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A jak to tedy v sobotu bude? Celoden-
ní program opět zahájí výstava historických 
vozidel – budou přijíždět mezi devátou a půl 
jedenáctou dopoledne. Součástí bude i show 
program četnické pátrací stanice, zahraje di-
xieland. Historické automobily, motocykly 
a kola odjedou společně před jednou hodinou 
odpolední Erbenovou ulicí. 

Motoristé, pozor, do 14 hodin bude celé 
náměstí uzavřené, vjezd vozidel bude povolen 
od čtrnácté hodiny směrem doprava.

Ve 13 hodin odstartují Pivní slavnosti. Ale 
víte, co vlastně jejich začátku předchází? Pří-
jezd všech stánků s občerstvením, s produkty, 
které si budete chtít koupit, s nápoji, stánky pi-
vovarů. A také zahájení soutěže ve vaření kot-
líkových gulášů – gulášníci totiž mají „nástup“ 
v devět hodin ráno a od té doby krájí cibuli, 
maso, ochucují, míchají, přilévají vodu, přidá-
vají koření…zkrátka se všemi silami snaží, abych 
právě jejich guláš byl ten NEJ. Zároveň dozdo-
bují své stánky, aby uspěli i v soutěži „parádní 
nášup“ o originálně, vtipně či nejlépe ozdob-
ný stánek. A ve svých kuchyních už nezahálejí 

ani přihlášené pekařky a pekaři, aby přinesli 
co nejchutnější výrobek do soutěže o nejlepší 
bábovku.

A to samozřejmě není vše. Doprovodný 
program na vás čeká, bavit se budete celé 
odpoledne: soutěže spojené s pivem, tradiční 
soutěž v jedení bramborových knedlíků od ku-
chařského mistra Václava Šmerdy, soutěže 
pro děti… mezitím hudební vystoupení, letos 
dramaturgie slibuje například kapely The Kre-
denc, Dirty Way, Kopjam, Sabrage a Benja- 
ming´s Clan, od 21 hodin vystoupí Olga Lou-
nová a její kapela, program pak uzavře kapela 
Circus Brothers.

Že žízní trpět nebudete, je při účasti téměř 
dvacítky pivovarů více než jisté. Nebude chy-
bět limonáda, káva a další nápoje a zcela jistě 
další občerstvení: zmrzlina, ledová tříšť, voňavý 
trdelník, také langoše, kynuté bramboráčky se 
zelím, párek v rohlíku, čínské nudle, halušky, 
grilované maso nebo steaky.

Přijďte na náměstí Míru v sobotu 13. čer-
vence a užijte si s námi příjemný den. Těšíme 
se na vás! Petra Soukupová

V sobotu 13. července se na náměstí Míru uskuteční už osmý ročník Pivních slavností! Svou 
účast potvrdilo sedmnáct pivovarů a vy všichni, kteří přijdete, ochutnáte zlatavý mok a vhodíte 
žeton do připravených lahví, se zúčastníte rozhodování o tom, které pivo je letos to nejlepší… 
Tři pivovary s nejvyššími počty žetonů budou oceněny originálními cenami.
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Pivní slavnosti jsou za dveřmi Prázdniny v muzeu
I na letošní prázdniny, stejně jako v minulých 

letech, jsme pro vás připravili v městském mu-
zeu atraktivní výstavy pro celou rodinu. Výstavy, 
o kterých můžeme říci, že jsou naučné, vzdělá-
vací, ale i hravé. V přízemí na vás čeká několik 
desítek deskových i vzdělávacích her – některé 
z nich si můžete přímo na výstavě vyzkoušet, další 
si po zakoupení v recepci (s 20 % slevou) odnést 
domů. A v prvním patře uslyšíte zvuk lokomotiv  
– naleznete zde totiž obsáhlou výstavu o histo-
rii železnice Brno – Česká Třebová. A také čtyři 
funkční kolejiště, makety lokomotiv, nádražních 
budov… Můžete se zúčastnit deskohraní s odbor-
níky, komentované procházky po výstavě železni-
ce s jejím autorem, vidět v provozu velké koleji-
ště Milana Meisla (termíny naleznete v kalendáři 
akcí). Dětem se návštěvou muzea určitě zavděčíte 
a i vy se v čase prázdnin můžete vrátit do dětských 
let. Více na str. 13. Blanka Čuhelová

Letní koupaliště
Pro letní sezónu 2019 společnost SPORTES 

Svitavy s.r.o. připravila na koupališti několik 
změn. Na koupališti bylo instalováno nové dět-
ské hřiště „Stezka odvahy“. Byl zakoupen nový 
bazén pro lodičky, včetně nových lodiček. Další 
atrakcí pro děti je slackline, která bude v areálu 
volně k dispozici. Nabídka herního vyžití bude 
širší, na travnaté ploše bude instalováno bad-
mintonové hřiště. V prostorách občerstvení 
došlo k odstranění letité pergoly, na jejímž mís-
tě bylo instalováno nové paletové sezení. Byly 
provedeny nové nátěry kovových konstrukčních 
prvků a sedacích souprav. Budova převlékáren 
se dočkala nových dveří a došlo i k obměně 
vnitřního vybavení převlékacích kabin. 

Ing. Bronislav Olšán, 
jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.
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Do Svitav se sjedou mladí hasiči
Mistrovství České republiky v požárním 

sportu v kategorii dorost se uskuteční ve Svi-
tavách od 5. do 7. července. Zázemím se stane 
svitavský stadion.

Program bude jednoznačně bohatý, v pá-
tek 5. července jsou naplánovány soutěže 
jednotlivců, v sobotu štafety a neděli požární 
útoky. Všechny soutěže bude hostit svitavský 
stadion. Členové technické čety, kteří budou 
zodpovědní za veškeré technické záležitosti, 
budou bydlet ve stanech přímo na stadionu, 
takže budou připraveni okamžitě řešit jakékoliv 
zádrhele. 

Účastníci mistrovství budou bydlet ve sta-
novém městečku na Cihelně, o jejich bezpeč-
nost a současně také o klid ve městě se posta-
rají strážníci městské policie. 

Součástí této velké akce budou i kulturní 
vystoupení, stánek s hasičskými suvenýry, sa-
mozřejmostí je občerstvení.  (pá)

Centrální kříž na hřbitově 
Poslední den v květnu byl předán nově 

zrestaurovaný ústřední litinový kříž na našem 
hřbitově. Obnoveny byly pískovcové stupně, 
všechny litinové části podstavce a byl pozlacen 
korpus Krista. Vzhledem ke stavu pískovcových 
stupňů prosíme návštěvníky, aby na ně nepo-
kládali hořící svíčky, neb dochází k poškozování 
tekoucím voskem. Přes léto připravujeme ko-
vové ohrazení i s patřičným místem pro možné 
pokládání svíček. Jiří Petr

Podpoříte svitavské infocentrum i letos?
A.T.I.C. ČR vyhlašuje soutěž populari-

ty turistických informačních center. Soutěž 
ve spolupráci s asociací zajistí společnost Kam 
po Česku, na jejichž webových stránkách www.
kampocesku.cz hlasování proběhne v obdo-
bí od 21. června do 31. srpna 2019. Vstup 
do soutěže bude možný také přes web asociace 
www.aticcr.cz. Hlas bude možné poslat jedno-
mu z více než 440 certifikovaných informačních 
center, tedy takovému, které máte v oblibě, kte-
ré vám pomohlo, příjemně překvapilo na ces-
tách atp. Hlasovat bude možné jen jednou 
v každém z krajů. V soutěži bude rovněž vylo-
sováno 14 hlasujících, kteří budou odměněni 
pěknou cenou zajištěnou členy rady A.T.I.C. 
z jednotlivých krajů. V minulém roce získalo svi-
tavské informační centrum bronzovou příčku 
mezi všemi centry v republice. Pomůžete nám 
i letos ke krásnému umístění? Pokud si myslíte, 
že si zasloužíme váš hlas, budeme rádi:–) 

Děkujeme. (mic)

Dárky, pozornosti i lehátka najdete v infocentru
Také Městské informační centrum (MIC) 

se snaží vylepšovat své služby a nabízí turistům 
i místním obyvatelům stále něco nového. 

Je velmi příjemné, že do MIC přicházejí 
nejenom turisté, kteří si chtějí koupit něco 
„svitavského“ na památku, ale i místní lidé, 
kteří třeba shánějí dárek nebo pozornost pro 
někoho blízkého. Turisté si většinou odnášejí 
magnety se svitavskou tematikou, turistické 
vizitky, publikace, pohlednice nebo keramiku 
s motivem města, místní pak oceňují výbornou 
mletou kávu, čaje tří druhů, med nebo medo-
vinu. A víte, že k dostání jsou i hrnečky růz-
ných velikostí, zvonečky, keramické píšťalky, 
svícínky na čajové svíčky nebo různě barevné 
a tvarované svíčky?

Letošní novinkou jsou například svitavské 

bubliny neboli žvýkačky v originálním balení 
se svitavskou grafikou. Máme i krásnou froté 
osušku s motivem Svitav, ale ta by pro případné 
zájemce byla spíše na objednání. Nezapomeňte 
také na nedávnou novinku – lehátka, která mů-
žete využít při nejrůznějších městských akcích 
od Pivních slavností přes promítání v letním 
kině po poležení při jiných příležitostech, třeba 
„jen tak“, když objevíte lehátka za přívětivého 
počasí před infocentrem a chcete si trošku od-
počinout. A už dobře znáte plastové kelímky se 
svitavskou grafikou, které jste si oblíbili a využí-
váte je třeba i při Pivních slavnostech.

Když budete hledat nějaký dárek nebo po-
zornost, nezapomeňte, že „íčko“ je tu pro vás. 
A prožijte Svitavy!  (pá)

Vyhlídková věž kostela  
opět otevřena

Tak jako každý rok i o letošních prázdni-
nách mají občané i návštěvníci města možnost 
podívat se na město a jeho okolí z ptačí per-
spektivy. Vyhlídka z věže kostela Navštívení 
Panny Marie na náměstí Míru ve Svitavách 
bude pro návštěvníky otevřena o prázdninách 
každou sobotu od 9 do 11 hodin a každou 
neděli od 13 do 15 hodin. Dále pak během 
větších akcí na náměstí. Čeká vás 102 schodů 
a vyhlídka ve výšce 20,5 metrů. 

Petr Šmerda
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Zastřešení ledové plochy
Bruslení či florbal i za nepříznivého počasí? 

Od letošního roku realita ve Svitavách. Před téměř 
dvěma roky schválilo svitavské Zastupitelstvo po-
dání žádosti o dotaci z programu „Podpora mate-
riálně technické základny sportu“ vyhlášenou pro 
roky 2017 a 2018 Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Právě koncem listopadu loňského 
roku dostalo město Svitavy „zelenou“ a také ob-
drželo dotaci ve výši bezmála 17 milionů korun. 
Zbývající částku mírně přesahující 20 milionů 
korun doplatí město Svitavy ze svého rozpočtu.

Lehké zastřešení je doplňováno za účelem 
ochrany plochy před nepříznivými klimatickými 

vlivy, především deštěm, sněhem a přímým slu-
nečním svitem, jež mají negativní vliv na kvalitu 
a udržitelnost ledu. Plášť stěn je navržen jako 
modulové síťové nebo pevné zábrany, chránící 
prostor před větrem a listím. Mimo zimní sezó-
nu bude tento plášť variabilně odnímatelný tak, 
aby pro letní sporty byl prostor otevřen, pro-
vzdušněn a uživatelé byli v kontaktu s okolními 
aktivitami i přírodou. Pevnou částí tedy zůstává 
pouze střecha. Smyslem rekonstrukce je neuza-
vírat sportovce do pevné haly, ale pouze zvýšit 
komfort stávajících uživatelů vůči nepříznivým 
vlivům počasí.  Jiří Johanides

Bezbariérové chodníky ve Svitavách
Bezbariérovost patří neodmyslitelně ke ka-

ždé větší či menší obci. Lze si jen těžko před-
stavit, jak by se bez podobných mechanismů 
pohybovaly osoby se zhoršenou mobilitou bez 
cizí pomoci. Město Svitavy v tomto směru pod-
niká rok co rok důležité kroky, aby podobným 
problémům předešlo, nebo je naopak vyřešilo.

Většina z naplánovaných rekonstrukcí je 
již splněná, ale hotovo stále není. Prozatím se 
podařilo opravit chodník od Městského mu-
zea a galerie vedoucí k malému kruhovému 
objezdu, dočkala se ulice Richarda Kloudy 
nebo i chodník na ulici Dimitrovova na straně 
u zdravotnického střediska, Stanice technické 
kontroly a prodejny Carnova. Tyto chodníky 
bývají často využívány školáky po cestě z auto-
busového nádraží do školních zařízení a zpět, 
tudíž je jejich schůdnost důležitá. Přechody pro 
chodce a místa pro přecházení jsou vybavová-

na patřičnými bezpečnostními prvky. Chodníky 
umožní propojení významných institucí bez-
pečnou pěší komunikací navrženou pro potře-
by osob s pohybovým, zrakovým, sluchovým 
a mentálním postižením, osob pokročilého 
věku, těhotných žen, osob doprovázejících dítě 
v kočárku nebo dítě do tří let.

Stejně tak je myšleno i na cesty k nemoc-
nici či budově polikliniky, kde je větší výskyt 
a pravděpodobnost pohybu lidí s omezenou 
mobilitou. Právě ulice Erbenova a Purkyňova se 
bezbariérovosti dočkají ještě během letošního 
roku, čímž město dokončí další část z projektu 
Úprava pěší dopravní infrastruktury zaměřené 
ke zvýšení bezpečnosti dopravy a bezbariéro-
vosti. Projekt je realizován za finanční spoluú-
časti Státního fondu dopravní  infrastruktury, 
kdy byla městu poskytnuta dotace 11,5 milionu 
korun. Jiří Johanides

Smart WC ve Vodárenském lese 
Prostory často navštěvovaného parku 

Patriotů a Vodárenského lesa se dlouhou 
dobu potýkalo s drobnou nevýhodou – ab-
sencí hygienického zařízení. Tento problém 
je však již nyní vyřešen, neboť o víkendu 
přibyla do lesa moderní toaleta v blízkosti 
vstupu do lesa.

A co zařízení obsahuje, že jej nazýváme 
moderním? Toaletu včetně recirkulační či 
splachovací sady, ovládané nožní pumpou, 
pro úsporu vody a zachování vyšší svěžes-
ti, umyvadlo pro mytí rukou s rezervoárem 
vody o objemu 60 l ovládané nožní pumpou, 
zásobník toaletního papíru, držák včetně 
hygienických papírových WC sedátek, dáv-
kovač s desinfekčním roztokem pro hygienu 
WC sedátka, solární LED noční osvětlení 
s pohybovým čidlem se třemi stavy: vypnuto, 
pohotovostní 20 % světelného výkonu, plné 
osvětlení a samozřejmě také hygienický od-
padkový koš.

Smart WC je již v plném provozu, za sym-
bolický poplatek 10 Kč jej nyní může vyzkoušet 
kdokoliv. Platba je možná pouze za pomocí pla-
tební karty, případně zasláním speciální SMS 
zprávy z mobilního telefonu. Na realizaci pro-
jektu Smart WC ve Vodárenském lese získalo 

město Svitavy dotaci ve výši téměř čtvrt milionu 
korun z Programu rozvoje venkova. I díky to-
muto kroku doufáme ve zdokonalení a posílení 
rekreační funkce dané lokality. Jiří Johanides

Naše odpady,  
naše odpovědnost
Díl první, slovo úvodem

Nakládání s odpady je vážné téma, natolik 
vážné, že je potřeba o něm hovořit. Zabývat se 
současností, ale i budoucností. Proto se Vám, 
milí čtenáři, na stránkách Našeho města v ně-
kolika jeho příštích číslech dostane do rukou 
celý seriál pojednávající o odpadech.

Odpad vnímáme jako vedlejší produkt exi-
stence lidské civilizace. Odpad však není lidský 
vynález, v přírodě běžně probíhají procesy, při 
nichž vznikají odpady. S těmito odpady si však 
příroda dokáže poradit a beze zbytku je využít. To 
až člověk začal produkovat odpady, které se v pří-
rodě nerozloží, které škodí, které ničí naše životní 
prostředí. Dnes máme odpady v ovzduší, v půdě 
a vodě, v mořích a oceánech, dokonce i ve vesmí-
ru obklopujícím naši Zemi. Paradoxem je, že čím 
je lidstvo vyspělejší, tím více vzrůstá množství od-
padu. Odpad je problém a je potřeba se jím vážně 
zabývat. Proto se v rámci EU zpřísňuje odpadová 
legislativa, proto se i v České republice připravují 
změny v odpadovém hospodářství, které přine-
sou určitá omezení a zpřísnění. 

Samotný člověk toho asi moc nezmůže, ale 
musíme začínat nejdříve každý sám u sebe. Je-
dině tak se mohou věci posunout k lepšímu. 
Osobně kroutím hlavou nad tím, když odbor-
níci konstatují, že lidé špatně třídí, protože jim 
chybí motivace. V roce 2019 by už mělo být 
dostatečnou motivací to, že chci být slušným 
člověkem. K tomu jistě patří i to, že s odpadem, 
který vytvořím, také řádně naložím.

Příště trochu statistiky a čísel a něco blíže 
ke změnám, které se v oblasti odpadového hos-
podářství chystají. 

Ing. Josef Gestinger, LIKO SVITAVY a.s.
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Ukončení blokového čištění města,  
odstraňování plevele

S ukončením měsíce května došlo také 
k ukončení blokových čištění ve městě. Je třeba 
uvést, že pracovníci společnosti SPORTES Svitavy 
s.r.o. se v průběhu provádění blokových čištění 
mimo jiné potýkali především s neukázněností 
řidičů, kteří nerespektovali dopravní značení, a to 
i přes jeho rozmístění s dostatečným předstihem. 

V průběhu měsíce května byly zahájeny 
práce na odstraňování plevelů, avšak vzhle-
dem k povětrnostním podmínkám a zvýšeným 
srážkovým úhrnům, nebylo možné tuto činnost 
provádět v plánovaném rozsahu, jelikož pro 
řádné odstranění je nezbytné nejprve provést 

postřik plevele. Postřiky jsou prováděny i v prů-
běhu měsíce června. Naši zaměstnanci inten-
zivně pracují na odstraňování plevelů, avšak 
tato činnost je úzce spjata s povětrnostními 
vlivy. Pro odstraňování plevele jsou v součas-
né době voleny tyto postupy: odstraňování 
mechanické (ruční „škrábání“), odstraňování 
chemické a kombinace obou způsobů.

Doufáme, že počasí v následujících týdnech 
bude příznivé, a naši zaměstnanci, tak budou 
moci dohnat skluz v odstraňování plevele. 

Ing. Bronislav Olšán, 
jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.

Slavnostní zakončení kroužku Malý strážník 

Dne 4. 6. 2019 proběhlo slavnostní ukon-
čení kroužku „Malý strážník“, který od měsíce 
října 2018 do konce května roku 2019 probě-
hl pod záštitou Střediska volného času Svitavy 
a Městské policie Svitavy. Slavnostní ukončení 
kroužku se uskutečnilo v obřadní síni městské-
ho úřadu. Celkem 14 dětí, které kroužek na-
vštěvovaly, tak společně se svými rodiči prožilo 

slavností chvíli. Z rukou starosty města a velite-
le městské policie, byly dětem předány diplo-
my a odznaky osvědčující absolvování kroužku 
„Malého strážníka“ a další drobné věcné dary. 
Na závěr proběhlo slavnostní focení společně 
s lektory kroužku, kterými byli dva strážníci 
městské policie.

Kroužek probíhá již druhým rokem a jeho 
začlenění do nabídky kroužků pro děti se 
ukázalo jako dobrý tah. V součtu s minulým 
rokem již máme celkem 34 absolventů, tedy 
„Malých strážníků“, což svědčí o zájmu dětí 
navštěvovat tento poněkud specifický krou-
žek. Pokud bude zájem i nadále trvat, počítá-
me s jeho otevřením v dalším školním roce. 
Ve své podstatě jde o zábavné zapojení dětí 
do běžné profese strážníka městské policie, 
kdy cílem kroužku je motivovat děti k tomu, 
aby dokázaly vnímat všechna rizika, která je 
v běžném životě obklopují. Kroužek je přede-
vším určen pro děti I. stupně základních škol. 

Mgr. Rostislav Bednář,  
velitel MP Svitavy

Info z odboru školství a kultury
Uzavření MŠ o hlavních prázdninách 2019 
vychází z faktu, že IŠJ bude uzavřena od 29. 7. 
do 30. 8. 2019: 
• od 1. 7. do 2. 8. 2019, MŠ ČSA, MŠ Větrná, 

MŠ Lačnov,
• od 29. 7. do 30. 8. 2019 MŠ Horákové,  

MŠ Majerové, MŠ Pražská.
Více informací v jednotlivých školách.

Období školního vyučování ve školním roce 
2019/2020 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 
29. října a středu 30. října 2019. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pon-

dělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 
2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 
pro školy ve Svitavách (a v celém Pardubickém 
kraji) stanoveny ve dnech 10. 2.–16. 2. 2020. 

Přes pokračující trend úbytku dětí v na-
šich mateřských školách město Svitavy jako 
zřizovatel neuvažuje o rušení některé z mateř-
ských škol ve městě. Množí se dotazy zejména 
na osud bývalé MŠ Lány, nyní odloučeného 
pracoviště Mateřské školy Větrná 11. Snahou 
vedení školky je udržet v provozu dvě oddělení 
v tomto odloučeném pracovišti i v případě, že 
bude nižší počet dětí ve třídách. Nové finan-
cování regionálního školství, které bude platit 
od 1. 1. 2020, tomu nebrání. 

Jiří Petr

Rekonstrukce chodníku 
Poličská a T.G. Masaryka

V průběhu měsíce května byla provedena 
rekonstrukce chodníku na ulici Poličská v úseku 
u gymnázia, čímž došlo k plynulému napojení ko-
munikace na nově budovanou kruhovou křižovat-
ku. Provedena byla výměna konstrukčních vrstev 
chodníku a obrubníků a mimo jiné byla také pů-
vodní plošná betonová dlažba nahrazena dlažbou 
zámkovou. V rámci opravy byly řešeny také bezba-
riérové nástupy a úpravy pro zrakově postižené.

V průběhu měsíce června proběhla rekon-
strukce chodníku na ulici T. G. Masaryka. Rekon-
struována je část chodníku začínající pod budo-
vou Finančního úřadu až po křížení ulic Richarda 
Kloudy a T. G. Masaryka. Bezbariérovost i kon-
strukční řešení chodníku odpovídá ulici Poličská. 
V souvislosti s opravou byl vytvořen květinový 
záhon, který byl zaměstnankyněmi společnosti 
SPORTES osázen letničkami. V roce 2020 bude 
tento záhon opticky propojen s nově vznikající 
zelení na již výše zmiňované kruhové křižovat-
ce ulic T. G. Masaryka, Poličská a Sokolovská. 
Správce veřejné zeleně chce tímto krokem zvýšit 
atraktivitu lokality a vytvořit koncepčně ucelený 
prvek v souvislosti s úpravami v daném místě 
a rozšířením výsadby okrasných druhů rostlin.

V roce 2019 jsou společností SPORTES plá-
novány ještě další opravy a úpravy komunikací 
a veřejné zeleně. Ing. Bronislav Olšán, 

jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.

Informace o investicích
na Úseku sportovních zařízení

Vzhledem k rostoucím potřebám a poža-
davkům na technické zabezpečení sportovišť 
a vzhledem ke zvyšování komfortu při užívání 
jednotlivých sportovišť byla společností SPOR-
TES Svitavy s.r.o. instalována na Svitavském 
stadionu, na ploše č. 2, časomíra s ukazatelem 
skóre. 

Další investicí na Svitavském stadionu byla 
výměna čerpadla zavlažování, kdy výměnou 
byla současně i navýšena kapacita průtoku, 
a to především vzhledem ke zvýšenému suchu 
v letním období roku 2018. V prvním červno-
vém týdnu byla provedena oprava palubovky 
na sportovní hale Na Střelnici. Byla provedena 
oprava povrchového laku, čar a poškozených 
dílců. Stejně tak došlo i k opravě a údržbě are-
álu Pumptrek. Byl odstraněn plevel z jednot-
livých drah, provedeno rozšíření a dosypání 
chybějící hmoty tělesa dráhy. V průběhu měsí-
ce července bude provedena oprava oplocení 
volejbalových kurtů a dále oprava a nátěr pod-
hledů na zázemí volejbalistů. 

Ing. Bronislav Olšán,  
jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.



str. 5naše město / červenec – srpen 2019 / www.svitavy.cz

Dar partnerskému městu
Poslední květnový víkend předala delegace 

města Svitavy společně s hejtmanem Pardubic-
kého kraje vozidlo rychlé záchranné služby jako 
humanitární dar partnerskému městu Perečyn 
na Zakarpatské Ukrajině. Vyřazenou sanitku 

jsme získali bezúplatně od Záchranné služby 
Pardubického kraje po pětiletém provozu. 
U našich přátel bude jistě sloužit ještě dlouhá 
léta. Jiří Petr

Den Perečyna
620. výročí založení města na Zakarpatské 

Ukrajině oslavili společně také naši sportovci. 
Perečynský půlmaraton absolvovali Marek An-
toš (2. místo v kategorii 50+) a Roman Polá-
ček. Za úmorného vedra úspěšně zdolali trať 
z Užhorodu do Perečyna.

Fotbalová výprava mladších žáků odehrá-
la úspěšně mezinárodní turnaj v malé kopané 
a naši hráči si odvezli pohár za druhé místo, 
když podlehli ve finále svému ukrajinskému 
soupeři až na pokutové kopy.  Jiří Petr

Vítání občánků na radnici
Vítání nových občánků našeho města se 

tentokrát konalo symbolicky na Mezinárodní 
den dětí, v sobotu 1. června 2019. V obřadní 
síni svitavské radnice se v doprovodu svých 
rodičů, sourozenců, prarodičů a dalších pří-
buzných sešlo celkem 12 dětí:

Matěj Páleník
Adam Prášek
Šimon Doležal
Barbora Formánková
Jan Vasičák 
Tomáš Slezák
Jan Chaloupka
David Hořínek
Tomáš Bulva
Hugo Felix Macášek
Eliška Buřičová
Magdaléna Vojtová

Slavnostního obřadu se ujal zastupitel 
města Harald Čadílek, který našim nejmenším 
popřál hodně zdraví, radostné dětství strávené 
v láskyplném rodinném prostředí a spokojený 
život. Nechyběl zápis do pamětní knihy, předá-
ní kytičky, pamětního listu a dárečků. 

Marcela Górecká

Ekoznámka 2019

Starosta města Svitavy a odbor životního 
prostředí vyhlásili i v roce 2019 výtvarnou sou-
těž „Ekoznámka“, která je určena pro žáky II. 
stupně svitavských škol, prvního stupně gym-
názia a základní umělecké školy. Vyhodnocení 
kreseb provedl Ing. Martin Sodomka. Všichni 

vítězové obdrželi věcné ceny. Absolutním ví-
tězem se stala K. Bydžovská, žákyně Základní 
školy náměstí Míru 73. 

Iva Hamerská

Městská policie 156

Zmatená žena u hřbitova
Dne 9. 6. v dopoledních hodinách vyjížděla 

hlídka strážníků městské policie na oznámení 
o veřejném pohoršení. Údajně polonahá žena 
se má nacházet u zdi hřbitova ze strany od au-
tocvičiště. Po příjezdu na místo strážníci zjisti-
li, že na trávníku u zdi sedí opravdu polonahá 
žena, která byla evidentně pod vlivem alkoholu. 
Na dotazy hlídky nebyla schopna hodnověrně 
reagovat. Nebylo zřejmé, jak se na místo žena 
dostala, odkud přišla a proč se nachází v tako-
vém stavu, v jakém byla nalezena. Ošetření ne-
požadovala, zraněná viditelně nebyla a negovala 
i další dotazy směřující k zjištění, zda jí nebylo 
nějak ublíženo. Dechová zkouška u přítomné 
prokázala požití alkoholu s výsledkem 3,76 pro-
mile. Hlídka na místo přivolala lékařskou službu 
a dotyčná byla následně převezena do nemoc-
nice. Vytěžením kamerového záznamu v uvede-
ném místě bylo následně zjištěno, že žena přišla 
od ulice 5. května a na rohu ulice si sama sundala 
polovinu oblečení a šla dál směrem ke hřbitovu, 
kde upadla do trávy, a zde byla také nalezena. 
Jednání dotyčné bude dále řešeno jako veřejné 
pohoršení v rámci přestupkového jednání.

Parkování a zase parkování…
Nejen v poslední době, ale dlouhodobě 

a v podstatě každý den řeší strážníci přestupky, 
které se týkají nesprávného parkování vozidel 
v různých částech našeho města. Jako příklad 
můžeme uvést, že jen během dopoledne dne 
12. 6. byly evidovány čtyři případy – přestup-
ky. Na ul. Střední řidič zaparkoval svoje vozidlo 
na příjezdové cestě před garáží jiného, který 
tak nemohl z garáže vyjet..., na ul. 5. května za-
parkoval řidič vozidlo před vjezdem – bránou 
na autocvičiště, zřejmě v úmyslu znemožnit 
budoucím řidičům výcvik v autoškole, byť by 
jej sám potřeboval…, na ul. Hraniční pak řidič 
nerespektoval zákaz stání, a aby své jednání 
ještě zdůraznil, zaparkoval navíc i v protisměru 
a na ul. Olomoucká si řidič nelámal hlavu nad 
tím, že parkuje na trávě, asi v přesvědčení, že 
když je to zelené, je zde parkování povoleno… 
Všechny uvedené přestupky byly strážníky ná-
sledně řešeny. Apelujeme na všechny řidiče, aby 
respektovali dopravní značení a přemýšleli nad 
tím, kde své vozidlo parkují, dříve než je opustí. 

Nové kamerové body ve městě
V průběhu měsíce června došlo k dokončení 

dvou nových kamerových bodů. Na terminálu 
u nádraží ČD došlo k doplnění kamerového 
bodu na ul. Nádražní naproti budově ČD, a to 
o otočnou kameru, která ještě zlepší přehled 
o této lokalitě. Druhý kamerový bod pak vzniknul 
na budově ZŠ Felberova a je zaměřen na veřej-
né prostranství celého hřiště před školou a dále 
směrem před hlavní vchod do školy a část budo-
vy školy. Obě kamery byly již implementovány 
do systému městského kamerového dohlížecího 
systému, který je ve správě městské policie. 

Rostislav Bednář
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Ze zastupitelských lavic

Piráti hlídají radnici
Máme za sebou polovinu 

roku 2019, a tak si pojďme 
připomenout, co se nám za tu  
dobu v zastupitelstvu podařilo 
udělat. Jsme v opozici a zastá-

váme především kontrolní roli. Na našem webu 
www.piratisvitavy.cz zveřejňujeme materiály  
a videa z jednání zastupitelstva města. Chceme, 
aby veřejnost měla maximum informací. 

Na konci ledna jsme upozornili na podiv-
nosti ohledně stavby šaten Šapitó. Není nor-
mální, aby stavební firma stavěla za stovky tisíc  
v době, kdy na to několik měsíců neměla smlouvu  
o dílo. Představitelé města se celou záležitost 
snaží zametat pod koberec. V této věci jsme 
podali trestní oznámení a nyní to řeší policie. 

V květnu jsme zjistili, že pozemek pod her-
nou Brooklyn byl dlouhých 12 let v majetku 
města a s majitelem neexistovala žádná nájem-
ní smlouva. Radnice se podle nás nechová jako 
řádný hospodář a navíc jde na ruku hazardu. To 
je pro nás nepřijatelné. Podařilo se nám prosa-
dit, aby videozáznamy z jednání zastupitelstva 
byly zveřejňovány na webu města, navzdory 
tomu, že to bylo dlouhodobě odmítáno. Plní-
me tak další bod našeho volebního programu  
v oblasti transparentnosti.

Držíme kurz!
Vojtěch Fadrný — zastupitel za Piráti  

a nezávislí Svitavy, www.piratisvitavy.cz

Léto — čas pro odpočinek  
dle vašich představ

Vážení spoluobčané, v období letních de-
monstrací, názorových konfrontací a nega-
tivních novinových článků si každý hledáme 
ostrůvek pohody a klidu. Léto je obdobím od-
počinku, kdy zářící paprsky letního slunce nám 
dodávají energii. Mám toto období rád a velice 
rád i v tomto období oddávám snoubence bez 
rozdílu věku. Je to období, kdy můžeme snít, 
přát si čas k naplnění snů a přání a pro některé 
čas pro vzpomínání. Přeji Vám všem hezké léto, 
intenzivní prožití prázdnin a co nejvíce odpočin-
ku přesně podle vašich představ.

Ing. Jaroslav Kytýr,  
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011

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

Svitavští světáci — 12. díl 
Jiří Páral, lékař, chirurg. Od roku 2012 

je docentem pro obor vojenská chirurgie. 
Absolvoval tři zahraniční mise. Je hlavním 
odborníkem Armády ČR pro obor chirurgie, 
nyní přednostou chirurgické kliniky Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové.

Narodil jste se ve Svitavách, na co nejvíce 
vzpomínáte? 

„Vzpomínám rád na školní i gymnaziální 
léta, nejvíce se mi vybavují vzpomínky na teh-
dejší výrazné osobnosti gymnázia a pány pro-
fesory Pavla Frantu, Zdeňka Stodolu, Jiřího 
Brýdla, který mě, do té doby četbou jen málo 
políbeného, přivedl k literatuře, a samozřejmě 
na Josefa „Pepička“ Votavu, charismatického 
excentrika, který ve mně prohluboval lásku 
k biologii.“ 
Co Vás před lety „postrčilo“ k tomu, že jste 
se namísto ke studiu přírodovědy uchýlil 
k medicíně?

„Je pravdou, že jsem k přírodě vždy inklino-
val. Četl jsem ornitologické knížky od nejstar-
ších, jako nádherně ilustrované „Naše zpěvné 
ptactvo“ z roku 1923 od nestora české ornito-
logie Jiřího Jandy, až po knihy o africké přírodě 
od ředitele ZOO ve Dvoře Králové Josefa Vág-
nera. Když jsem se před maturitou rozhodoval, 
bylo to těžké. V případě přírodovědecké fakulty 
jsem si nebyl úplně jistý, jaký bych chtěl stu-
dovat obor a co bych dělal po skončení školy. 
Rozhodnutí pro medicínu bylo racionální, ne-
litoval jsem. Jen snad někdy, na operačním sále 
ve dvě tři ráno při dlouhé operaci, si s nadsáz-
kou říkám, proč jsem neposlechl tatínka, který 
chtěl, abych byl hajným...“ 
Čím Vás oslovila vojenská chirurgie natolik, 
že jste se rozhodl tomuto oboru věnovat? 

„Jak to v životě bývá, do armády a k vojen-
ské medicíně mě přivedla náhoda. V roce 2001, 
v době, kdy už jsem byl po druhé atestaci a pů-
sobil na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové, se uvolnilo místo na Katedře 
vojenské chirurgie a tehdejší vedoucí, docent 
Vykouřil, mi nabídl místo odborného asistenta. 
To ale znamenalo nutnost vstoupit do armády. 
Probral jsem to s rodinou a nakonec si řekl: 
proč ne? A asi za rok jsem odlétal na misi do Af-
ghánistánu, za nějaký čas do Iráku a pak znovu 
do Afghánistánu...“
V náplni Vaší práce je i vyučování studentů. 
Učíte rád?

„Výuce studentů medicíny, vojenských i ci-
vilních, se věnuji prakticky celou dobu svého 
působení v Hradci Králové, tedy od roku 1993. 
A sleduji, jak se studenti postupně mění. Sou-
časní medici jsou sebevědomější, otevřenější, 
nebojí se ptát a diskutovat. Jistě k tomu přispí-
vá i to, že řada z nich, a v dnešní době možná 
většina, strávila díky programům typu Erasmus 
i dalších část studia v zahraničí. Na druhou stra-
nu jsou možná trochu lehkomyslnější ve vztahu 
k vlastnímu studiu, k čemuž, podle mého názo-
ru, přispívá vysokoškolský systém, který umož-
ňuje rozkládání ročníků a prodlužování studia.“ 

Působil jste v několika zahraničních misích. 
Čím je zvláštní Afghánistán, čím Irák?

„Každá mise je jiná a specifická. Když 
jsem byl v Afghánistánu poprvé, vládla v zemi 
relativně přátelská atmosféra k vojskům ar-
mád NATO. Bylo možné s ozbrojeným do-
provodem jet do Kábulu, navštěvovali jsme 
na základnách řecké, italské a německé ko-
legy. Pravidelně jsme jezdili do Kábulské vo-
jenské nemocnice a rovněž jsme s pojízdnou 
ambulancí vyjížděli do vesnic se zdravotnic-
kou podporou pro místní obyvatele. Při ces-
tách jsme mohli obdivovat nádhernou divo-
kou přírodu a impozantní pohoří Hindúkuše. 
Afghánistán je krásná země, bohužel její osud 
asi umožní málokomu ze zahraničí, aby ji blí-
že poznal. Dramaticky jiná byla mise v Irá-
ku v roce 2004, kde jsme se dvěma kolegy 
působili jako český chirurgický tým v britské 
polní nemocnici poblíž Basry. V té době byly 
britské jednotky zapojeny do bitvy o Falludžu 
a bezpečnostní situace v Iráku neumožnila 
opustit základnu.“
Jaké nejhorší zranění jste kdy ošetřoval?

„Bylo by těžké vybrat konkrétní případ. Jde 
o to, že se chirurg ve válečných podmínkách 
musí rychle rozhodovat a zvládnout výkony, 
které nejsou v civilních podmínkách obvyklé, 
například střelná zranění, poranění končetin 
způsobená minami. Také je nutné provádět 
výkony, které nejsou jeho primární speciali-
zací, třeba v oblasti cévní nebo hrudní chirur-
gie. V rámci pomoci místním jsme prováděli 
i urologické nebo gynekologické výkony, které 
jsme předem přes internet konzultovali s kole-
gy v Čechách.“ 
Vracíte se do Svitav?

„Do Svitav k mamince se samozřejmě 
vracím. Mám rád park u Langrovy vily, přes 
který jsem celý školní a gymnaziální život 
chodil do školy na Sokolovské. Rád chodím 
k Lánskému rybníku a do nyní krásně uprave-
ného lesa Vodárny, který je nedaleko domu 
mých rodičů. Líbí se mi, asi jako všem, opra-
vené náměstí, kde mně ale vadí a mrzí osud 
a stav hotelu Městský Dvůr, mám ho spojený 
se vzpomínkami na taneční a plesy. Hezký je 
pohled na město z Vendolského kopce a taky 
cesta podél Svitavy přes Hradec nad Svitavou 
do Březové, kde jsme v raném mládí s kamará-
dem Honzou Moravcem získávali první „mo-
torkářské“ zkušenosti.“ 

Petra Soukupová 

JP jako velitel mezinárodního Britsko-Českého polního 
chirurgického týmu v Iráku, 2004 (vzadu uprostřed)
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Ordinační hodiny zubní pohotovostní služ-
by jsou od 8:00 do 11:00 hodin. Mimo tyto 
hodiny přijímá akutní pacienty stomatolo-
gická pohotovost pardubické nemocnice 
v ordinačních hodinách: So, Ne a svátky 
8:00–18:00 hodin, Po–Pá 17:00–21:00 hod.

5. 7. MUDr. Petr Doležal
Svitavy, U Stadionu 1207/42, tel. 461 532 253
6.–7. 7. MUDr. Marta Fremuthová
Městečko Trnávka 5, tel. 461 329 181
13.–14. 7. MUDr. Pavel Horák
Svitavy, Pavlovova 24, tel. 777 511 011
20.–21. 7. MUDr. Alena Hřebabetzká 
Staré Město 134, tel. 461 312 501
27.–28. 7. MDDr. Petr Sládek
Svitavy, Purkyňova 249/16, tel. 731 201 180
3.–4. 8. MUDr. Tomáš Jagoš
Jevíčko, Palackého nám. 20, tel. 723 715 558
10.–11. 8. MUDr. Alena Jagošová
Jevíčko, Palackého nám. 20, tel. 723 715 558
17.–18. 8. MUDr. Milena Kincová
Hradec nad Svitavou 549, tel. 461 548 230
24.–25. 8. MUDr. Barbora Komárková 
Mor. Třebová, Svitavská 36, tel. 734 113 860
31. 8.–1. 9. MDDr. Petr Sládek
Svitavy, Purkyňova 249/16, tel. 731 201 180

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.

Lékařská pohotovostObec přátelská seniorům 2019
Město Svitavy uspělo se svojí žádostí o do-

taci ve výši 1 500 000 Kč v rámci vyhlášené sou-
těže „Obec přátelská seniorům pro rok 2019“. 

Jedná se již o třetí ročník soutěže, ve které 
obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií 
podle počtu obyvatel, a my jsme se v naší kate-
gorii umístili na skvělém 1. místě, za námi byla 
města Kolín a Prachatice. Po vítězstvích v sou-
těži „Obec přátelská rodině“ v letech minulých 
je to další z důkazů, že se na místní obyvatele 
myslí.

Díky získaným finančním prostředkům 
zlepšíme prostory pro setkávání seniorů, 
uspořádáme kurzy tréninku paměti a správné-
ho fotografování, zrealizujeme mezigenerační 
příměstský tábor, rozšíříme počet vzdělávacích, 
kulturních a společenských akcí, zvýšíme infor-
movanost seniorů, založíme 3 plovoucí ostrovy 
na rybníku Rosnička a spoustu dalšího. Senioři 
si taky budou moci ve vybraných dnech během 
sezony užít návštěvy krytého plaveckého bazé-
nu zadarmo.

Bc. Šárka Řehořová, vedoucí OSZ

Karel Sax  
svitavskou osobností

Na konci května převzal hudebník, sbor-
mistr a emeritní ředitel ZUŠ Svitavy Mgr. Ka-
rel Sax Výroční cenu Svitavského klubu Laurus 
za rok 2018. Šlo o již 21. laureáta této ceny, 
kterou klub předává významné svitavské osob-
nosti. Na akci vystoupil sbor Červánek a kapela 
The Pink Panthers. Milan Báča

Bláža Memoriál: 1. ročník
Rádi bychom vás pozvali na první ročník 

Blážova memorialu, který se, doufáme, pro-
mění v každoroční událost, kde zavzpomínáme 
na našeho kamaráda. V rámci memorialu se 
do Svitav vrací Skate Local Contest. Celá akce 
proběhne ve skateparku ve Svitavách. 

Už od rána se můžete těšit na skate 
workshop od trenérů Young Blood Skateboard 
Academy. Naučíme jízdu na skateboardu ty nej-
menší, ale klidně i dospěláky. Po celou dobu 
akce bude připraven doprovodný hudební pro-
gram a výstava Nebeské Výšiny. 

K dispozici bude free grill, samoobslužný 
jídlo pult. K drobnému občerstvení, jako pivo, 
limo poslouží hospoda na Cihelně. Večer nás 
čeká slavnostní vyhlašování všech vítězů. Taky 
bude pokračovat hudební program přímo 
ve skateparku. 

Zakončíme to pouštěním lampionů pro 
Ráďu. Tak završíme první a určitě ne poslední 
ročník Memorialu pro Blážu. 

Celá akce má uctít památku našeho přítele. 
Skateboarding byl nedílnou součásti jeho ži-

vota. Zavzpomínáme si na staré časy, zajede-
me si přátelský závod. Užijeme si doprovodný 
program a oživíme skatepark na Cihelně. Akce 
má ještě jeden podtext, a to vybudování nové-
ho betonového skateboardu v SY, ale to prvně 
musíme oživit skejtovou komunitu a tohle je ta 
akce, se kterou to všechno společně nastartu-
jeme. Na celou akci jsou zvaní všichni skaters, 
rodina, přátelé a všichni, kdo chtějí podpořit 
tento projekt. 

Skate local contest Svitavy

Vyjeďte si  
na lodičkách

Zpříjemnit si teplý letní den projížďkou 
na vodě? Od letošního roku možné i na Rosnič-
ce. Díky podpoře Pardubického kraje a dotace 
z programu Podpora budování infrastruktury 
cestovního ruchu jsou nyní ve zkušebním pro-
vozu instalovány lodičky na rybníku Rosnička.

Provozovatelem je Chata Rosnička, a tedy 
doba, ve které je možné využít lodiček, je shod-
ná s otevírací dobou rybářů. Během prázd-
nin tak můžete vzít děti na projížďku, ovšem 
od podzimních měsíců to bude možné pouze 
o víkendových dnech.

Tento projekt byl realizován díky dvousetti-
sícové dotaci z Pardubického kraje, zbytek část-
ky do necelého půl milionu investovalo město 
Svitavy. Vzniklo nové molo, které bylo nedávno 
doplněno o nárazový můstek pro hladší „přistá-
ní“ a pochopitelně byly zakoupeny i zmiňované 
lodičky. Věříme, že tato investice opět přiláká 
více návštěvníků do krásného přírodního areálu 
rybníku Rosnička.  Jiří Johanides

Letní příměstské tábory 
v přírodě
Lesní klub pro děti NAPÍSEK bude o letních 
prázdninách žít příměstskými tábory. Letos po-
řádáme 4 turnusy. Tábory slibují dětem ve věku 
4–10 let venkovní aktivity, volnou hru, zajímavé 
návštěvy pro zpestření programu, tvoření, výlety 
a mnoho krásných zážitků z přírody. Svoz autobu-
sem ze Svitav zajištěn. Cena 900 Kč/dítě zahrnuje 
obědy i jízdné. Tábory jsou finančně podpořeny 
Evropským sociálním fondem a MAS Svitavy. 
Více informací na tel. 777 442994 (Světlana 
Kluková) nebo na lesniklubnapisek@gmail.com 
8.–12. 7. Hokusy pokusy (věda je zábava) 
15.–19. 7. Příběh rukou (řemeslný tábor) 
22.–26. 7. Živly ZeMě (člověk a příroda) 
29. 7.–2. 8. Putování krajinou a obrazem
 (výtvarný tábor)
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Prázdniny v muzeu uprostřed her a vlaků
Začíná turistická sezóna, většinu z nás 

čekají výlety v tuzemsku i zahraničí, možná 
budeme navštěvovat muzea, galerie, zámky 
a hrady. Víte, že i ve svitavském muzeu můžete 
v létě strávit příjemné chvíle? Třeba i s návště-
vou, se svými známými? Co tedy nabízíme pro 
letošní léto? Výstavy pro celé rodiny. Nevěříte?

Pojďme si hrát
Hrajete rádi deskové a vzdělávací hry? V mu-

zeu máte v létě možnost seznámit se s několika 
desítkami her na jednom místě. Dozvíte se mno-
hé o historii her, vyzkoušíte si sestavit hlavolamy, 
zahrát různé verze Osadníků z Katanu, strate-
gické či rodinné hry, hry karetní, hry určené pro 
dospělé i pro nejmenší. Hraní her je záležitostí 
veskrze společenskou, a tak se nejen pobavíte 
s přáteli, ale také se seznámíte se zajímavými lid-
mi, a dozvíte se mnohé o sobě, o světě, o lidech 
kolem sebe. Setkala jsem se s různými děleními 
her. Nejvíce se mi ale líbilo dělení her jako víno. 
Podle této teorie se vína dělí podle cukernatos-
ti, kvality bobulí, odrůd, země vzniku, vinařské 
oblasti, ale hlavně na dvě základní kategorie – 
vína, která vám chutnají a která vám nechutnají. 
Podle tohoto vzoru lze dělit i deskové hry na ty, 
které vám chutnají, rádi je hrajete a ty, které 
vám nechutnají. Já věřím, že díky této výstavě 
objevíte hry, kterým přijdete na chuť a stanou se 
do budoucna součástí vašich volných chvil. Vět-
šinu vystavených her si můžete v recepci muzea 
zakoupit a odnést domů.

Železnicí údolím Svitavy
Už před třemi lety na výstavě k výročí Svitavy 

– Polička jsme se přesvědčili, že vlaky opravdu 
„táhnou“. A nejen děti, jezdí za nimi fandové 
z celé České republiky. Jak by ne, když se na vý-
stavě dozvědí opravdu vyčerpávající informace 
o trati, která byla zbudována před 170 lety a ved-
la místy velmi nepřístupnou krajinou v okolí Blan-
ska. I proto je tato malebná část trati zajímavá 
mnoha tunely. Výstava zachycuje proměny této 
trati v průběhu let, ale také proměnu vozového 
parku, již zaniklé místní dráhy a věnuje se mno-
hem více než před třemi lety také nádražním 
budovám. Mnohé byly architektonicky velmi za-
jímavé a dnes již neexistují. Co víte např. o vodní 
stanici v Lačnově, o její výpravní budově s šes-
tibokou věží pro vodojem projektované archi-
tektem Antonínem Brandnerem? Nebyla nikdy 
využita, neboť dělníci při kopání studny nenara-
zili na vodu a dovážení vody pro lokomotivy se 
ukázalo být nákladné… Podobných zajímavostí 
zde krom několika set fotografií najdete více. Au-
tory vystavených maket nádražních budov jsou 
Vladimír Londin a Pavel Stejskal. 

Děti si určitě přijdou na své u funkčních ko-
lejišť. A sběratelé? V recepci muzea jsme pro ně 
připravili výroční vizitky, pamětní listy a příleži-
tostné pamětní razítko, zakoupit si zde mohou 
předměty s tematikou železnice: pohlednice, 
magnetky, kapesní kalendáře. Těšíme se na vás.

Blanka Čuhelová

Letní programy  
k výstavě
Deskoherní kavárna
Po / 8. 7. / 11:00–17:00 /

Tak jako si v kavárně objednáváte různé 
pochutiny, tak v deskoherní kavárně můžete 
ochutnat hry dle vlastní volby. Přijďte si zahrát 
nové a úspěšné hry, kterými vás provede a které 
vám vysvětlí přední český herní specialista Jirka 
Lízner a jeho tým z naší největší deshoherní spo-
lečnosti (ALBI). Vyzkoušet si budete moci vše, 
co vám „padne do oka“. Třeba veleúspěšnou hru 
Osadníci z Katanu na mapovém plánu České re-
publiky, UBONGO, Quoridor, Umí prase létat? 
a jiné skvělé moderní hry. Na vlastní uši můžete 
prozkoumat velmi populární naučnou edici Kou-
zelné čtení. Není snadnější možnost jak poznat 
novou hru, než využít specialisty, kteří vám hru 
představí, vysvětlí a nechají vám vychutnat si 
svět vzdělávacích deskových her.

Deskohraní v muzeu
Ve svitavském muzeu jsou pro vás při-

praveny dva speciální herní dny plné zábavy, 
her a hlavolamů. Proč byste si tyto dny měli 
vyznačit ve svém kalendáři? Kromě všech úžas-
ných her, které jsou již teď v muzeu vystaveny 
a představovány, přiveze tým Vojty Cetla (ze 
společnosti Děláme to pro děti) mnoho vzdělá-
vacích her k „ochutnání“. Právě v tyto dny máte 
skvělou možnost poznat svět vzdělávacích her 
tak, jak nikdy jindy. Čekají na vás hry pro děti 
od dvou let, pohybové hry nebo v poslední 
době oblíbené únikovky. Páteční dopolední čas 
je určen prázdninujícím dětem, podvečer rodi-
nám a večer hravým dětem nad 11let a dospě-
lým. Sobota je mixem otevřeným pro všechny.

Informace z kultury

Termíny:
Pá / 23. července / od 10:00 do 15:00 hod.
Hraní pro věkovou kategorii 2–99 let.
Hry i pro jednoho (hlavolamy, SMART GA-
MES), hry pro dětí od 2 let, primárně ko-
operativ, hry v pohybu venku i uvnitř, hry 
soutěživé pro 2 a více hráčů (nejen 3iQ).

od 17:00 do 19:30
Hry rodinné pro společné chvíle bez elek-
troniky, hry rodinné, zábavné i lehce úni-
kové, aneb únikovky v krabici, to tu ještě 
nebylo!

od 20:00 dokud vydržíme
Únikovky v krabici, strategické hry pro 
zábavu, nikoliv „kalbu“ na stole, hry vyža-
dující více vysvětlování.

So / 24. 8. / 10:00–18:00 / 
Hry všeho druhu pro malé, větší i největší, 
věk není faktor.
Naplánujte si návštěvu DESKOHRANÍ ješ-
tě dnes a dopřejte si zážitek, který obohatí 
Vás i Vaše děti (pokud je vezmete s sebou).

Lea Sehnalová
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kalendář akcí
SVITAVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

ČERVENEC
 1. / Po / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino 
Čertí brko ČR 2018
V městečku Pytlov všechny hřích zapisuje kou-
zelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane 
fungovat… Pohádka pro všechny! Ondřej Vet-
chý, Jan Cina a další. Režie: Marek Najbrt. 99 
minut.

 3. / St / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
Black Panther USA 2018
Dobrodružství válečníka, který se vrací domů 
do Afriky, aby se stal novým králem, ale musí 
zachránit svou zemi i celý svět… akční film. 
Scénář a režie: Ryan Coogler, dabováno, 132 
minut.

 5. / Pá / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino 
Zlatý podraz ČR 2018
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě 
ve stínu politiky. Poválečné Mistrovství Evro-
py v basketbalu v Ženevě. Romantické drama. 
Zdeněk Piškula v hlavní roli podle skutečné 
události.
Režie: Radim Špaček. 106 minut.

 7. / Ne / 14:00–16:00 / Městské   
 muzeum a galerie 

Vlaky jedou
V provozu bude funkční šest metrů dlouhé 
kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počí-
tačem. 

 7. / Ne / 15:00 / Městské muzeum a galerie 

Komentovaná prohlídka
výstavy Železnicí údolím Svitavy s jejím auto-
rem Pavlem Stejskalem.

 7. / Ne / 6:00–12:00 /   
 plochodrážní stadion 

Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná 
za každého počasí.

 7. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha 

Promenádní koncert 
K poslechu a dobré náladě zahraje Jarda Gang 
Svitavy, pod vedením kapelníka Jaroslava Dvo-
řáka.

 8. / Po / 11:00–16:00 / Městské   
 muzeum a galerie 

Deskohraní v muzeu
Herní specialista Jirka Lízner ze společnosti 
ALBI vás provede světem her a doporučí vám 
„hry na míru“, předvede moderní deskovky či 
populární naučnou edici Kouzelné čtení. V mu-
zeu budou specialisté, kteří vám vysvětlí pravi-
dla kterékoliv vystavené hry. 

 8. / Po / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino 
Coco USA 2017
Oslava, kterou jen tak nezažijete. Miguel se touží 
stát slavným muzikantem a na své cestě odhalí 
skutečný příběh své rodiny. Animovaný rodinný 
film. Režie: Lee Unkrich. Dabováno, 105 minut.

 10. / St / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
První člověk USA 2018
Jedno z největších dobrodružství v lidských ději-
nách. Dramatický příběh letu Neila Armstronga 
na Měsíc. V hlavní roli dramatu Ryan Gosling. 
Režie: Damien Chazelle. Titulky, 141 minut.

 12. / Pá / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
Skleněný pokoj ČR 2018 
Příběh jednoho obdivuhodného domu z 30. let 
minulého století nad Brnem a jeho obyvatel. Dra-
ma, které ovlivní druhá světová válka. Osud slav-
né vily Tugendhat. Režie: Julius Ševčík. 104 minut.

 13. / So / 13:00 / náměstí Míru 

Pivní slavnosti a výstava  
historických vozidel
V rámci slavností zlatavého moku vystoupí 
od 13:00 hodin hudební kapely:
13:20 – The Kredenc (Creedence Clearwater 
Revival), 14:45 – Dirty Way, 16:10 – Kopjam, 
17:40 – Sabrage, 19:35 – Benjaming´s clan, 
21:00 – Olga Lounová a kapela, 22:30 – Cir-
cus Brothers.

 14. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha 

Pohádky nejen pro děti
Jan Bílek (Hradec Králové) zahraje pohádky 
Bajaja a Kašpárkovo království.

 15. / Po / 21:30 / Park Jana Palacha 

Letní kino
Úžasňákovi 2 USA 2018
Vrací se oblíbená rodina superhrdinů! Tentokrát 
je hlavní hvězdou Helen. A na scénu přichází 
nový padouch… Animovaný rodinný film. Scé-
nář a režie: Brad Bird. Dabováno, 118 minut.

 17. / St / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
Avengers: Infinity War USA 2018
Završení neuvěřitelné desetileté cesty filmovým 
studiem Marvel přináší nejsmrtelnější a nejulti-
mátnější válku všech dob! Režie: Anthony, Joe 
Russo. Dabováno, 155 minut.

 19. / Pá / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
Toman ČR 2018
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje 
Trojana o vzestupu a pádu člověka, který kšefto-
val s osudy lidí. Neuvěřitelný příběh Zdeňka To-
mana, šéfa naší zahraniční rozvědky v Českoslo-
vensku. V hlavní roli: Jiří Macháček. 145 minut.

 21. / Ne / 14:00–16:00 / Městské   
 muzeum a galerie 

Vlaky jedou
V provozu bude funkční šest metrů dlouhé 
kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počí-
tačem.

 21. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha 

Promenádní koncert
Zahraje Dechová hudba Sadovanka z Otroko-
vic pod vedením kapelníka Františka Machaly, 
s lidovým vypravěčem Slávkem Kubíkem.

 21. / Ne / 6:00–12:00 /   
 plochodrážní stadion 

Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná 
za každého počasí.

 22. / Po / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema 
Německo 2018
Vzrušující putování plné fantazie podle stejno-
jmenného knižního bestselleru slavného spisova-
tele Michaela Endeho. Dobrodružná rodinná fan-
tasy. Režie: Dennis Gansel. Dabováno, 110 minut.

 23. / Út / 10:00 /   
 dětské oddělení knihovny 

Zábavné čtení pro děti od 3 let.

 24. / St / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
Favoritka Irsko, UK 2018
Na královském dvoře nešťastné a slabé panovnice 
Anny Stuartovny dochází ke každodennímu boji 
o její vrtkavou přízeň… Historické drama plné čer-
ného humoru. 18. století. Anglie válčí s Francií. 
Režie: Yorgos Lanthimos. Dabováno, 119 minut.

KULTURA
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 26. / Pá / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
Léto s gentlemanem ČR 2019
Letní romantická komedie o touze po svobodě, 
pozdní lásce a naději… V hlavních rolích Alena 
Antalová a Jaromír Hanzlík, který zároveň na-
psal scénář k filmu. 
Režie: Jiří Adamec. 98 minut.

 28. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha 

Pohádka nejen pro děti
Divadelní spolek Pruhované panenky (Praha) 
zahraje pohádku O třech kůzlátkách.

 29. / Po / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
Hotel Transylvanie 3:  
Příšerózní dovolená USA 2018
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme 
na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě 
oddechnout od práce v hotelu… Avšak všechno 
je jinak… Animovaný rodinný film. Scénář a re-
žie: Gendy Tartakovsky. Dabováno, 97 minut.

 31. / St / 14:00 / knihovna 

Zábavné odpoledne 
s hrdiny televizního seriálu Simpsonovi. 
Pro děti od 8 let.

 31. / St / 21:30 / park Jana Palacha 

Letní kino
Venom USA 2018
Řítí se na nás jeden z nejzáhadnějších, nejroz-
poruplnějších a nejtajemnějších anti-hrdinů 
studia Marvel! V hlavní roli smrtonosného 
Venoma Tom Hardy. Akční dobrodružný film. 
Režie: Ruben Fleischer. Dabováno, 112 minut.

SRPEN

 2. / Pá / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR 2018
Komedie, ze které vyplývá, že, co se týče lásky, 
nesmíte nic vzdát!
Podle románu Haliny Pawlowské. V hlavní roli: 
Klára Issová. Režie: Filip Renč. 83 minut.

 4. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion 

Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná 
za každého počasí.

 4. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha 

Promenádní koncert 
Zahraje Malá dechová hudba Choceňačka s ka-
pelníkem Jiřím Šimkem. Doménou Choceňačky 
je česká a moravská dechovka. Nebrání se ani 
modernějším skladbám, tradiční dechovce se 
ale věnuje suverénně nejvíce.

 4. / Ne / 14:00–16:00 /   
 Městské muzeum a galerie 

Vlaky jedou
V provozu bude funkční šest metrů dlouhé 
kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počí-
tačem.

 5. / Po / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Grinch USA 2018 
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesná-
ší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. 
Ty by nejradši zrušil… Animovaná komedie. Da-
bováno, 90 minut.

 7. / St / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Colette UK, USA, Maďarsko 2018
Skandální příběh nekonvenční a talentované 
ženy v Paříži první poloviny 20. století. Pod-
manivá, okouzlující a naprosto fascinující Keira 
Knightley! Režie: Wash Westmoreland. Titulky, 
111 minut.

 9. / Pá / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Po čem muži touží ČR 2018 
Komedie o věčném soupeření mužského 
a ženského světa. Muž se stane ženou… Jiří 
Langmajer a Anna Polívková v hlavních rolích 
podle scénáře Rady Třeštíkové a v režii Rudolfa 
Havlíka. 95 minut.

 10. / So / 19:00 / park Jana Palacha 

Písničkáři v parku:
Mirka Miškechová (SK) – www.facebook.com/
mirkamiskechovaband, Petr Lüftner – www.pe-
trluftner.cz, Eliška Lüftnerová – www.facebook.
com/eliskaluftnerova
V případě nepříznivého počasí se koncert usku-
teční v kavárně V Parku. Vstup zdarma.

 11. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha 

Pohádky nejen pro děti
Alena Kubínová: Český rok a Ostrov
Alena Kubínová je nejen vynikající herečka, ale 
i zpěvačka a pedagožka. Působí ve svém diva-
dle AleNa. 

 12. / Po / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Jak vycvičit draka 3 USA 2019
Mladý Viking Škyták a drak Bezzubka se vracejí 
v pokračování úspěšné dobrodružné animova-
né série. Scénář a režie: Dean DeBlois. Dabo-
váno, 104 minut.

 14. / St / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Jurský svět: Zánik říše USA 2018
Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů 
všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou 
v ohrožení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas 
Howard se vydávají na jejich záchranu. Režie: 
Juan Antonio Bayona. Dabováno, 130 minut.

 16. / Pá / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Trabantem tam a zase zpátky ČR 2019
Velká cesta kolem světa končí! Poslední vý-
prava uzavírá cestu žlutých trabantů napříč 
kontinenty ve velkém stylu. Dokument. Scénář 
a režie: Dan Přibáň. 105 minut.

 18. / Ne / 14:00–16:00 /   
 Městské muzeum a galerie 

Vlaky jedou
V provozu bude funkční šest metrů dlouhé 
kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počí-
tačem. 

 18. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion 

Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná 
za každého počasí.

 18. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha 

Promenádní koncert
K poslechu, dobré náladě a posezení u ka-
várny V Parku, zahraje dechový orchestr 
Svitavská dvanáctka. Uslyšíte široký repertoár čes-
ké a moravské dechovky, koncertní skladby i mo-
dernější skladby v úpravě pro klasickou dechovku 
pod taktovkou kapelníka Romana Kalvody.

 19. / Po / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Spider-Man: Paralelní světy USA 2018
Dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelo-
movém a unikátním vizuálním stylu. Nekoneč-
né možnosti Paralelních světů, kde je víc, než 
jen jeden maskovaný hrdina! Akční animovaný 
dobrodružný film. Režie. Phil Lord a Rodney 
Rothman. Dabováno, 117 minut.

 21. / St / 14:00 / knihovna 

Zábavné odpoledne s Harrym Potterem. Pro 
děti od 8 let.

 21. / St / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Jan Palach ČR 2018
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil 
na protest proti sovětské invazi do Českoslo-
venska. Film uvádíme v den 51. výročí 21. srp-
na 1968… Režie: Robert Sedláček. 124 minut.

 23. / Pá / 10:00–22:00 /   
 24. / So / 10:00–18:00 /   
 Městské muzeum a galerie 

Deskohraní v muzeu
Dva dny plné her pro děti, dospělé, celé rodiny. 
Páteční dopoledne je určeno dětem, podvečer 
rodinám a večer hravým dětem nad 11 let a do-
spělým. Sobota je mixem otevřeným pro všechny.

 23. / Pá / 21:00 / park Jana Palacha 

Letní kino
Úsměvy smutných mužů ČR 2018
Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno 
lahve dostali až na samotné dno života. Na dno, 
odkud vede už jen cesta vzhůru. Podle Josefa 
Formánka. Režie: Daniel Svátek. 92 minut.

 25. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha 

Pohádky nejen pro děti
Dřevěné divadlo je divadlem jednoho herce 
Jana Hrubce, který vám zahraje pohádky Prin-
cezna na hrášku a Honza Drak, poslední po-
hádky letošního Léta v parku.
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 27. / Út / 10:00 / dětské oddělení knihovny

Zábavné čtení pro děti od 3 let.

 30. / Pá / 20:00 / náměstí Míru 

Koncert kapel SLZA  
a S.U.E. — Svitavy Ukulele Ensemble
V případě nepříznivého počasí se koncert 
uskuteční v Multikulturním centru Fabrika. 
Vstupenky na koncert pouze na místě. Vstupné: 
100 Kč. Děti do deseti let mají vstup zdarma. 
Více na: www.fabrikasvitavy.eu.

 31. / So / 13:00 / náměstí Míru 

Slavnost dechových hudeb
Na 27. slavnosti, která bude zahájena tradič-
ním pochodem dechových hudeb a orchestrů 
po náměstí, uslyšíte svitavské dechovky, jako je 
Astra, Svitavská dvanáctka Jarda Gang, ale také 
např. krojovanou Zlaťanku z Kobylnic u Brna, 
Dolnovanku z Dolního Újezda. V případě nepří-
znivého počasí se slavnost přesune do Fabriky.

Letní kino
Park Jana Palacha Svitavy
Začátky představení jsou orientační. Začíná-
me vždy, až se setmí! Přestavení se ruší jen při 
mimořádně nepříznivém počasí. V případě 
deště se nachystejte deštníky a pláštěnky. Ob-
čerstvení zajišťuje kavárna V Parku. Vstupné: 
dobrovolné. Výtěžek pomůže pokrýt náklady 
spojené s projekcí filmů.

Předprodeje
15. 9. / 19:00 / Fabrika
Dva nahatý chlapi 
vstupné: 390 Kč (prodej i přes Ticketportal)

9. 11. / 19:00 / Fabrika
Ladislav Zibura:  
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
vstupné: 180 Kč, 140 Kč studenti a senioři 
(prodává i MIC Svitavy)

16. 11. / 20:00 / Fabrika
JELEN
vstupné: 440 Kč předprodej (prodává i MIC, 
prodej i přes Ticketportal) 

19. 11. / 19:00 / Fabrika
Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy
vstupné: 300 Kč (prodej i přes Ticketportal)

Od 1. července do 23. srpna prodej 
vstupenek od 6:00 do 15:00 hod. 
(polední pauza 11:00–11:30 hod.)
Soboty zavřeno.
Od 26. srpna běžný prodej do 17:00 hod.

VÝSTAVY

Městské muzeum a galerie

1. 6.–22. 9.
Železnicí údolím Svitavy
Výstava, která mapuje historii trati Brno – Čes-
ká Třebová k 170. výročí této železniční trati. 
Součástí výstavy je na 500 fotografií, modely 
lokomotiv, trojrozměrné předměty spojené 
s železnicí a funkční kolejiště. 

1. 6.–15. 9.
Pojďme si hrát
Unikátní výstava deskových a vzdělávacích her
Unikátní výstava deskových a vzdělávacích her 
s názvem Pojďme si hrát je vytvořena ve spo-
lupráci s vydavatelstvím moderních společen-
ských her pro děti i dospělé ALBI. Těšit se mů-
žete na hry pro celou rodinu, pro jednotlivce, 
hry strategické, logické či karetní, historické hry 
nebo hlavolamy. 

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chcete 
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu 
našeho města. V centru expozice je vystave-
na část svitavského betléma, který v současné 
době prochází rukama restaurátorů a již zre-
staurovaná mechanická ukázka.

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

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů 
o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expo-
zicí v německé a anglické verzi. 

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

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta

Za svitavskou přírodou
Zvířata našeho okolí ve fotografiích, jejichž auto-
rem je Michal Hykel.

Muzeum esperanta 
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
(za čajovnou)

Jako jediné svého druhu v ČR muzeum předsta-
vuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Infor-
muje o zajímavostech z historie i o možnostech 
současného využití znalosti jazyka, vystavuje 
knižní, fotografické, sběratelské a umělecké 
artefakty.

Současná výstava: „10 let muzea a 100 let re-
publiky“. Vstupenky v ceně 10 Kč jsou k dostání 
v pokladně MMG (Út–Pá 9:00–12:00,13:00–
16:00h) a v čajovně Krásná chvíle (Út–Ne 
15:00–21:00h). Komentované prohlídky 
po předchozí dohodě na tel. 604 377 616.

Fabrika
Foyer

Výstava z historie Dětské scény
Celostátní přehlídky dětského divadla a Celo-
státní přehlídky dílen dětských recitátorů.

2. pasáž 
Václav Jírů: Pocta osobnosti
Fotografie

3. patro
AMFO 2018
Výběr fotografií slovenských autorů 

4. patro
Výstava prací z výtvarných kroužků 
SVČ Tramtáryje Svitavy

Výstavní prostory  
kina Vesmír
1. patro a 2. patro
Lumír Sochorec:  
Perly uloupené na cestách
Potrvá do konce srpna.

KINO VESMÍR

ČERVENEC
2. / Út / 19:30 
Annabelle 3 USA 2019
Vítejte zpět ve světě filmu V zajetí démonů! 
Velmi úspěšná hororová série!
Scénář a režie: Gary Dauberman. 
Vstupné: 130 Kč/ od 15 let / titulky 

4. / Čt / 19:30 
Mrtví neumírají USA 2019 PREMIÉRA!
Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého 
filmu, uspořádal největší zombie sešlost v histo-
rii! Invaze příliš živých nebožtíků… V hlavní roli 
komedie i hororu Bil Murray. Vstupné: 120 Kč/ 
od 15 let / titulky / 105 minut

9. / Út / 19:30
Srážka s láskou USA 2019
Romantická komedie plná nekorektního humo-
ru. Potkají se jedna z nejvlivnějších žen na světě 
a hipster, potížista a nadějný novinář… Nemají 
spolu nic společného… kromě lásky! Režie: Jo-
nathan Levine. Vstupné: 130 Kč/ od 15 let / 
titulky / 125 minut

11. / Čt / 19:30
The Cure – Anniversary 1978–2018 
Live in Hyde Park London
Záznam koncertu britské hudební legendy 
v londýnském Hyde Parku ke 40letému výročí 
této rockové legendy! Režie: Tim Pope.
Vstupné: 250 Kč / titulky / 137 minut

13.–14. / So, Ne / 17:00
Willy a Kouzelná planeta  
Francie 2019 PREMIÉRA!
Animovaný rodinný příběh. Nejvesmírnější 
dobrodružství! Malý Willy cestuje s rodiči ves-
mírem… Režie: Eric Tosti. Vstupné: 120 Kč, da-
bováno / So 3D, Ne 2D / 90 minut
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13. / So / 19:30
Late Night USA 2019
Emma Thompson – jediná žena, která kdy mo-
derovala úspěšnou večerní talk show… „Žena, 
která nenávidí ženy“… a tak chce změnu… Ko-
medie i drama. Režie: Nisha Ganatra.
Vstupné: 120 Kč / titulky

16. / Út / 19:30
Kořist USA 2019
Aligátoři plavou rychleji a vidí líp, než člověk. 
Mají nejsilnější stisk čelistí ze všech živých tvo-
rů… Thriller, horor Režie: Alexandre Aja. Vstup-
né: 120 Kč / od 15 let / titulky / 87 minut

18. / Čt / 19:30
Spolujízda USA 2019
Cesty nervózního řidiče Uberu a drsného poldy 
se střetnou a začíná šílená jízda, kde jde o ži-
vot… Akční komedie. Režie: Michael Dowse. 
Vstupné: 120 Kč / titulky / od 15 let / 94 minut

20.–21. / So, Ne / 15:00 a 17:00
Lví král USA 2019 PREMIÉRA!
Dobrodružný rodinný film z africké savany, kde 
se narodí budoucí král všeho živého… Malý lví 
princ Simba Animovaná klasika v nových filmo-
vých technologiích!
Vstupné: 2D 130 Kč, 3D 150 Kč / dabováno 
15:00 hodin 2D, 17:00 hodin 3D

20. / So / 19:30
Pavarotti UK, USA 2019
„Někteří zpěváci umí zpívat operu. Pavarotti byl 
opera.“ Bono Vox, U2.
Rozmáchlý a intimní pohled na život, práci 
a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho. 
Životopisný dokument. Režie: Ron Howard.
Vstupné: 110 Kč / titulky

23. / Út / 19:30
Bez věcí nad věcí Německo 2018
Jaký by byl váš život, kdybyste se ze dne na den 
vzdali všech věcí? Vše se změní, když se jedno-
ho dne probudíte a nemáte vůbec nic… Kome-
die. Scénář a režie: Florian David Fitz.
Vstupné: 120 Kč / titulky / 111 minut

25. / Čt / 19:30
Dětská hra USA 2019
V současné verzi hororové klasiky se vrací 
na plátna zlovolná zabijácká panenka Chucky… 
Andy dostane od maminky úchvatnou hračku 
– panenku, která umí cokoliv… Horor. Režie: 
Lars Klevberg.
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 88 minut

27. / So / 19:30
V lásce a válce  
Dánsko, Německo, Česko 2019
Epické milostné drama podle skutečné událos-
ti. Po třech letech válečných útrap se Esben vra-
cí domů k milované ženě a synu… Avšak válka 
vše změnila… Režie: Kasper Torsting.
Vstupné: 120 Kč / titulky / 103 minut

30. / Út / 19:30
Ibiza Francie 2019
Bláznivá komedie o jedné zpackané dovolené 
Cristian Clavier v hlavní roli nejdivočejší jízdy 
jeho života… Režie: Arnaud Lemort.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 86 minut

SRPEN
10.–11. / So, Ne / 15:00 2D a 17:00 hodin 3D
Toy Story 4: Příběh hraček
USA 2019 PREMIÉRA!
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je 
smyslem jeho života. Vidlík však otevřel jemu 
a ostatním hračkám nový svět… Animované 
dobrodružství pro celou rodinu.
Vstupné: 130 Kč 2D, 150 Kč 3D / dabováno / 
99 minut

13. / Út / 19:30
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw USA 2019
Velká jízda – Dwayn Johnson a Jason Statham 
ve velké stylu! Akční thriller. 
Vstupné: 130 Kč / titulky 

15. / Čt / 19:30
Noční můry z temnot  
USA 2019 PREMIÉRA!
Skupina teenagerů musí během jednoho léta 
roku 1968 čelit svým strachům, aby přežili… 
Horor.
Režie: Andreé Overdal. 
Vstupné: 120 Kč / titulky 

17.–18. / So, Ne / 19:30
Tenkrát v Hollywoodu 
USA 2019 PREMIÉRA!
Na motivy skutečných událostí konce 60. let. 
Zavraždění herečky Sharon Tate, manželky 
režiséra Romana Polanského. V hlavních ro-
lích: Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. Filmová 
událost!
Režie: Quentin Tarantino. 
Vstupné: 130 Kč / titulky / 159 minut

20. / Út / 19:30
Apollo 11 USA 2019
Padesát let od přistání prvního člověka na Mě-
síci. Pootevřely se bohaté archivy NASA, aby 
o proslulé cestě Apolla 11 vydaly nové svě-
dectví… Dosud nezveřejněné materiály! Do-
kument. 
Vstupné: 200 Kč / titulky / 93 minut

22. a 24.–25. / Čt / 19:30 / So, Ne 17:00 
a 19:30
Hodinářův učeň ČR 2019 PREMIÉRA!
Nová filmová pohádka přináší zábavu i klasický 
pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, 
lakotou a podlostí. Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, 
Václav Neužil a další. Režie: Jitka Rudolfová. 
Vstupné: 120 Kč

27. / Út / 19:30
Slunce je také hvězda USA 2019 
Láska má svůj vlastní vesmír. Romantický film 

o velké lásce mladého snílka a racionální dívky, 
které zbývá 12 hodin do nuceného odchodu 
z USA… Režie: Ry Russo-Young. 
Vstupné: 110 Kč / titulky / 94 minut

28. / St / 19:30
Diego Maradona UK 2019
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který 
miluje fotbal a svoji velkou rodinu. Díky ob-
rovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým 
a milionům fanoušků na celém světě… Diego 
se stává Bohem… Dokument. 
Vstupné: 100 Kč / titulky / 130 minut

29. / Čt / 19:30
Přes prsty ČR 2019 PREMIÉRA!
Komedie z beach volejbalových hřišť. Dvě par-
ťačky obětují beach volejbalu všechno. Tedy 
skoro všechno… Petra Hřebíčková, Denisa 
Nevačilová. Vojta Dyk, Jiří Langmajer a další.
Scénář a režie: Petr Kolečko.
Vstupné: 130 Kč 

SPORT

PLOCHÁ DRÁHA
5. 7. / Pá / 14:00 / stadion Cihelna
Přebor ČR jednotlivců na ploché 
dráze

5.–7. 7. / Pá–Ne / svitavský stadion
POŽÁRNÍ SPORT
Mistrovství ČR v požárním sportu 
v kategorii dorost

Vybíráme z akcí. Své oblíbené pořady a čin-
nosti dále hledejte na internetových stránkách 
provozovatelů. Děkujeme za pochopení.

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.tyjatrklub.cz, www.muzeum.svitavy.cz,  
www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz, www.mckrucek.cz, Pokladna kina je otevřena úterý – sobota od 18.30 do 20.30 hod. 

www.svitavy.cz

Události v kalendáři akcí 
Zajímá vás dění během celého roku nebo 

zrovna v jeden konkrétní den? Sledujte Kalen-
dář akcí na webových stránkách města na ad-
rese www.svitavy.cz v pravé části obrazovky.
Zde naleznete aktuální program ve městě.

Petr Šmerda
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Prázdniny v knihovně
Také v letošním roce máme pro děti školního 
věku připravenou aktivitu založenou na pátrání 
a plnění úkolů rozmístěných na různých lokali-
tách ve městě (mladší děti se mohou zúčastnit 
s doprovodem rodičů). Zadání a informace bu-
dou k vyzvednutí v dětském oddělení knihovny. 
Další aktivitou určenou předškolním dětem 
jsou zábavná čtení, která se uskuteční ve dnech 
23. 7. a 27. 8. od 10 hodin v knihovně. Ve stře-
du 31. 7. od 14 hodin proběhne odpoledne 
s hrdiny televizního seriálu Simpsonovi a 21. 8. 
odpoledne s Harrym Potterem. Po dobu provo-
zu koupaliště zde bude k dispozici knihobudka, 
kde bude možné zapůjčit si časopisy či knihy 
a zpříjemnit si tak pobyt u vody.
Nezapomeňte na změnu výpůjční doby 
knihovny o prázdninách. (mb)

Knihovna prázdninová doba:

Tipy na prázdniny
Rádi o dovolené trávíte volné chvíle četbou, 
ale nechtějí se vám vozit s sebou knihy, které 
zaberou hodně místa? V tom případě si můžete 
půjčit e-knihu. Stačí si stáhnout do vašeho mo-
bilu či tabletu s operačním systémem Android 
aplikaci e-Reading a knihu si můžete půjčit od-
kudkoli. Další možností na cesty je poslech au-
dioknih. V knihovním fondu máme téměř 700 
titulů mluveného slova. Přijďte si vybrat! (mb)

Pasování prvňáčků na čtenáře  
knihovny

Městská knihovna ve Svitavách se jako každo-
ročně zapojila do projektu Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků „Už jsem čtenář, 
knížka pro prvňáčka“. Autorem letošní knihy 
pro prvňáčky nazvané „Kde se nosí krky“ je 
Miroslav Tvrz. Projekt je součástí každoroční 
slavnosti „Pasování prvňáčků do stavu čtenář-
ského“. Podmínkou účasti na  slavnosti je vždy 
návštěva celých tříd v knihovně, kde  pro ně 
připravujeme  zábavné a poučné programy 
na podporu čtenářské gramotnosti. 

Do stavu čtenářského žáčky pasuje pověřený 
rytíř, když dítě složí slavnostní slib, který se týká 
jeho budoucího vztahu ke knihám a čtenářství.
Jako dárek si malí čtenáři odnesou „knížku pro 
prvňáčka“, placku a průkazku do knihovny, při-
čemž první rok mohou knihovnu navštěvovat 
zdarma. 
Pasování na čtenáře knihovny je slavnostní akcí, 
které se kromě dětí samotných mohou zúčast-
nit i jejich rodiče a prarodiče. 
Letos se do projektu přihlásilo devět základních 
škol ze Svitav a blízkého okolí, novými čtenáři 
knihovny se tak stane kolem 250 dětí. Těšíme 
se s nimi na setkávání v knihovně! (mb)

Pracujeme i o prázdninách
Milí přátelé, školní rok už pomalu končí. Pro 
pedagogy, žáky a studenty to znamená, že 
nastává období dovolených, letních táborů, 
dalekých cest a nových dobrodružství. U nás 
ve Středisku volného času Tramtáryje je situ-
ace poněkud odlišná. Pedagogové volného 
času tráví celý školní rok přípravou a organizací 
zájmových kroužků, akcí pro veřejnost, adap-
tačních kurzů a dalších volnočasových aktivit. 
Prázdninami však naše práce nekončí. Naopak 
začíná období přípravy a realizace letních po-
bytových a také příměstských táborů. O letoš-
ních prázdninách jsme připravili 7 příměstských 
táborů a jeden pobytový v krásném prostředí 
naší základny na Svratouchu – letos tábor pře-
měníme na indiánskou vesnici.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem in-
terním zaměstnancům SVČ Tramtáryje Svitavy 
za odvedenou práci, kterou mnohdy na úkor 
svého volného času pro náš „domeček“ vyko-
návají. Dále bych chtěl také poděkovat všem 
externím zaměstnancům, kteří velice ochotně 
za mnohdy drobnou finanční odměnu zabez-
pečují většinu zájmových kroužků.
Našim účastníkům zájmového vzdělávání, 
přátelům Tramtáryje a Vám všem bych chtěl 
popřát klidné léto plné dobrodružství a ne-
všedních zážitků. Zároveň se s vámi budu těšit 
na vzájemná setkávání v dalším školním roce. 
Opět se budeme snažit Vám nabídnout trendo-
vé volnočasové aktivity – můžete se těšit např. 
na plavání mořských panen, malého hasiče, 
kluby deskových her, kluby angličtiny a další 
zájmové kroužky. Hezké léto! 

Ondřej Komůrka, ředitel SVČ Svitavy

Krůček o prázdninách
Provoz Krůčku je v červenci a srpnu omezen. 
Pro Vaše děti jsme připravili 4týdenní příměst-
ské tábory (plně obsazeno). 
Poznejte Krůček a přijďte si vyzkoušet pro-
gram v Krůčku!
Všechny pravidelné aktivity startují od 9. září. 
V tomto týdnu si budete moci vyzkoušet náš 

nový týdenní program – všechny nabízené ak-
tivity budou v týdnu od 9. do 13. září zdarma. 
Ve středu 11. září nás můžete poznat na tradič-
ním Happeningu s podtitulem Znáte Krůček?, 
který proběhne v parku Jana Palacha. Bude-
me se na Vás těšit s ukázkou klubů, piknikem 
na dekách a s přátelskou atmosférou.
Aktuální informace najdete na 
www.kruceksvitavy.cz, tel.: 737 236 152 a ne-
zapomeňte sledovat také Krůčkovský facebook: 
www.facebook.com/mckrucek.
Vážení a milí příznivci Krůčku, přejeme Vám, 
ať prožijte krásné a pohodové letní měsíce, užij-
te si prázdniny s Vašimi dětmi a budeme se těšit 
na viděnou v září. Tým MC Krůček

Senioři se sejdou v září
Po dobu letních prázdnin (červenec, srpen) 
bude klub seniorů UZAVŘEN! Sejdeme se 
opět v pondělí 2. září 2019. Přejeme všem 
členům krásné léto! Informace na www.ks.svi-
tavy.cz. Samospráva Klubu seniorů Svitavy

ZO KARDIO SVITAVY

Také o prázdninách společně

Plánované vycházky a akce:
13. července 2019 
Vycházka z Květné do Borové Krčmy
Účastníci se sejdou na nádraží v Květné 
(odjezd z Poličky vlakem 9:31 a ze Svitav 
10:03) 
Cílem bude procházka ke specialitě výstavby 
rodinných domů, což jsou nízkoenergetické 
stavby, využívající izolační vlastnosti zeminy. 
Jedná se o ne až tak obvyklou variantu eko-
logicky úsporného bydlení. Dvě stavby, které 
se svojí konstrukcí a pojetím vymykají tradiční 
představě o výstavbě rodinného domu. 
Dispoziční řešení využívá orientaci čelní strany 
domu k jihu pro zisk maximální absorpce svět-
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la  slunečního záření, což významně posiluje 
energetickou využitelnost daru Slunce. 
Podle všeobecně přístupných informací je ener-
getická úspora na vytápění oproti standardním 
domům přibližně 40 procent. Nezanedbatel-
ným faktorem takové výstavby je možnost 
zakomponování domů do okolní přírody. Vy-
cházka bude zakončena při posezení v aerálu 
hasičů v Květné.
V srpnu 24. 8. 2019 se uskuteční vycházka 
do Skutče a okolních lomů, které skýtají další, 
již pro mnohé zapomenuté skutečnosti z histo-
rie a poznávání krás nedaleké přírody a osudů 
obyvatel. Výsledky jejich nelehké práce jsou 
patrné na dopravních stavbách v podobě ka-
menných, především žulových dlažeb našich 
měst a obcí. Odjezd bude upřesněn. 

Marie Stejskalová

Skautská dobrodružství

Konec školního roku byl pro svitavské skau-
ty plný zážitků, nových setkání a zajímavých 
činností. Starší skauti a skautky se zapojili 
do sbírkové akce Společně proti leukémii. 
Družina skautek vyrazila za dobrodružstvím 
do Nizozemí na mezinárodní skautské se-
tkání Intercamp, kterého se letos zúčastnilo 
4500 skautů z 11 zemí světa. Družina mlad-
ších skautů reprezentovala naše středisko 
na krajských závodech. Nezaháleli jsme ani 
ve Svitavách – kromě závěrečných výprav 
a schůzek jsme se také pustili do rekon-
strukce prostor pro budoucí nové klubovny.  
A v letě se rozhodně nezastavíme. Čekají na nás 
dva tábory – holčičí u Tatenic a klučičí u Těcho-
nína. Podnikneme i putování českou i zahranič-
ní krajinou. Někteří vedoucí vyrazí na vzděláva-
cí kurzy, abychom byli, dle našeho hesla „Buď 
připraven“, připraveni na nový skautský rok. 
Skauting nám přináší velkou paletu zážitků. 

Antonín Benc
Pěstitelství žije! 
Nastává jakási „renesance“ pořádání výstav 
exotických  a sukulentních rostlin, kaktusů, 
zeleniny a ovoce v České republice.  Ovšem 
pochlubit se nádherným výpěstkem je závěr 
mnohaleté práce na zahradě, skleníku a v ne-
poslední řadě vzdělávání. V době, kdy řada děti 
nemá tušení, jak se pěstují rostliny, které jíme 
každý den, je to malý „zázrak“. V našem městě 
působí druhým rokem pěstitelský kroužek pro 
děti, mládež a dospělé ve skleníku f. Svitap. 
Vytváříme sbírku kaktusů a sukulentů a věří-
me, že v brzké době se pochlubíme veřejnosti 
svými výpěstky. Pěstitelství je dlouhodobý pro-
ces a rostlinám „neporučíte“. Zájemci mohou 

navštěvovat skleník buď v pravidelných schůz-
kách nebo podle dohody. O prázdninách se 
budeme scházet nepravidelně podle potřeby. 
Zájemci se mohou informovat prostřednictvím 
emailu preslickasvitavy@seznam.cz. Děkujeme 
za podporu městu Svitavy. 

Jan Richtr, Asociace Brontosaura Svitavy

Výsledky soutěže Mladý zahrádkář

Dne 17. května zorganizovalo Územní sdru-
žení Českého zahrádkářského svazu na ZŠ 
Sokolovská Svitavy vědomostní soutěž Mladý 
zahrádkář. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 škol 
a 36 dětí.
 Z obvodu Svitav to byly ZŠ Sokolovská Svitavy, 
Riegrova Svitavy, Felberova Svitavy a ZŠ Brně-
nec. Tyto školy vyslaly do soutěže celkem 18 
dětí, které dosáhly v soutěži velmi dobrých 
výsledků.
V kategorii starších žáků (7.–9. třída) získa-
la Kopečná Lenka ze ZŠ Sokolovská Svitavy  
1. místo. Na 4. místě byl Jakub Heřmanský ze 
ZŠ Riegrova Svitavy. V TOP 10 této kategorie 
se dále umístilo 5 dětí.
V kategorii mladších žáků (4.–6. třída) byl Ra-
diměř Tadeáš z Brněnce na 4. místě a mezi 10 
nejlepšmi se ze škol oblasti Svitav umístily další 
4 děti.
Soutěžícím dětem blahopřejeme k docíleným 
výsledkům v soutěži a ZŠ děkujee za vstřícnost 
a vyslání soutěžících.  Jaroslav Navrátil

Aktualizujeme kontakty
Komise pro sport a volnočasové aktivity připra-
vuje přehled spolků i jednotlivců zajišťujících 
volnočasové vyžití pro Svitaváky. V minulém 
měsíci byly osloveny organizace, které máme 
evidované, s prosbou o aktualizaci kontaktů. 
Pokud jste žádost neobdrželi a chtěli byste 
v přehledu organizací být, tak nám zašlete kon-
takt na adresu ondrej.komurka@svitavy.cz. Rádi 
bychom rozšířili spolupráci a vzájemný kontakt. 
Přehled organizací bude sloužit hlavně obča-
nům města.  Antonín Benc

Nový start do života
Zamýšleli jste se někdy nad tím, že může exis-
tovat spojitost mezi nízkou úrovní kvalifikace, 
zdravotním postižením, sociokulturním pro-
středím a nezaměstnaností? Jste nespokojení 
ve svém životě? Potřebujete nový start a nevíte, 
kde začít? Připadá vám, že nemáte dostatečné 
vzdělání nebo s vaším postižením nezvládnete 
pracovat na plný úvazek a nevíte, jak se zaměst-
navatelem vyjednat takovou formu úvazku, kte-
rá by vyhovovala vašim potřebám? 

Nad tímto se zamýšlí projekt Nový start do ži-
vota, který realizuje organizace Květná zahra-
da, z.ú., na Svitavsku. Projekt je realizován 
za podpory evropských sociálních fondů, kon-
krétně operačního programu „Zaměstnanost“.
Do projektu jsou zapojeni mladí lidé ve věku 
15 až 29 let včetně, kteří nejsou zaměstnaní, 
nevzdělávají se, neabsolvují praxi, jsou evidova-
ní na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. 
Jejich další znevýhodnění jsou nízká kvalifikace, 
zdravotní postižení, příslušnost k národnostní 
menšině nebo pocházejí z jiného sociokulturní-
ho prostředí, což je řadí mezi osoby sociálně vy-
loučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.
Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních 
potřeb mladých lidí a významně mohou přispět 
ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje mla-
dým lidem zvýšení kvalifikace, a tím zvýšení šan-
cí na uplatnění se na trhu práce. Mladí lidé jsou 
navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které 
kompenzují jejich znevýhodnění na trhu práce. 
„Realizací projektu se snažíme předejít sociální 
exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, 
což jsou velmi časté fenomény, jež se u mladých 
méně kvalifikovaných lidí vyskytují,“ říká Pavlína 
Pechancová, odborná asistentka projektu. 
Květná zahrada, z.ú., poskytuje od září 2017 
v projektovém centru v Květné u Poličky pro 
mladé lidi řadu aktivit vedoucích k uplatnění se 
trhu práce. Jedná se o aktivizačně/motivační 
program, bilanční diagnostiku s cílem se zori-
entovat na trhu práce a pracovat se svými slabý-
mi a silnými stránkami. Dále mohou mladí lidé 
využít profesní vzdělávání, kdy si mohou doplnit 
kvalifikaci, která zlepší například jejich platové 
podmínky v zaměstnání. Zmírnit znevýhodnění 
mladých lidí se snažíme také pomocí dotované-
ho zaměstnání, kdy máme pro zaměstnavatele 
připravené mzdové příspěvky na stáže ve fir-
mách. Nadstavbou tohoto ojedinělého pro-
gramu je také individuální poradenství s cílem 
uplatnění po celou dobu trvání projektu.
Program doposud absolvovalo 27 osob. „Pro-
gram mi pomohl se postavit na vlastní nohy, 
navíc jsem využil nabídky a udělal si řidičské 
oprávnění skupiny B, což mi do budoucna 
přináší větší možnosti na trhu práce. Je to je-
dinečný program pro mladé lidi, kteří nemají 
potřebné vzdělání, mají zájem se v pracovním 
životě posunout a hledají konkrétní možnost 
uplatnění“, říká Patrik Šandor, účastník pro-
jektu. V současné době je 7 osob zaměstnáno 
za podpory mzdových příspěvků. Více informa-
cí naleznete na www.kvetnazahrada.cz.

(pp)
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Gymnázium Svitavy

Aktuálně z gymnázia
• Tým terciánek postoupil mezi 5 nejlepších 

do krajského finále v dějepisné soutěži 30 
let od sametu, 

• Žáci kvarty obsadili 3. místo v krajském kole 
soutěže Právo na každý den. Postoupili 
na soutěž po vítězství ve svitavském základ-
ním kole,

• Na začátku června se žáci a žákyně sexty A. 
a 2. B zúčastnili sportovně biologického kur-
zu v Budislavi. Součástí akce byl cyklistický 
přesun účastníků ze Svitav a zpět (viz foto 
J. Macha),

• Žáci školy v červnu absolvovali poznávací 
zájezd do Velké Británie, tentokrát se zamě-
řením na poznání Walesu. Součástí tradiční 
akce byla také prohlídka Londýna,

• Atleti školy (starší žáci) získali na konci květ-
na bronzovou medaili v krajském finále 51. 
ročníku „O pohár rozhlasu“,

• Na konci června absolvovali žáci, kteří se 
účastnili přípravných kurzů ke zkouškám 
Cambridge English, zkoušky v úrovních KET, 
PET a FCE. Milan Báča

MŠ Čs. armády

Vybojovali jsme čtvrté místo!
Děti z Mateřské školy Československé armády 
se opět účastnily krajského finále Sportovních 
her dětí mateřských škol Pardubického kra-
je. Stupně vítězů nám utekly jen o kousek, ale 
vybojovali jsme krásné 4. místo z 11 zúčastně-
ných družstev. Výsledek nás moc potěšil. Děti 
se ze soutěže vracely plné elánu a předsevzetí 
ve sportu dále pokračovat. Naši malí sportov-
ci již odchází po prázdninách z mateřské školy 
a přejeme jim  mnoho sportovních i studijních 
úspěchů na základní škole. Budeme rádi, když 
se za  námi se svými novými zkušenostmi přijdou 
do mateřské školy podělit.

Marie Havířová

MŠ Svitavy-Lačnov

Co se dělo a děje v lačnovské školce
V úterý 11. 6. se od 15 hodin uskutečnilo 
na školkovské zahradě tradiční „Pasování před-
školáků a vítání nových školkáčků“. Odpoled-
nem nás provázelo divadlo JOJO, které tento-
krát pasování oživilo pohádkou „Sarka a Farka“. 
Mateřská škola bude otevřena v průběhu let-
ních prázdnin v době od 5. 8.–28. 8. 2019. 
Chtěli bychom Vás také informovat o tom, že 
v průběhu měsíce července bude v mateřské 
škole Lačnov probíhat kompletní rekonstrukce 
sociálního zařízení (nahoře v patře), menší pře-
stavba kuchyně a jiné drobné stavební úpravy 
či opravy. Věříme, že se dílo vydaří a naše škol-
ka bude ještě krásnější, než je dnes. 

Lenka Trávníčková

MŠ Milady Horákové

Úspěšné zakončení školního roku
Naše mateřská škola po metodické kontrole spo-
lečnosti Step by Step obdržela certifikát ,,Mateř-
ská škola pracující podle programu Začít spolu“, 
a byla tímto oficiálně zařazena do sítě škol Začít 
spolu v ČR. Blížící se konec školního roku se 
nesl také ve znamení úspěšných společných akcí 
s dětmi a jejich rodiči. V červnu jsme výletovali, 
navštívili jsme Dinopark Vyškov. Uspořádali jsme 
na školní zahradě akci Na výlet českou krajinou 
vydáme se s rodinou. Následovala zahradní 
slavnost Rozloučení s předškoláky, kde pro nás 
zábavný námořnický program připravili zaměst-
nanci Tramtáryje, a chtěli bychom jim touto ces-
tou poděkovat, že pomohli našim předškolákům 
snadno vyplout do nové životní etapy. Hezké 
prázdniny všem! Bc. Petra Nováková

MŠ Úvoz

Ukázka hasičské techniky
Ve středu 12. 6. se děti z mateřské školy Úvoz 
zúčastnily akce na Hasičské zahradě, kde jim 

dobrovolní hasiči z Lánů ukázali nové hasičské 
auto a veškerou techniku, kterou používají při 
záchranných akcích. Moc jim děkujeme za ochotu 
a výklad uzpůsobený věku dětí. Lenka Trunečková

MŠ Úvoz, odloučené pracoviště MŠ Větrná

Obchodní akademie

Stalo se na obchodní akademii
• Červnového Týdne mediální výchovy využili 

žáci 2. ročníku k návštěvě pražské redakce 
Aktuálně.cz, jiná skupina žáků navštívila vý-
stavu k 100. výročí vzniku ČR v nově opra-
vené historické budově Národního muzea.

• Problematika rizika závislostí a nebezpečí ky-
berprostoru byla obsahem květnové besedy 
žáků 2. a 3. ročníku s E. Stϋndlem, koordi-
nátorem prevence kriminality města Svitavy.

• Školní olympiádu v německém jazyce vyhrá-
ly z 1. ročníku T. Kropáčková, z 2. ročníku 
Z. Janderová a z 3. ročníku D. Macková. 
Ve školní soutěži o nejlepší prezentaci školy 
zvítězil I. Kružík (2. B) před D. Slezákovou 
(1. A). Oběma škola jako jednu z cen v sou-
těži na rok zapůjčila tablet.

• Na přelomu května a června proběhly 
na škole ústní maturitní zkoušky a také ab-
solventské zkoušky a obhajoby závěrečných 
prací na vyšší odborné škole. Milan Báča

SOU Svitavy

Exkurze žáků 2. ročníku
V pondělí 3. června se žáci druhého ročníku 
SOU Svitavy oboru mechanik seřizovač zúčast-
nili exkurze do areálu Národní kulturní památ-
ky Dolní oblasti Vítkovic. Po úvodním přivítání 
si prošli celou část areálu koksovny, vysoké 

Ze svitavských škol
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pece a velín s patřičným výkladem. Žáci se se-
známili s náročnou výrobou surového železa, 
které se v tomto areálu mezi léty 1828 až 1998 
vyrábělo. V areálu se také nachází Velký svět 
techniky a kulturní čtvrť Hlubina, která láká ne-
jen hudebníky a milovníky hudebních koncertů, 
ale i jiných kulturních akcí.
Hledáme do našeho týmu učitele odborného vý-
cviku pro žáky 1. ročníku oboru: obráběč kovů, 
strojní mechanik, nástrojař nebo mechanik seřizo-
vač.  V případě zájmu nám napište na e-mail: straj-
tova@sou.svitavy.cz. 

Alice Štrajtová Štefková

Speciální základní a střední škola

První absolventi
Závěr školního roku přinesl Speciální základní 
škole a Střední škole Svitavy první absolventy 
oboru praktická škola dvouletá. Poctivé kaž-
dodenní studium zakončili žáci v červnu prak-
tickými zkouškami, kdy před odbornou komisí 
prokazovali své schopnosti při přípravě pokr-
mů ve školní kuchyni a následně i teoretickými 
zkouškami z oblasti rodinné výchovy, výchovy 
ke zdraví a přípravy pokrmů.
Společně jsme pak jejich úspěšné zakončení studia 
oslavili absolventským plesem. Nutno říci, že ani 
bohatá plesová tombola nezahnala slzy v očích pe-
dagogů i, nyní již minulých, žáků. Něco krásného 
končí a něco krásného začíná… Marcela Švecová

ZŠ Felberova

„Felberka“ opět reprezentovala 
Naši chlapci se již potřetí za sebou probojovali 
do celorepublikového finále vybíjené. Bojovali 
s nejvyšším nasazením a prali se o každičký bod. 
Své úsilí nakonec zúročili získáním krásného  
6. místa. No a příští rok? Uděláme vše, co bude 
v našich silách, abychom se do republikového 
finále opět probojovali. Gratulujeme k úspěchu 
a našim trenérům Daně Machové a Jiřímu Pet-
rovi děkujeme za skvěle odvedenou práci!
Máme za sebou další úspěšný školní rok a teď 
nás všechny čeká zasloužený odpočinek. Přeje-
me všem pěkné a prosluněné prázdniny a do-
volené!    Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov

Co jsme prožili v lačnovské škole
V úterý dne 4. června k nám zavítali na osla-
vu Dne dětí členové lukostřeleckého oddílu 
FreeBow z Tišnova. Děti si zastřílely do terčů 
i na gumového vlka a odpoledne velmi rychle 
uteklo. Od tohoto dne průběžně probíhá lu-
kostřelecká soutěž všech dětí základní školy, 
která bude slavnostně ukončena předáváním 
medailí Lačnovských lučištníků na Zahradní 
slavnosti dne 27. 6. 2019. Všechny přítomné 
čeká překvapení.
V průběhu prázdnin vyroste před školou dřevě-
ná venkovní učebna a zahradu oživí vyvýšené zá-
hony a hmyzí hotel. Děti se tedy mají po prázd-
ninách opravdu na co těšit. Zdeněk Petržela

ZŠ nám. Míru

Škola v přírodě na Kamzíku
Dne 27. 5. 2019 stáli naši třeťáci se zavazadly 
na parkovišti plni očekávání. Čekal nás společ-
ný týden ve škole v přírodě. My dospěláci jsme 
s obavami pozorovali oblohu, ani týdenní před-
pověď nebyla nijak optimistická. Ale co, v Karlově 
pod Pradědem v hotelu Kamzík je velká tělocvič-
na, vnitřní bazén a učebny, tak přežijeme i déšť. 
Nakonec jsme měli fůru štěstí! Pršelo jen v úterý 
odpoledne, to jsme plavali a řádili v tělocvičně. 
Středeční odpoledne jsme strávili v lese za ho-
telem. Branný závod byl náročný, nebyl to jen 
běh a luštění tajenky, ale také týmová spolupráce. 
Čtvrteční ranní sluníčko nám na tváři vykouzlilo 
úsměv. Vyrazili jsme na celodenní turistický 
výlet do Karlovy Studánky. To byla paráda! 
Zvládli jsme ujít 13 km a prohlédli jsme si krásné 
lázeňské město. 
A ptáte se, co učení? Bylo taky, ale jinak. Vyučova-
cí hodiny probíhaly převážně venku, v lese a jen 
trošku v učebně. Děti se učily pracovat v týmu, 
pozorovaly přírodu, hledali rostliny, o kterých se 
učily ve škole. Rozvíjely i svoje dovednosti , např. 
malovaly svůj portrét pouze tím, co našli v příro-
dě. A obrázky se moc povedly. Odjížděli jsme plni 
dojmů a krásných zážitků. A co za rok? No přece 
Kamzík v Karlově! 

Miroslava Turinská

ZŠ Riegrova

Každý je v něčem šikovný
Že šikovných a aktivních dětí ubývá? Výsledky 
za končící školní rok mluví jinak. Naši žáci se 
mohou pochlubit celou řadou výborných, ba 
i skvělých výsledků v různých oblastech: Geni-
us logicus, Zlatý list, 4kolka, olympiády v M, 
ČJ, AJ, D, Fy, Z, Bi, Mladý chemik, Klokan, Py-
thagoriáda, Mladý zahrádkář, Démosthénes, 
SCIO testování, sportovní soutěže, Školní 
časopis roku, Rébus, recitační soutěž, Právo 
na každý den, dopravní soutěž, Ekoznámka, 
soutěž ve zručnosti. Dáváme širokou škálu pří-
ležitostí objevit v každém žákovi to, v čem je 
šikovný, nadaný či talentovaný. Nabídku k tes-
tování IQ prostřednictvím Mensy využila řada 
žáků, pro které mohou výsledky znamenat 
motivaci a povzbuzení. Není nutné být pokaž-
dé první, ale je podstatné vědět, kam zaměřit 
svou pozornost a v čem můžeme být úspěšní. 
A teď už hurá na prázdniny, odpočívat a bavit 
se je také důležité! (mb)

ZŠ Sokolovská

Návštěva ze Spišského Bystrého
Ve dnech 27. až 31. května přivítali žáci 
devátého ročníku ze ZŠ Sokolovské své ka-
marády z partnerské školy ve Spišském Bys-
trém. Slovenské přátele jsme uvítali v pondělí 
na svitavském nádraží, odkud jsme se vydali 
na společnou prohlídku města i školy. Úterý 
a středu jsme strávili poznáváním Prahy 
(Národní zemědělské muzeum, Národní 
muzeum a Pražský hrad). Ve čtvrtek jsme 
zavítali do Litomyšle. Večer se konala 
závěrečná diskotéka. Během celého týdne 
docházelo k utváření nových kamarádství, 
proto není divu, že páteční loučení 
doprovázely slzy. Návštěva byla realizována 
v rámci projektu „Česko-slovenské partnerství 
škol“ financované s podporou Pardubického 
kraje z „Programu spolupráce se zahraničními 
regiony pro rok 2019“ částkou 25 tisíc Kč. 

Petra Janků
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Krátké ohlédnutí ve fotografii :) Kompletní online galerie 
městských akcí

ZUŠ Open – Celostátní happening základních uměleckých škol se konal i ve Svitavách – na veřejných místech hráli žáci i pedagogové ze ZUŠ.

Muzejní noc – V prostorách muzea byly otevřeny výstavy, které dospělým podají řadu informací a děti si krásně pohrají a potěší je model kolejiště, který bývá o nedělích v provozu. 

Výročí železnice – 170. výročí železniční tratě Česká Třebová-Brno – Otevřeli jsme nový terminál, kdo chtěl, projel se parní mašinkou, někdo třeba historickým autobusem. 
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HrajemeSy – Deskové hry, stánky s dílničkami, historický kolotoč a střelnice, turnaj v minivolejbale, zábavné hry, vystoupení škol, divadla, koncerty, malování pro Venkovku... 

Festival Vzadu v sadu – Hudební benefiční festival se uskutečnil u příležitosti slavnostního otevření a požehnání sadu Olgy Havlové na zahradě centra Světlanka. 

Festival Svitavská klapka Letní kino v parku Jana Palacha 

Den rododendronů – Návštěvníci parku zhlédli výstavu dravých ptáků, soutěže a přehlídku psích mazlíčků včetně vystoupení hudebních kapel.

Hřebečský festival – Osmý ročník Hřebečského slunovratu bohužel ovlivnilo počasí. Odpolední program proběhl podle plánu, ale večerní musel být kvůli bouřkám zrušen. 
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Závodní atletický víkend ve Svitavách
Svitavský atletický oddíl v sobotu 15. 

června pořádal 53. MČR veteránů na drá-
ze. Startovali zde atletky a atleti starší 35 let 
registrovaní ve Sdružení veteránů Českého 
atletického svazu. Závodníci i pořadatelé se 
museli během osmihodinového programu 
vypořádat mj. s tropickými teplotami přes 30 
stupňů. Domácí oddíl zde měl dva zástupce – 
v dálce startoval Milan Bouček, trenér úspěš-
né mládežnické skupiny, včetně vícenásobné 
žákovské mistryně ČR ve víceboji Elišky Čer-
vené. V kouli nastoupila Ivana Pešlová, která 
je však především výbornou běžkyní. Není tak 
překvapením, že Iva vybojovala i stříbrnou 
medaili na 1500 metrů za výkon 6:39,73 min! 
Za zmínku stojí, že nejstarší závodník sobot-
ního šampionátu oslavil 93 let.

Pořadatelsky náročný víkend pokračoval 

nedělním 3. kolem KP družstev staršího žactva. 
Zde domácí závodnice skončily na třetí příčce 
a stejná pozice jim patří i průběžně. Nyní nasta-
ne letní přípravné období a jsme zvědaví, v jaké 
formě se naši závodníci představí na podzim. 
Velké díky závěrem patří všem rozhodčím a po-
mocníkům! Ondřej Klička

V Jánských Lázních to cinkalo zlatem
V sobotu 25. května se na domácí půdě 

konalo Mistrovství Evropy veteránů v běhu 
do vrchu. Trať byla pro všechny stejná – měřila 
8,6 km s převýšením 650 metrů – startovalo se 
v Jánských Lázních a cíl byl na vrcholu Černé 
hory (1299 m n. m.).

Domácího prostředí využilo mnoho čes-
kých běžců, mezi nimi i dvě závodnice ze Svi-
tav. Ačkoliv nejsou vrchařky a nemají možnost 
v okolí Svitav, kde trénovat velké kopce, tak si 
mezi velkou zahraniční a domácí vrchařskou 
špičkou vedly skvěle.

Ivana Pešlová z atletického oddílu TJ Svita-
vy vybojovala v kategorii žen do 55 let 7. místo 
(čas 01:07:40), jako 3. nejlepší Češka se probo-
jovala do vrchařského družstva České republiky 
a získala zlatou týmovou medaili! V kategorii 
žen do 50 let vybojovala zlatou medaili v druž-
stvu České republiky také Anna Krátká z oddílu 

Hvězda SKP Pardubice, která doběhla jako 2. 
nejlepší Češka a v jednotlivcích obsadila 6. mís-
to (čas 01:00:41).

Při dekorování nechyběla ani česká hymna 
a obě závodnice si to na stupních vítězů nále-
žitě užily. (vp)

Informace ze sportu

Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na divadelní představení 

JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, 
ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ
režie: Luboš Balák
hrají: Tomáš Matonoha, Tomáš Měcháček
12. října 2019 od 19:00 
Smetanův dům Litomyšl
Komenského náměstí 402

Předprodej vstupenek v Informačním centru Litomyšl, Smetanovo náměstí 72, tel.: 461 612 161.
Výtěžek bude věnován na podporu činnosti Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska 
pro nevidomé Dědina, o.p.s.
Projekt podpořili:

Úspěchy svitavských fotbalových přípravek
Kategorie U8 odehrála na přelomu květ-

na a června dva kvalitně obsazené turnaje 
v Českém Dubu, resp. v Dobrušce. Kluci ob-
stáli v konfrontaci i s takovými týmy, jako jsou 
např. Sparta Praha, Slovan Liberec, Bohemians 
Praha nebo Zbrojovka Brno. Na Zelencupu 
v Českém Dubu obsadili 3. příčku a z turnaje 
v Dobrušce si odvezli dokonce stříbrné medaile. 
Tým kategorie U10 odehrál jarní sezónu kraj-
ského přeboru s maximálním bodovým ziskem. 
Zvítězil ve všech 21 utkáních při průměrném 
skóre 10:2 na zápas. Ve 22. ročníku McDo-
nald´s Cupu, tradičním fotbalovém klání mezi 
základními školami, se na konci května a počát-
kem června odehrála závěrečná utkání. Celkové 
první místo si v krajském finálovém kole zajistila 
ZŠ T. G. M. Svitavy. O tento cenný sportovní 

úspěch se zasloužili i hráči svitavských přípra-
vek, z U8 Tomáš Kadlec, z U9 Denis Štursa, 
Daniel Schneider, Filip Vyčítal a z U10 Maxim 
Jílek, Lukáš Obr, Tomáš Kolouch, Jakub Dobiáš 
a Jakub Makovský. 

Radek Makovský

Charitativní turnaj 
Svitavské tenisové 
srdce

Dne 30. 8. 2019 proběhne v tenisovém 
areálu Na kurtech již 7. ročník charitativní 
akce Svitavské tenisové srdce. Uskuteční se 
tenisový turnaj ve čtyřhře, ve kterém se mezi 
sebou utkají naši letošní sponzoři. Stejně jako 
v minulých letech ani letos nebudou sportov-
ní výsledky tím nejdůležitějším. Cílem zůstává 
podpora handicapovaných spoluobčanů, ze-
jména dětí, kterým se bude přispívat na spe-
ciální léčbu a důležité pomůcky. Věříme, že 
tento ročník bude stejně úspěšný jako loňský, 
ve kterém bylo přerozděleno fantastických 
250 000 Kč.

Samotný turnaj proběhne od ranních hodin. 
Přátelské utkání bude zakončené předáváním 
vybraných prostředků obdarovaným. V 17:30h 
si rodiče s dětmi a zástupci organizací osobně 
převezmou darovací šeky z rukou sponzorů.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
dárcům z řad firem i fyzických osob za podporu 
a finanční příspěvky, bez kterých by celý projekt 
nemohl existovat. S našimi sponzory a podpo-
rovateli se můžete seznámit osobně během 
akce nebo na stránkách http://www.tenisove-
srdce.cz. Jste srdečně zváni!  Tým STS
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Potvrzení pozice vícebojařské královny

Ve dnech 31. 5–1. 6 se ve Zlíně konalo Mis-
trovství České republiky ve vícebojích všech 
kategorií. Svitavskou atletiku zde reprezento-
vala poličská rodačka Eliška Červená, která se 
kvalifikovala z druhého místa republikových 
tabulek. Svoji pouť za vysněnou medailí začala 
100 m překážek s časem 14,65 s. Hned poté ná-

sledoval skok vysoký, kde zdolala 166 cm a po-
tvrdila roli favoritky v této disciplíně. Ve vrhu 
koulí zaznamenala 11,19 m. Poslední disciplí-
nou prvního dne byl sprint na 150 m. Tuto trať 
doslova prolétla v čase 18,71 s. Tento čas je 
její nový osobní rekord a zajišťoval i pořádnou 
porci bodů a potvrdil průběžné první místo 
v půlce soutěže. Druhý den začal další Elišči-
nou silnou disciplínou, kterou je skok daleký. 
Výkonem 544 cm si upevnila své vedení v sou-
těži a mohla se v klidu soustředit na zbývající 
disciplíny a to hod oštěpem, kde svým výkonem 
35,10 m potvrdila svoji připravenost na republi-
kový šampionát a na osmistovku, na kterou na-
stupovala s velkým bodovým náskokem. Časem 
2:34 min zakončila svoji cestu za zlatou medailí. 
Na druhém místě skončila Jessica Nechanická 
z Nové Paky (5013 b.) a na třetím Kristýna Pro-
kešová z Nymburka (4659 b.). Trenér Milan 

Bouček mohl být s vystoupením Elišky spoko-
jen. Výkonem 5133 b. se totiž Eliška zařadila 
na třetí místo historických tabulek v kategorii 
starších žákyň. Velké poděkování patří i Karlu 
Petrželovi, který připravoval Elišku na vrhačské 
disciplíny. Po krátkém odpočinku čeká Elišku 
Olympiáda dětí a mládeže, která se koná kon-
cem června v libereckém kraji.  ( jm)

Tuři zakončili sezónu čtvrtým místem
Svitavští basketbaloví Tuři se v play-off 

KNBL probojovali do semifinále kde po vel-
kém boji podlehli týmu BK ARMEX DĚČÍN 
2:4 na zápasy. V boji o třetí místo nestačili 
ve dvou zápasech na tým BK Olomoucko 
a vybojovali tak pro Svitavy konečné čtvrté 
místo v lize. Tímto výsledkem vyrovnali své 
historické maximum z loňské sezóny. Přesto 
lze právě uplynulou sezónu hodnotit jako 
jednoznačně nejúspěšnější v historii klubu. 
Po základní a nadstavbové části vybojoval tým 
skvělé druhé místo, čímž se stal jednoznačnou 
„štikou“ letošního ligového ročníku. V play-
off tým získal celkem 6 výher (vloni 5) včetně 
dvou premiérových výher v semifinále (vloni 
0:4 s Nymburkem). Trenér Lubomír Růžička 
byl vyhlášen trenérem roku. Roman Marko byl 
nejlepší v asistencích a CJ Aiken vyhrál soutěž 
Kooperativafaktor o nejatraktivnějšího hráče 
ligy. Samotnou kapitolu tvořily svitavské „mladé 
pušky“ – Šimon Puršl, Luboš Kovář, Matěj Svo-
boda, Marek Welsch a Eduard Kotásek. Právě 
jejich výkony byly jednoznačným faktorem plus 
úspěšné sezóny. Sice jim v semifinálové sérii 
s Děčínem logicky chyběly zkušenosti z podob-

ných vyhrocených soubojů, ale až na Welsche 
(univerzita v USA) budou všichni pokračovat 
i v další sezóně ve Svitavách a jejich výkonnost 
bude určitě zase o kousek výše. V týmu budou 
do nové sezóny pokračovat i Pavel Slezák, Ro-
man Marko, Sean O´Brien a Jiří Svojanovský. 
Naopak po devíti ligových sezónách ve svitav-
ském dresu ukončil svoji kariéru poslední mo-
hykán zaživší vstup Turů do NBL – Tomáš Teplý.  
Jeho střelecký svitavský ligový účet je úctyhodný 
– 2 427 bodů – nejvíce ze všech Turů!! V sezóně 
2015/2016 jich zapsal rovných 400. V uplynu-
lé sezóně Tomáš také „zaokrouhloval“ – 200 
bodů.  Jeho největším osobním úspěchem byla 
výhra v soutěži nejlepších trojkařů při All-Star-
-Game v sezóně 2010–2011, kdy nástřelem 25 
bodů stanovil český rekord, který dodnes ni-
kdo nepřekonal. Tomášovi děkujeme za skvělé 
basketbalové roky ve Svitavách a přejeme mu 
do dalšího života hodně rodinné pohody a pev-
né zdraví!  Pavel Špaček

Úspěšná sezóna fotbalistů
Mladší dorostenci oddílu kopané TJ Svitavy 

dokázali udržet svoji výkonnost i v jarní části 
České divize dorostu a vítězstvím v posledním 
kole ve Vlašimi potvrdili první místo v tabulce! 
Skvělý bonus přidal Ondřej Doleček, jenž se 
s 35 vstřelenými brankami stal nejlepším střel-
cem soutěže. Foto: E. Hromadník. ( jp)
Stojící zleva: Chyba, asistent trenéra, Hykl, Pi-
kovský, Hájek, Brázda, Hrubý, Mauer, Tůma, 
Doleček, Tesař, Marvan, trenér
Dole zleva: Smékal, Ovad, Drašar, Šmerda, 
Čupr, Dürr, trenér Andrle, před nimi leží Polák
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 TJ Svitavy

Fotbalová školička 
na soustředění

Ve dnech 7.–9. 6. 2019 pobývali nejmenší 
svitavští fotbalisté – r. 2012 – na soustředění 
ve Sloupu nedaleko propasti Macocha. Po ce-
lou dobu jsme využívali zdejšího skvělého vy-
bavení a prostředí. Sportovali jsme na umělé 
trávě, na kurtu na plážový volejbal, děti volný 
čas trávily i v přilehlém lese. Měly možnost hrát 
deskové hry, líný tenis, obří mikádo, rovněž 
badminton či kroket. Pro tréninková cvičení 
nám sloužil i kruhový padák, nafukovací balón-
ky, hráli jsme házenou a florbal. Provozovatel 
nám zajistil výbornou plnou penzi, rodiče při-
pravili výtečné a vydatné svačiny včetně pitné-
ho režimu. Poslední večer nechybělo ani spo-
lečné grilování. Věříme, že si celé rodiny, téměř 
40 účastníků, odvezly ze soustředění příjemné 
pocity. A děti zážitky na celý život. Za celkový 
vstřícný přístup děkují trenéři Pavel Švec, Pavel 
Brandejs, Jiří Brusenbauch a Ondřej Ovad.  

Pavel Brandejs


