬁe
změněných míst, vaše vzpomínání a poznámky. Tak jsme se rozhodli výstavu o týden prodloužit, tedy do 20. ledna 2019.
A ještě před tímto datem, ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 18 hodin bychom se mohli společně
výstavou projít. Nemyslím snad, že bychom
se zastavovali u každého panelu a povídali si
u něho, ale tak pouze neformálně si poklábosit
nad tím, za jakých okolností ta či ona fotograﬁe
vznikla, jaký má příběh. Mnoho fotograﬁí totiž
muselo zůstat uloženo ve fotoarchivu muzea,
kde čekají na chvíli, až si jich někdo všimne.
Řada snímků k nám doputovala třeba měsíc
před vernisáží výstavy, kdy jste je našli mezi
sty dalšími v rodinných albech a krabicích,
aniž jste tušili, že je máte. Ta naše procházka
by mohla být nejen rozloučením s výstavou, ale
i poděkování těm, kteří se kdysi dívali na svět
hledáčkem fotoaparátu.
Radoslav Fikejz

V druhé polovině ledna se budou výstavní
síně našeho muzea připravovat na výtvarníky svitavského okresu, tradiční výstavu jejich
prací chystáme na začátek února. V sobotu
14. ledna od 10 hodin se tu sejdou všichni ti,
kteří malují, modelují či vyřezávají ze dřeva.
Nejen že je vždy příjemné setkat se se stejně
naladěnými lidmi, z kterých se během let stávají přátelé, ale také diskutovat nad svými donesenými díly, poslechnout si názory lektorů
i svých kolegů, výtvarníků. Věnovat se zájemcům budou akademičtí malíři a restaurátoři
Jiří a Vendula Látalovi (Jiří Látal stál po roce
1989 u počátků vzkříšení Portmonea a zrodu
restaurátorské školy v Litomyšli). Právě na
poradenském dnu vždy vzniká základ výstavy,
která má ve Svitavách již více než čtyřicetiletou
tradici. A tak zvu všechny kumštýře. Nebojte
se přijít pochlubit se svými uměleckými pracemi, je škoda tvořit jen do „šuplíku“. A navíc,
výtvarníci jsou vesměs moc příjemní lidé, to
poznáte sami, když mezi ně zavítáte.
Blanka Čuhelová

;NV[FKOÐDIWßTUBWWSPDFLPOŌÐDÐNEFWÐULPVTJWZCFSFLBáEß
Letošní rok připravujeme pro návštěvníky
muzea opět různé výstavy, ze kterých si snad
každý vybere tu, která jej osloví. Dovolte mi
nabídnout alespoň malou ochutnávku.
Milovníci výtvarného umění se mohou
těšit na obrazy a pastely poličského malíře Honzy Štěpánka, jehož díla mají někteří Svitaváci po jeho velmi úspěšné výstavě
před 20 lety doma (přiznám se, že já také).
Výstavu připravujeme k jeho životnímu jubileu. Po delší době potěšíme příznivce krajinářství. Známí malíři Vysočiny Rudolf Pollák,
Jan Odvárka, Pavel Kabeláč, Pavel Špaček
a Ivan Baborák budou vystavovat svou tvorbu ve svitavském muzeu poprvé. Svitavy ale
v letošním roce vzpomenou také několik významných výročí, například 130. výročí narození řezbáře Aloise Petruse, či 170 let od

zahájení provozu železnice Česká Třebová
–Brno. K oběma výročím chystáme výstavy. Ta o Aloisi Petrusovi poputuje ze Svitav
do jeho rodného města – Skutče, k výročí
železnice připravujeme společně s dalšími
městskými organizacemi bohatý program
s parní lokomotivou, historickým autobusem
a kolotočem, koncerty, divadly a společenskými hrami. Nezapomínáme ani na děti – letní
výstava bude věnována deskovým a vzdělávacím hrám. Rok 2019 zakončíme výstavou
betlémů, tentokráte těch, které jsou speciﬁcké
pro Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Určitě opět
nepřijdete o výstavu výtvarníků svitavského
regionu či národní fotograﬁckou.
Těšíme se, že se na těchto i dalších výstavách a akcích budeme opět potkávat.
Blanka Čuhelová

Co naplat, kolegové mne přemluvili, abych
pokračoval v připomínkách slavných i méně
slavných kulatin města, tedy v letopočtech, které končí devítkou. Sám ještě nevím, co z toho
vyjde. Předpokládám, že to ale nějak dopadne. Takže dám vale městskému památkovému okruhu, v němž jsem se bezradně zastavil
u sousoší Severina Tischlera Noli me tangere!
v nice mariánského kostela na náměstí. Poslechnu tedy jeho latinského názvu a prostě se
ho nedotknu. Ale v kostele zůstanu.
Začnu stylově – nejstarší naší devítkou. Pro
její ověření si musíme vylézt k té maličké vížce
na střeše kostela, které se jinak říká sanktusník
(sanktusová věžička). Ta se nachází nad kněžištěm, zhruba v místě oltáře. Věž je se zvonkem
(na venkově často jediným v kostele), který se
rozezníval při zpěvu Sanctus, sanctus a při pozdvihování hostie a číše s vínem pro proměnu
na tělo Páně a krev Páně při katolické bohoslužbě. Proto má věžička tento název, i když se
dnes zvoní jinak. To byla taková vědomostní
vsuvka, protože naši devítku budeme hledat
v báni sanktusníku. Tam se nacházejí listiny
z konce 18. století, které tam byly vloženy po
celkové přestavbě požárem zdevastovaného
kostela (1781–1795). A hned na začátku oné
staré listiny tu devítku najdeme. Píše se zde, že
v roce 889 sloužili na tomto místě mši slovanští
věrozvěstové Cyril a Metoděj. Nechci to příliš
pitvat, je to přece jen událost stará 1130 let.
Fakt je, že oba bratři byli již mrtvi, ale nějaký
základ tato zpráva musí mít. Ale jako historik vím, že nemusí. Takže zcela spekulativně
– mohli to být učedníci věrozvěstů, mohla zde
stát kaple, a to v době před vznikem osady Svitava. Kronikář Kosmas zná pojmenování potoka Svitava v roce 981, když popisuje hranice
slavníkovského panství. Jak to ale bylo v době
Velké Moravy? Kdo ví...
A tak se budeme prodírat svitavskými dějinami, v nichž sice nejsou (až na válečné výjimky)
ony světodějné učebnicové události, ale třeba
hradby se dožijí 630 let.
Radoslav Fikejz
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navázány další aktivity – návštěva knihovny
a práce s vybranou knihou, cílená spolupráce
s pedagogem. V letošním roce jsou v projektu
zapojeny mateřská škola při ZŠ Sokolovská,
3. třída ze ZŠ T. G. Masaryka a 7. třída ze ZŠ
Riegrova.

Muzikálový leden
v našem kině
Všechny středy v lednu – a vězte, že jich je pět!
– jsme vyhradili v našem kině ﬁlmovým muzikálům. A to těm z nejslavnějších! Je to vlastně průlet historií muzikálové kinematograﬁe: Moulin
Rouge, Vlasy, Limonádový Joe, Zpívání v dešti,
Rocky Horror Picture Show. Všechny ﬁlmy jsou
součástí Projektu 100. kterého se naše kino
účastní od svého začátku – tedy v roce 1995, kdy
jsme slavili 100 let kinematograﬁe. Projekt 100
představuje slavná díla světové i české kinematograﬁe. Pojďme tedy do kina. Všichni známe Vlasy i Limonádníka. Ale nechme se znovu okouzlit
společným zážitkem před velkým plátnem…
A navíc v muzikálovém rytmu!
Petr Mohr
3. / Čt / 19:00 hodin / Ottendorferův dům

Moravské klavírní trio

Kluby

klávesy, zpěv, Jiří Šíma – saxofon, zpěv, Roman
Kubát – trubka, Zdeněk Tichota – baskytara,
Pavel Razím – bicí nástroje

Aktivity realizované v rámci projektu MAP
II a Implementace MAP ORP Svitavy na
podporu čtenářské gramotnosti (reg. číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008519)

Kufr plný knih

Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle,
Miroslav Zicha – violoncello
Operní sólisté: Iveta Jiříková – soprán, Vlado
Chmelo – baryton
Moravské klavírní trio bylo založeno v roce
1997 v Brně. Od roku 1999 hraje v nezměněném složení. Za dobu své existence absolvoval
soubor stovky koncertů na významných pódiích
doma i v zahraničí. Počtem nastudovaných skladeb, který zahrnuje více než 25 celovečerních
recitálů klasické triové literatury, se Moravské
klavírní trio řadí k souborům s nejrozsáhlejším
repertoárem v Evropě. Na přivítanou zazní Šampaňská árie z Mozartova Giovanniho a následovat budou operní skvosty Bizetova Carmen,
Verdiho Trubadúr, Donizettiho Don Pasqual
a největší pozornost bude věnována českým
velikánům a operám Libuše Bedřicha Smetany,
Jakobínovi a Rusalce Antonína Dvořáka.
14. / Po / 19:00 / Fabrika

Michal Prokop & Framus Five
Michal Prokop, český rockový zpěvák, hudební
skladatel, bývalý politik Občanské demokratické
aliance, moderátor a kulturní činitel. Pro mnohé
kritiky a fanoušky nepřekonatelný zpěvák, který
svou plodnou hudební kariéru, jež bývá spojována s kapelou Framus Five a hudebními žánry
blues, rock a soul, zahájil už v době vysokoškolských studií v 60. letech. Hudební osobnost
s širokým záběrem činností – skladatel, kytarista, moderátor, bývalý politik, je nositelem významných ocenění. Od roku 2000 opět veřejně
vystupuje s obnovenou skupinou Framus Five
a s akustickým triem.
Framus Five: Michal Prokop – zpěv, Luboš Andršt – kytara, Jan Hrubý – housle, Jan Kolář –

Projekt je koncipován jako modiﬁkace projektu, který proběhl před několika lety ve Velké
Británii pod názvem Kufr plný knih. Jeho cílem
je dostat co nejblíže ke čtenářům různých věkových kategorií (předškoláci, první a druhý
stupeň ZŠ) současnou kvalitní knižní produkci.
Záměrem je, aby si děti mohly vybrat, přečíst,
ale také si ponechat knihu, která je osloví, a získaly tak možnost vytvořit si během školního
roku základ vlastní domácí knihovničky. Každé
dítě zapojené do aktivity obdrželo „kufr“ (plátěný batůžek), do něhož dostává každý měsíc tři nové knihy (sada je na daný měsíc pro
všechny děti vždy stejná). Z těchto knih další
měsíc dvě vrátí, jednu si nechá doma. Dostane
opět novou sadu tří knih a scénář se opakuje.
Takto po deset měsíců. Každému dítěti tedy
na konci školního roku zůstane doma 10 knih.
Knihy vybírají ve vzájemné spolupráci učitelé
a knihovníci, nejčastěji podle principu 1 kniha
– knihovník, 1 kniha – učitel, 1 kniha – dětská
odborná publikace. Na „rozdávání“ knih jsou

Každý měsíc probíhají v knihovně kluby pro
děti a mládež. První pondělí v měsíci je to
ﬁlmový klub pod vedením Michala Kadlece.
Vybírány jsou ﬁlmy, které vznikly na základě literární předlohy. Klub je určen pro žáky od 13
let a veřejnost. První středa v měsíci patří fanouškům fantasy literatury. Klub vede Michal
Římal z knihkupectví Minotaur. Určen je pro
děti od 8 do 12 let. Druhou středu v měsíci
pak probíhá klubík pro nejmenší děti od 2 do
7 let, jehož náplní je práce s knihou a tvoření.

Kluby realizované v lednu:
2. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Fantasy klub
Programem prvního fantasy klubu v novém
roce 2019 bude mimo již obvyklého povídání
o knížkách a komiksech také speciální blok určený pro začínající hráče karetní hry Pokémon.
V něm vás seznámíme se základy hry, probereme si vlastnosti karet, jejich části a soubojový
systém. Projdeme si jednotlivé fázy hry od začátku do konce. Vše si předvedeme na ukázkových hrách. Začátečnická pravidla jsou určena
pro děti od 8 let.
7. / Po / 18:00 / bar u knihovny

Filmový klub
– Pravidla moštárny (John Irving)
Film o smutku, radosti, lásce i životních zkušenostech jednoho sirotka, který se díky své
píli a pomoci z okolí stává doktorem a hlavně
dobrým člověkem. Adaptace stejnojmenného
románu Johna Irvinga, jež byla v roce 2000
nominována v sedmi oscarových kategoriích,
z nichž nakonec proměnila dvě – za mužský
herecký výkon ve vedlejší roli (Michael Caine)
a nejlepší adaptovaný scénář (který napsal
sám John Irving). Režie: Lasse Hallström.
Hrají: Tobey Maguire, Charlize Theron, Delroy Lindo, Michael Caine a další.
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10. / Čt / 17:00 / Ottendorferův dům

Připravujeme na únor

Doba jedová – přednáška Anny Strunecké

1. / Pá / 7:00 / Dolní Morava

Prof. RNDR.
Anna Strunecká,
DrSc.
je bývalá pedagožka a vědecká
pracovnice Univerzity Karlovy.
Absolvovala Přírodovědeckou
fakultu Univerzity
Karlovy v oboru
biologie a chemie a zde také získala doktorát
v oboru přírodních věd. Později byla jmenována
profesorkou. Od roku 1981 do roku 2006 působila na Katedře fyziologie a vývojové biologie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Prof. Strunecká je autorkou řady populárních
knih a také odborných prací. Publikovala přibližně 250 odborných článků v českých i mezinárodních vědeckých časopisech. Z knižních
publikací v češtině například: Babské rady
profesorky Strunecké, Doba jedová, Jak přežít dobu jedovou? Varovné signály očkování,
Přemůžeme autismus? (Průvodce pro rodiče,
použitelný i pro pediatry, psychiatry a všechny
obětavé bytosti, které se snaží pomáhat dětem
s autismem) a další.
Kateřina Stündlová
14. / Po / 16:00 / knihovna

Čtenářský klubík
17. / Čt / 17:30 / bar u knihovny

Přednáška s názvem: Proč se bojíme být
šťastní?
Žijeme v době blahobytu, nesužují nás války,
máme svobodu, ekonomika roste, vědecký pokrok
jde rychle kupředu. Přesto je většina z nás čím dál
více ve stresu, máme čím dál méně času, pořád si
na něco stěžujeme nebo se něčeho bojíme. Zkusme v tom dnešním shonu na chvilku zastavit a podívat se na téma štěstí z trošku jiné perspektivy.
Zveme na pěkný večer, kterým vás provede přednášející Jan Reiss, matematik, který se kromě vědy
zabývá již řadu let ﬁlozoﬁí a psychologií dávných
východních kultur.
Vstupné dobrovolné.

31. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr

Pololetní prázdniny na Dolní Moravě
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
vždy na začátku nového roku přichází čas
na krátké ohlédnutí za rokem předešlým a
střádání plánů na rok následující. Středisko
volného času Tramtáryje se primárně zabývá
pedagogickou činností v zájmovém vzdělávání. Kromě vzdělávacích aktivit, kroužků
a soutěží, pořádáme také velké množství
akcí, které přispívají k obohacení kultury
a volnočasového vyžití ve Svitavách. V roce
2018 jsme jich uspořádali téměř 80. Mezi
největší patří Den dětí, Lampionový průvod
za svatým Martinem, Pekelný Mikuláš a Pekelná jízda, Charitativní běh spojený s koncertem a v neposlední řadě letní tábor na
Svratouchu. Zde je třeba říci, že všechny
akce jsou nejen časově náročné, ale vždy je
také zapotřebí lidských zdrojů k personálnímu zabezpečení a zdárnému průběhu celé
akce. Ve Středisku volného času pracuje
pouze pět stálých pedagogických pracovníků, a tudíž jsme téměř pokaždé závislí na
pomoci kamarádů Tramtáryje. Dovolte mi
proto, abych touto cestou poděkoval všem
našim externím pracovníkům a všem přátelům a členům velké rodiny Tramtáryje, kteří
jsou ochotni ve svém volném čase a ve většině případů bez nároku na mzdu, nám vždy
vyjít vstříc a přiložit ruku k dílu. Této pomoci
si velice vážíme a děkujeme za ni. Za tým
pracovníků Střediska volného času.
Ondřej Komůrka

Akce SVČ Tramtáryje
26. / So / 14:00 / Svitavský stadion

Grand Prix
Soutěž v sáňkování – pouze za příznivých klimatických podmínek.
29. / Út / 9:00 / ZŠ náměstí Míru

Olympiáda z českého jazyka

Lyžařský zájezd na Dolní Moravu pro sjezdaře
i běžkaře. Pro děti zajistíme lyžařské instruktory
3.–8. / Po–Pá / 8:00–16:00 / Tramtáryje

Jarní prázdniny
Na vybrané dny zajistíme prázdninový program
pro děti ve věku 7–12 let.
3.–8. / Po–Pá / Svratouch

Jarní prázdniny
Jarní pobytový tábor s Lenkou Krťou Waltovou
na TZ Svratouch.

Jarní prázdniny na příměstském
táboře v přírodě

Lesní klub pro děti Napísek hlásí, že bude
i v letošním roce pořádat příměstské tábory.
První tábor bude hned začátkem února a to
v době jarních prázdnin, které budou ve Svitavách a v okolí ve dnech 4. 2.–10. 2. 2019. Tábor s názvem Putování přinese dětem ve věku
6–10 let nevšední zážitek spojením kultury
a přírody. Děti během tábora navštíví místní
galerie a muzea. Putování po galeriích bude
protkáno tvořením v přírodním prostředí lesní školky Napísek. Program tábora bude přizpůsoben počasí. Vstupné, svoz autobusem,
obědy, to vše bude zahrnuto v ceně tábora,
která díky podpoře Evropského sociálního
fondu bude i v letošním roce 900 Kč za dítě.
Příměstské tábory budeme pořádat pro velký
úspěch i o letních prázninách a to hned v několika turnusech. Bližší info a přihlášky na e-mailu: lesniklubnapisek@gmail.com nebo na tel.:
777 442 994.
Světlana Kluková

LiStOVáNí.cz: Hry bez hranic
(Michal Kašpárek)
Zažijte knihu více smysly, tentokrát s ajťáckou groteskou publicisty a komentátora Michala Kašpárka, který se strefuje do současných kultů efektivity,
kreativity a ﬂexibility a předkládá mrazivý i krutě
vtipný pohled na generaci Y. Hlavní hrdina – programátor Filip si užívá všeho, co dnešní svět nabízí
dobře placeným profesionálům: cestování, drogy, sex bez závazků. Vydělávat na pohodlný život
vývojem návykových her a těžbou osobních dat
možná není dvakrát morální, ale když to nebude dělat on, bude to přece dělat někdo jiný, ne?
Jakmile se vynalézavému pragmatikovi naskytne
během vrcholící uprchlické krize historická příležitost vytřískat na lidském neštěstí tolik, že už nikdy
nebude muset vstávat do práce, neváhá propůjčit
svůj cynismus dobré věci. Před čtenáři se otevře
nepříjemná otázka: sledují nechutné vykořisťování,
anebo efektivní záchrannou misi?
Hrají: Věra Hollá a Jiří Ressler. Vstupné 80 Kč
(předprodej v knihovně).
Marta Bauerová

Humoriáda | pondělí–pátek | 16–17 hodin
hodina plná humoru na vaše přání

Svitavy | 102.4 FM
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Dobrovolnické centrum Krůček
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publice – nachází se zde betlém, jesličky i sáně
s dárky. Odjezd je ve 13:30 z autobusového
nádraží ve Svitavách. Cena bude 80 Kč. Přihlásit se na tento zájezd můžete u paní Korábové
na tel.: 733 380 598.
19. ledna 2019
Pojede se do obce Třešť na prohlídku Třešťských betlémů. Navštívíme zde betlémy přímo
v třešťských domácnostech. Odjezd bude autobusem ze Svitav v 7:00. Cena: 200 Kč. Cena
zahrnuje pouze dopravu. Přihlásit se můžete
u paní Korábové.

Funguje pod Mateřským a rodinným centrem Krůček již od roku 2015. V současné době
hledáme nové dobrovolníky, kteří budou pomáhat v neziskových organizacích ze Svitav
a okolí. Nabídka dobrovolnických činností je
různorodá a každý dobrovolník si může zvolit
takovou, která bude odpovídat jeho zájmům
a časovým možnostem.
Pokud je vám více než 15 let a chcete pomáhat druhým a smysluplně trávit svůj volný čas,
získat nové zkušenosti, dovednosti a přátele, neváhejte a pro více informací o možnostech dobrovolnictví nás kontaktujte. Jsme tady pro vás
buď osobně v Krůčku (centrum Fabrika, 4. patro), nebo volejte tel. 604 291 490 nebo na e-mailu:
dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.cz.
Více informací naleznete také na https://www.
kruceksvitavy.cz/cs/m-10-dobrovolnicke-centrum nebo na facebooku https://www.facebook.
com/dobrovolnickecentrumsvitavy/.
Kateřina Burešová
Celý tým Krůčku vám přeje Šťastný nový
rok 2019 a v něm hlavně mnoho prostoru pro
růst! Třeba právě s Krůčkem.

Základní organizace kardio
Svitavy
Ohlédnutí za akcemi v listopadu a prosinci

Termály Velké Losiny
V listopadu proběhl jednodenní zájezd
do Velkých Losin. Účastníci využili procedur
a také se někteří prošli po obci Velké Losiny.
Zúčastnilo se 50 lidí.

Vánoční inspirace
Hned první den v prosinci se konala vycházka z Poličky do Kamence, kde proběhla
prodejní výstava Vánočních inspirací. Prodávalo se zde vše s vánoční tématikou, například
ozdoby. Zúčastnilo se 30 členů.
Akce na leden–únor
5. ledna
První lednovou akcí bude vycházka v Litomyšli. Z Litomyšle se pojede do Chotovic, kde se
nachází nejvíce vánočně vyzdobený dům v re-

2. února 2019
Proběhne další ročník pěší túry přes evropské
rozvodí v Borové Přes střechu Evropy: Memoriál Jaroslava Hamerníka. Odjezd bude vlakem
ze Svitav v 8:00 až do Borové. Úhrada jízdného je individuální.
Eva Rejentová

15. / Út / 13:00 / Městské muzeum a galerie

Návštěva městského muzea
Prohlídka výstavních prostor městského muzea a galerie.
Akce pro členy klubu!
22. / Út / 13:00 / Bowling-Squash centru,
ul. Olbrachtova

Bowlingový turnaj
Turnaj pro členy klubu!
Upozornění!
Prosíme členy, aby na akce pořádané klubem
seniorů nosili platné členské průkazy s vyznačením poplatku za registraci na příslušný kalendářní rok. V měsíci lednu až březnu akceptujeme úhradu příspěvku za předešlý rok.
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezentovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. podlaží před místností č. 301) a v elektronické podobě
na webových stránkách www.ks.svitavy.cz nebo
na facebooku www.facebook.com/kssvitavy.
Samospráva Klubu seniorů Svitavy

Zálesácký ples
Dovolujeme si vás všechny pozvat na tradiční XI. Zálesácký ples, který se uskuteční
v sobotu 19. ledna 2019 od 20:00 ve Fabrice.
Letošní ples se koná ve stylu Cesty kolem světa. Nápaditosti kostýmů se meze nekladou.
Společně se pobavíme s oblíbenou kapelou
Frontmen. Cena vstupného 250 Kč.
Vstupenky je možné rezervovat u Davida Šimka (mobil: 732 504 588), e-mail:
david.simek@svitavy.cz. Všichni jste srdečně
zváni.
David Šimek

Divadelníci hrají Havla

Před letošním létem jsme se rozhodli vytvořit nový soubor přátel a kamarádů, se kterými se
známe z Dramatické školičky. Dlouho jsme hledali
předlohu a v tom jsme narazili na výzvu Knihovny
Václava Havla ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Úkolem bylo zpracovat hru Václava Havla Zítra to spustíme. Inscenační proces
nebyl jednoduchý. Nakonec jsme se rozhodli pro
originální interpretaci a rozsáhlé škrty. Poté jsme
poslali záznam do Knihovny. Nakonec z 18 souborů 6 vybraných, mezi nimi i naše uskupení,
mělo možnost zahrát krátkou ukázku v Divadle
Dlouhá. Další ukázky byly sestříhány a promítány.
Ještě deset dní před tím, 17. 11. 2018, jsme měli
první veřejné vystoupení v rámci POSEDu v Divadle Trám. Ale to jsme pojali prozatím pouze jako
veřejnou generálku.
Tímto jsme vytvořili inscenaci s názvem Rašín na E4 v provedení souboru Nové divadlo!
YESSS!!! Rozhodli jsme se odpremiérovat ještě
v osmičkovém roce 2018 – v sobotu 29. prosince
v Trámu.
Vaši Rašínovi
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Krátké ohlédnutí za prvními adventy :)
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Kompletní online galerie
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Informace ze sportu
Florbal Svitavy v polovině sezony

Tři odchovankyně svitavského ﬂorbalu v letošní
sezoně nabírají cenné zkušenosti v druhé nejvyšší
celostátní soutěži žen – 1. lize. Brankářka Anna Bartošová odešla na hostování do FTC Vysoké Mýto

a sestry Klára a Tereza Jirčíkovy zamířily do FBC
Dobruška. Svými výkony si děvčata řekla o místa
v základních sestavách nových týmů. Ostatní mládežnická družstva jsou téměř v polovině sezony

Svitavský Šimon Puršl
v reprezentaci ČR

Přeplavte La Manche

Svitavští Tuři se dočkali svého prvního reprezentanta ČR v seniorské kategorii. Stal se jím
jedenadvacetiletý pivot Šimon Puršl, který nastoupil v reprezentaci ČR v kvaliﬁkačních bojích
o postup na mistrovství světa. V domácím zápase
proti Francii zaznamenal svůj první životní reprezentační koš povedenou smečí. Ve venkovním
zápase v Rusku zaznamenal celkem šest bodů
a určitě svými výkony prokázal, že v budoucnu by
měl být stavebním kamenem české reprezentace.
Věříme, že nové mezinárodní zkušenosti dokáže využít ve prospěch týmu Turů, který po první
polovině základní části Kooperativy NBL obsadil
skvělé třetí místo s bilancí sedmi výher a tří proher.
Pavel Špaček

Pro někoho novoroční předsevzetí, pro někoho výzva. Vše pro vás máme v jedné podobě.
Ptáte se v jaké? Přeplavte si svůj kanál La Manche na svitavském bazénu. Od 1. 1. 2019 do
31. 3. 2019 stačí chodit na bazén, zaregistrovat
se u plavčíka, počítat si uplavané metry v dané
návštěvě a o zbytek se už my postaráme.
Připraveny jsou vzdálenosti pro plavce do
18 let 20 km a pro plavce nad 18 let 45 km. A je
jen na vás, kolikrát se vám podaří překonat La
Manche. Za úspěšné překonání se můžete těšit
na slavnostní předání pamětního listu a na různé
ceny. Pro nejlepší budou připraveny volné hodiny na bazénu. Přijmete svoji výzvu? Více informací naleznete na www.sportes.svitavy.cz.
Filip Tomanec

Svitavští závodníci reprezentovali Českou republiku

V Litvě proběhlo 4. Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů
a žen, kterých se zúčastnila Karolína Adamová s celkovým výkonem 315 kg, obsadila 5. místo a získala
stříbrnou medaili za benčpres. Dalšími účastníky
byli Ondřej Šíp, 11. místo a Jan Matulík, 13. místo.

Jakub Sedláček obsadil 4. místo s trojbojem 800 kg
a získal zlatou medaili za benčpres a bronzovou medaili za dřep. Nezapomeňme na závody na národní
půdě konané dokonce přímo ve Svitavách. Proběhlo
zde 4. Otevřené mistrovství ČR v klasickém (RAW)
silovém trojboji masters. Nechyběli zde svitavští zástupci Zdeněk Zvonič, 6. místo, Libor Novák 2. místo
a Tomáš Sedláček také 2. místo. V Praze na 2. Otevřeném mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpresu dorostu, juniorů a masters opět závodila Karolína
Adamová, kde vybojovala 1. místo. Dalšími závodníky byli Libor Novák, 2. místo a Jan Binko 4. místo.
Za celý oddíl TJ POWERLIFTING Svitavy přejeme
všem sportovcům hodně úspěchů a hlavně radost
ze sportu v novém roce!
Kristýna Šigutová

Bruslení na umělém povrchu na Svitavském stadionu

Bruslení s ohledem na výstavbu zastřešení ledové plochy probíhá na umělém povrchu vedle

tenisových kurtů. Vzhledem k velikosti a omezené
kapacitě je nutné si své místo (čas bruslení) rezervovat na https://sportessvitavy.isportsystem.cz/,
případně na tel.: 603 246 345, nebo e-mailu:
stadion@svitavy.cz.
Při platbě v pokladně je třeba mít k dispozici
informace ohledně rezervace (vytištěnou rezervaci,
elektronickou verzi v telefonu apod.). Obsluha kluziště také nabízí broušení bruslí – na tomto povrchu
vhodné pro optimální skluz.
Petr Šmerda

a mezi trenéry převládá spokojenost, neboť více
než na výsledky v oddíle hledíme na rozvoj hráčů
a zlepšování jejich dovedností. Na žádném tréninku
ani utkání nezapomínáme na fakt, že ﬂorbal je stále
jenom sport a snažíme se, aby členy oddílu ﬂorbal
bavil a rozvíjel v nich sportovního ducha a fair play.
Výkladní skříň oddílu – mužský A tým pod vedením Luboše Kocourka zatím optimální formu nenašel. V Národní lize, tj. třetí nejvyšší tuzemské soutěži
si z 12 utkání připsal pouze 5 výher a především
předváděné výkony jsou kolísavé. Mladé mužstvo
však vytrvale pracuje v tréninku a věříme, že zlepšení
se dostaví směrem k play oﬀ, do kterého se družstvo
z aktuální 7. příčky velmi pravděpodobně probojuje.
Všem fanouškům, příznivcům, sponzorům a přátelům svitavského sportu a ﬂorbalu zvlášť touto cestou
děkujeme za přízeň v roce 2018 a budeme rádi za
podporu i v nastávajícím roce 2019. Lukáš Brýdl

Krajské přebory žactva

Začátkem prosince se uskutečnily krajské přebory mladšího žactva v plavání. 56 nejlepších osobních výkonů, 10 oddílových a jeden krajský rekord
jsou potvrzením skvělé reprezentace našeho města
Svitavy. V Náchodě nás zastupovali Sabina Bártová
a Lukáš Marek, kteří si svými výkony zajistili účast
na Poháru ČR jedenáctiletého žactva. Obzvláště
výsledky Sabiny na znakařských tratích jsou pro nás
příslibem do budoucna. Na krajském přeboru desetiletého žactva ze 24 individuálních titulů Přeborníka
kraje celých osmnáct putuje do Svitav. Rovnoměrně
se o to podělili Dan Letý, Charlene Crhová a Pavlína
Dvořáková. Získali po šesti titulech. Zaplavané časy,
které jsou blízko krajských rekordů, jsou nadějí i pro
skvělou reprezentaci na úrovni ČR této věkové kategorie. Velmi dobře nás reprezentovali i Viola Datinská, Nikola Snášilová (obě přispěly ke třetím místům
štafet), Lucie Zavadilová a Matěj Pokorný. V Chrudimi se představili naši nejmenší a rozhodně za svými
staršími kamarády nezaostali. 9 prvních, 4 druhá
a 4 třetí místa potvrdila budoucnost svitavského
plavání. Štěpán Budig získal 4 tituly, Marek Meluzín byl 2x první a 2x druhý, Charlote Crhová byla
2x první a jednou druhá, další medaile získali Matyáš Hartman (1x1. a 1x3.), Adéla Kolísková (1x 2.,
1x 3.), Rozálie Kupková (1x 3.) a Lucie Svojanovská
(1x 3.). Poděkování od trenérů patří všem plavcům
i jejich rodičům.
Bedřich Frýza

Distribuci zajišťuje ﬁrma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 27. ledna 2019.
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