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TOP týden ve Svitavách — prázdniny končí
Svatováclavský košt
Tradiční zářijové oslavy vína se letos uskuteční v sobotu 28. září v horní části náměstí
Míru. Přípitek je zahájí ve 14 hodin. Ochutnávat se opět budou druhy vína z menších i větších vinařství z různých koutů republiky, svou
účast přislíbilo dosud třináct vinařství.
K degustaci zahraje nejdříve cimbálová muzika Veltlínek, skupiny Točkolotoč a Bardolino
a také Petr Lüftner s kapelou. Hudební program
uzavře kapela The Dozing Brothers, přičemž
program by měl trvat zhruba do 21:45. Rovněž
letošní košt bude moderovat Ondřej Komůrka.
Snad nám všem bude přát počasí a budeme si moct užít muziku i ochutnávání lahodných vín. Těšíme se na vás!
(pá)

Prázdniny pomalu končí, čeká nás pouť ke sv.
Jiljí, a to znamená, že se budeme se loučit s létem. Poslední srpnový týden jsme pro vás připravili Týden otevřených ateliérů, který se bude
konat v příjemném prostředí muzejní zahrady
a muzejních dílen. Každý z pěti dní od 13 do 18
hodin bude věnován setkání veřejnosti s jedním
z materiálů používaných k historickým řemeslům. Cílem této akce je ukázat veřejnosti krásu
a radost z rukodělné práce a nabídnout zájemcům možnost nejen získat základní dovednosti
tradičních řemesel, ale také možnost aktivního
trávení volného času. Věnovat se vám budou
odborní lektoři na jednotlivé činnosti. A že jich
nebude málo a mnohé z nich důvěrně znáte.
Vyzkoušet si můžete pletení z papíru, plstění,
práci na hrnčířském kruhu, pískování skla, kovařinu, kovolitectví i umělý smalt, práci se dřevem
a také fotografické řemeslo doby analogové fotografie. Pondělní a středeční podvečer zpříjemní
koncerty brněnských kapel Frappé a Alfasrnec
pod červeným bukem. V pátek nás čeká vernisáž Venkovky, koncert kapel Slza a Sue — Svitavy
Ukulele Ensemble, v sobotu po celý den slavnost
dechových hudeb a také Jiřinková slavnost. A je tu
první zářijová neděle a s ní již tradiční pouť ke sv.
Jiljí. Dobový jarmark, cimbálová muzika… Krásný
slavnostní den bude zakončen v 19 hodin v kos-

tele sv. Jiljí. Podrobný program najdete na dalších
místech zpravodaje. Přejeme vám všem příjemné
zakončení letních dní a věříme, že ty zářijové nám
přinesou ještě hodně sluníčka, pohody a dalších
příležitostí k setkávání se. Konečně i o nich si můžete přečíst v tomto zpravodaji. Blanka Čuhelová

Než přišla svoboda
Výstava na náměstí Míru
Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem
připravila putovní výstavu s názvem „Než přišla
svoboda“. Ta ukáže občanům v 16 městech situaci v různých oblastech života před rokem 1989
a změny, ke kterým mohlo díky revoluci dojít.
„Lidská paměť je krátká a dává přednost
těm hezkým vzpomínkám. Proto jsme se rozhodli některá fakta připomenout, a to nejen
pamětníkům,“ říká patron výstavy, 1. náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Dvacet venkovních panelů představuje
vše, co ve společnosti charakterizuje období v letech 1968–1989, a to v Pardubickém
kraji a jeho městech a v různých tématech:
doprava, rozmístění sovětských vojsk, životní
prostředí, zemědělství, fenomén panelových
sídlišť, oslavy povinných výročí nebo místní
underground.

Program
14:00–14:10
14:10–14:45
15:00–15:35
16:00–16:45
17:30–18:20
19:05 – 20:05
20:45 – 21:45

zahájení koštu
Cimbálová muzika
Veltlínek (1. blok)
Cimbálová muzika
Veltlínek (2. blok)
Točkolotoč
Bardolino
Petr Lüftner and kapela
The Dozing Brothers

Výstava bude putovat po 16 městech Pardubického kraje. Zajímavé informace, které se
nevešly na výstavní panely, vyjdou ve speciálních novinách s názvem Normalizační listy, které budou k dispozici v informačních centrech
daných měst.
V každém z výstavních měst bude u příležitosti zahájení výstavy také doprovodný program. Návštěvníci si budou moci připomenout,
jak se vázal pionýrský šátek, jak těžký byl nácvik
průchodu kontaminovaným pásmem, vyplní
výjezdní doložku nebo si zacvičí sestavu z jedné
z posledních spartakiád.
Výstava bude ve Svitavách zahájena 17. září
na náměstí Míru a potrvá do 1. října 2019.
Pak postupně zamíří do Poličky, Moravské
Třebové a Litomyšle.
(red)
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Program TOP týdne
Týden otevřených ateliérů

Slavnost dechových hudeb

26.–30. 8. / 13:00–18:00 / muzejní
zahrada a muzejní dílny
Po – ateliér textilu a nití: pletení z papíru,
paličkování, vyšívání, pletení z pedigu,
plstění
Út – ateliér skla a keramiky: vitráže, práce
na hrnčířském kruhu, tasovská metoda,
pískování skla, klasická keramika
St – ateliér kovu a drátu: kovářská dílna,
drátování, drátěné šperky, kovolitectví,
nepravý smalt
Čt – ateliér dřeva a barev: soustružení,
práce s nožem a dlátem, dřevěné hračky
Pá – ateliér světla a stínu: seznámení
s fotografickým řemeslem, historická
fotografie, kamera obskura

31. 8. / So / 13:00 / dolní část náměstí Míru
13:00 pochod po svitavském náměstí
13:20 mažoretky Základní
a Mateřské školy Lačnov
13:40 slavnostní zahájení přehlídky
14:00 Dolnovanka z Dolního Újezda
15:00 Svitavská dvanáctka
16:00 Zlaťanka z Kobylnic
17:30 Astra ze Svitav

26. 8. / Po / 18:00 / muzejní zahrada
Frappé – koncert brněnské folkové skupiny
28. 8. / St / 18:00 / muzejní zahrada
Alfasrnec – koncert brněnské kapely
30. 8. / Pá / 19:00 / ulička Pod Věží
Vernisáž venkovní galerie Venkovka
30. 8. / Pá / 20:00 / dolní část náměstí Míru
Koncert kapely Slza
+ SUE Svitavy Ukulele Ensemble

31. 8. / So / 16:00 / farní zahrada
Jiřinková slavnost

Pouť sv. Jiljí
1. 9. / Ne / 9:00–17:00 / horní část
náměstí Míru
09:00 Zahájení dobového života se
stylovým jarmarkem s historizujícím
zbožím a řemesly. Dobové
občerstvení. Jízdy na konících,
tábor landsknechtů, výstavka
historických reálií a zbraní ve stylu
16. století.
09:15 Průvod jarmarkem
09:30 Drzá služebná – honosné
renesanční divadlo s tanci

10:00 Ať žije král – soutěž pro děti s šermířskými scénami
10:30 Calata – hudební skupina, 1. vstup
11:30 Učitelka tance – výuka tanců
a komentované ukázky tance
12:00 Střílení poledne – Heraldicus
13:00 Calata – hudební skupina, 2. vstup
14:00 Sny – komponované taneční
vystoupení
14:30 Šašek málem králem
– šermířská pohádka
15:30 Calata – hudební skupina, 3. vstup
16:00 Co se nosí v renesanci
– dobová módní přehlídka
16:30 Mečem i ohněm – Heraldicus
10:00–15:45 / dolní část náměstí Míru
Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem
(10:00, 12:05,14:00) a Plzeňský MLS
– Malý lidový soubor (11:20, 13:00, 15:00)
19:00 / kostel sv. Jiljí
Nela Skarková (soprán), Vojtěch Poštulka
(baryton), Jitka Křivánková (korepetitor)

Památky a zábava v muzeu a Tramtáryji

Dny evropského dědictví (EHD) jsou akcí,
která každoročně v září otevírá zajímavé památky. V objektech, které jsou běžně přístupné
veřejnosti, bývá v tyto dny vstup zdarma, připravují se různé doprovodné akce. Jednotlivé
země vyhlašují svá národní témata – letošní
v České republice je Památky a zábava. V našem městě se letos k této akci připojili pracovníci muzea a Tramtáryje.
V sobotu 14. září se veřejnosti zdarma otevřou dokořán brány městského muzea, v prostorách SVČ Tramtáryje bude probíhat den
otevřených dveří pro všechny, kteří mají zájem
si tuto budovu prohlédnout. Tento víkend se
stane také loučením se sezónními výstavami.
V muzeu vás v sobotu čekají od 10 do 18 hodin
Albihrátky – hry pro všechny věkové kategorie,
venkovní hry, kreativní i vzdělávací hry, novinky
v herním světě, dílničky pro malé i velké i soutěže o ceny. V SVČ Tramtáryje můžete navštívit
oblíbené Deskohraní – speciální herní dny plné
zábavy, které pro vás tentokrát připravila spo-

lečnost „Děláme to pro děti“. Od 13 do 16 hodin hraní pro všechny věkové kategorie, od 17
do 19:30 hry rodinné pro společné chvíle bez
elektroniky i lehce únikové aneb únikovky v krabici, to tu ještě nebylo! Od 20 hodin dokud
vydržíme opravdu napínavé únikovky v krabici,
strategické hry pro zábavu i hry vyžadující více
vysvětlování.
V neděli 15. září bude od 10 do 17 hodin
pokračovat program již pouze v SVČ Tramtáryje hrami všeho druhu pro malé, větší i největší,
věk není faktor.
Těšíme se na vás.
Lea Sehnalová a Ondřej Komůrka

Vernisáž Venkovky
netradičně
Nikoliv v termínu, ten je jako vždy v pátek
před poutí, tedy 30. srpna v 19 hodin. Též nikoliv
v umístění – to je standardně v uličce Pod Věží.
Netradičnost z nadpisu odkazuje na formu, jakou
bude vernisáž probíhat. Nové obrazy totiž budou
vystaveny na malířských stojanech, a to proto,
že delší stěnu galerie Venkovka čeká v nejbližším
roce rekonstrukce. V době od září do jara z ní
budou z důvodu stavebních prací obrazy sundány. Ve vhodný čas, před zahájením letní sezóny,
bude Venkovka znovu nainstalována již s novými
přírůstky z letošního Malování v Nadaci.
Všechny přátele svitavského výtvarného
umění si dovoluji pozvat na vernisáž, která započne o devatenácté hodině. Pro přítomné je

nachystáno překvapení v podobě výzvy, kterou
ale nemohu prozradit, protože by pak nebyla překvapením. Pro návštěvníky vernisáže ještě připomínám, že koncert kapely Slza začíná na náměstí
Míru v 20:00 hodin a po nich roztančí vaše těla
Svitavy Ukulele Ensemble.
H. A. Syčák

Jiřinková slavnost
Ve Svitavách již tradiční Jiřinková slavnost se
bude letos opět konat v předvečer pouti ke sv.
Jiljí v sobotu 31. srpna od 16 hodin v příjemných
prostorách venkovního areálu řimskokatolického
farního úřadu. K tanci a poslechu zahraje skupina Moka-band, chybět nebude občerstvení.
O Jiřinkových slavnostech se lidé poprvé
dočetli v první polovině 19. století, začal je pořádat Jiřinkový spolek v České Skalici. Byly spojeny s obrozeneckým hnutím v naší zemi a také
s dobou, kdy ve všech zahradách jiřinky kvetou
v nebývalé míře. Ve Svitavách se první slavnost jiřinek konala v roce 2005 v hotelu Slavie a následná rekonstrukce farní stodoly a zahrady poskytla
této slavnosti velmi vstřícné zázemí. Dobrovolné
vstupné bude stejně jako v minulých letech věnováno na opravy kostela sv. Josefa. Přispět můžete
také celoročně na účet 1286823399/0800.
Nadační fond kostela sv. Josefa děkuje všem
dárcům, kteří se finančními dary jakýmkoliv
způsobem (letos např. při příležitosti Noci
kostelů) podílejí na dlouhodobých opravách
této historické památky.
Blanka Čuhelová
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Svitavská poliklinika prochází rekonstrukcí
Budova polikliniky Svitavské nemocnice
prochází v současné době opravami. Z důvodu
rekonstrukce, která potrvá zhruba rok, se některé ambulance a další pracoviště přesouvají
do jiných prostor.
Hlavním cílem nynější rekonstrukce svitavské polikliniky je úprava ambulancí pro lepší
komfort pacientů i personálu a přemístění lékárny do přístupnějších míst v přízemí. Protože rekonstrukce probíhá za provozu, některé
ambulance najdou pacienti v náhradních prostorách, a to buď v rámci budovy polikliniky,
nebo i mimo ni. Přesuny se již dotkly ambulancí ORL a lékařské pohotovostní služby
pro dospělé, které se nyní nacházejí v hlavní
budově Svitavské nemocnice, interní odborná
ambulance je přesunuta do 2. patra budovy rehabilitace. Do náhradních prostor budou v září
z polikliniky dočasně přemístěny i ambulance

kardiologická a kožní. Všechny aktuální změny
související s rekonstrukcí jsou v rámci nemocničního areálu označeny, pacienti a návštěvníci nemocnice je naleznou také na webových
stránkách http://svitavy.nempk.cz/.
Úpravy, kterými v současné době poliklinika prochází, jsou součástí druhé fáze
rekonstrukce. První etapou oprav prošla
budova polikliniky již před čtyřmi lety, kdy
dostala novou fasádu včetně zateplení, o rok
později byly vyměněny také podlahové krytiny na chodbách či dveře do ambulancí, upravena byla také sociální zařízení. Výsledkem
celé rekonstrukce bude zevnitř i zvenku zrekonstruovaná budova polikliniky připravená
poskytnout pacientům širokou škálu ambulantních služeb, včetně pro veřejnost lehce
dostupné lékárny v přízemí budovy.
Karolína Frýdová

Letní tábory měly úspěch
Pionýrská skupina Vysočina Svitavy
Letní tábor na Ostrém Kameni se letos
pořádal na přelomu letních měsíců. Padesátka
účastníků rozdělena na 4 týmy si užila téma
Hvězdná brána a bojovala proti Go‘auldům
a Jaffům. Děti se učily pracovat v týmu a byly
dost šikovné. Poděkování od rodičů svědčí
o tom, že se tábor líbil.
Alena Petrželová

Letní příměstský
sportovní tábor Svitavy
Pořádaný už od roku 2014, tento sportovní
kemp nabízí velkou škálu sportovních zážitků
nejrůznějších rozměrů. Děti se během tábora
seznámí s míčovými hrami, vyzkouší si tenis, naučí se základy gymnastiky nebo zažijí plné tempo
boxerského tréninku. Letos proběhly dva turnusy v prostřední části července. Jiří Johanides

Cyklistický a sportovní
příměstský tábor
Cyklistický a sportovní příměstský tábor
manželů Markových proběhl první dva prázdninové týdny. Během dvou turnusů se na kempech vystřídalo přes 40 dětí z nejrůznějších
koutů republiky. O děti se starali kvalifikovaní trenéři cyklistiky, plavání a triatlonu, další
cenné rady a zkušenosti ze závodů a sportu
si mohli mladí sportovci vyslechnout od dvou
dorosteneckých reprezentantů ČR v triatlonu
a plavání. Pro děti byl připravený bohatý program plný her, soutěží, sportu a legrace. Vyzkoušeli si, co obnáší cyklistická časovka, duatlon, jízda na pumptracku, letní biatlon. Velkou
radost jim udělala návštěva lanového centra
a hledání pokladu. Sešla se nás výborná parta
sporťáků a všichni jsme si to náležitě užili.
Ladislava Marková

Příměstské a pobytové tábory
s Bonanzou
Bonanza Vendolí, z. ú. uspořádala během
první poloviny letních prázdnin dva příměst-

ské a dva pobytové tábory. Pobytové tábory
byly realizovány na statku ve Vendolí. Na začátku prázdnin proběhl již tradičně čtrnáctidenní Pobytový tábor především pro děti
z OSPOD. V posledním červencovém týdnu
jsme poprvé realizovali Mezinárodní tábor
ve spolupráci s německou organizací Naturspur. Příměstské tábory realizovali v červenci
NK Díra Svitavy a NZDM Prevence s Bonanzou. V srpnu nás pak čekal Putovní tábor a Pobytový tábor pro děti.
Šárka Mičková

Letní tábor oddílu TOM Brontíci
Letní tábor oddílu TOM 20801 Brontíci se
letos konal na táborové základně Zouvalka u Brněnské přehrady. Tábora se zúčastnilo 45 dětí
ve věkovém rozmezí 5 – 15 let. Zaměření tábora bylo všeobecné, s tematickou celotáborovou
hrou. Ta letošní měla název „Ve zdravém těle
zdravý duch“ a byla zaměřena především sportovně. Děti si s sebou také přivezly jednoranné
pistole typu NERF, se kterými jsme realizovali
4 hry nazvané NERF GAMES jako součást celotáborové hry. Další náplní tábora byla výuka a zdokonalování v oblasti táborových a turistických dovedností, výlety na hrad Pernštejn a Veveří, kde
děti absolvovaly program zaměřený na historii
hradu, dále noční hra, olympiáda a řada netradičních her jako třeba lakros nebo brannball.
Tábor hodnotíme jako velmi zdařilý a všichni se
společně těšíme na další rok. Michal Škavrada

Letní tábory oddílu TOM Zálesáci
Zálesáci se letos věnovali dvěma táborovým
příležitostem. První byla Letní táborová školička
na téma SHREK. Děti musely pomoci Shrekovi
získat právo na královský trůn tím, že sháněly
podpisy od všech důležitých pohádkových bytostí z království. Nechyběly ani taneční budíčky
nebo již tradiční ponožkové závody. Letní tábor
Damašek rozřadil všechny účastníky do několika týmů vedených věhlasnými cestovateli jako
Emil Holub, Kryštof Kolumbus nebo také Fran-

Obce přátelské seniorům
V sobotu dne 7. 9. 2019 zveme seniory společně s jejich vnoučaty k rybníku Rosnička, kde
budeme společně osazovat a instalovat plovoucí ostrovy v rámci obnovy rybníka. Sraz v 10:00
hodin na pláži rybníka Rosnička.
Ve dnech 23.–27. 9. 2019 se uskuteční ve Středisku volného času Tramtáryje příměstský tábor
pro seniory s bohatým programem sportovním,
kulturním i poznávacím (např. deskové hry, discgolfový turnaj, hra na procvičení paměti a jemné motoriky, šifrovací hra po městě i jednodenní
poznávací výlet). Stravování je zajištěno v jídelně
Střední zdravotnické školy.
Přihlášku je možné podat osobně v Klubu
seniorů (Fabrika – 3. podlaží) nejpozději do 16.
9. 2019 vždy v pondělí od 14:00 do 17:00 hod.
nebo ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 hod. Současně je nutné zaplatit účastnický poplatek 350 Kč.
Ve středu 25. 9. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin se v areálu u Domu s pečovatelskou službou
na Felberově ul. uskuteční první ročník olympiády pro seniory, kterou organizačně a obsahově
zajistí SVČ Tramtáryje. Senioři, kteří mají chuť
zúčastnit se sportovního klání v disciplínách jako
např. hod na přesnost, šipky, pétanque, nebo
si pod vedením fyzioterapeuta zacvičit ve Fitkoutku, přihlaste se v Klubu seniorů v pondělí
od 14:00 do 17:00 hod. nebo ve čtvrtek od 10:00
do 11:30 hod. nejpozději do 16. 9. 2019.
Stravování je zajištěno v jídelně Domu s pečovatelskou službou, účastnický poplatek 75 Kč se
platí současně s přihláškou. Šárka Řehořová
Kulatý stůl na téma

Městská hromadná doprava
V pondělí, 23. září 2019 od 17 hodin
proběhne ve velké zasedací místnosti
budovy Městského úřadu Svitavy T. G.
Masaryka 25 veřejně přístupný kulatý
stůl na téma „Městská hromadná doprava“. Přijďte se informovat, podiskutovat,
vyjádřit svůj názor.
cis Drake. Aby účastníci putování zvládli, oprášili vědomosti z oblasti rostlin, živočichů a jejich
stop, turistické značky a také potrénovali vázání
lodních uzlů. Cesta kolem světa byla náročná,
avšak zábavná.
Jiří Johanides

Letní tábory SVČ Tramtáryje
I Středisko volného času Tramtáryje letos
pořádalo dva druhy táborů. Celkem 7 turnusů příměstských táborů, z nichž některé byly
sportovní, některé turistické, další taneční
a byla zde i možnost výtvarného tábora. Příměstského tábora se mohly zúčastnit děti od 6
do 13 let a byly vedeny zkušenými pedagogy.
Pobytový tábor na Svratouchu na přelomu
července a srpna se letos nesl v duchu indiánského prostředí. Kromě nejrůznějších táborových her pořádaných v přírodě, návštěvy
koupaliště a dalšího bohatého programu stojí
za zmínku především den zasvěcený horolezeckému výcviku.
Jiří Johanides
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Aktuální informace z rybníku Rosnička
V průběhu letošního roku jsme obyvatele
města opakovaně informovali o přírodě blízkých opatřeních, která jsou postupně aplikována
na rybníku Rosnička za účelem zlepšení kvality
vody v rybníku. Byť jsme teprve na počátku tohoto ozdravného procesu, podařilo se prozatím
v probíhající koupací sezóně udržet v rybníku
vodu čistou a mimořádně průhlednou. V minulých letech byl rybník nevhodný ke koupání
převážně již v polovině měsíce července.
Potěšitelná je skutečnost, že obyvatelé a návštěvníci města využívají opět rybník
ke koupání i rekreaci. I proto je v rámci údržby
rybníka počítáno s péčí o pláž rybníka. Ta byla
v měsíci srpnu odplevelena a pro další koupací
sezóny se počítá s jejím mírným rozšířením.

Instalace tohoto zařízení společně s počtem osazených ostrůvků je možné označit
v rámci České republiky jako ojedinělý a výjimečný projekt.
Na podzim letošního roku bude jednáno
s rybáři o způsobu zarybnění rybníka. To bude
probíhat postupně s vyhodnocením dopadů
na kvalitu vody v rybníku.
Z dalších doprovodných opatření můžeme
zmínit připravovanou projektovou přípravu
na odkanalizování chaty Rosnička a rozšíření
odkalovací nádrže nad Rosničkou, která by
byla v budoucnu využitelná pro doplňování
vody v rybníku v průběhu koupací sezóny.
Marek Antoš, Jiří Johanides

Bohužel stále někteří návštěvníci rybníka
nerespektují zákaz vstupu psů na pláž, proto
se zde v příštím roce počítá s osazením cedulek
s vyznačením tohoto omezení.
Kromě koupání je návštěvníky rybníka
hojně využívána i půjčovna lodiček. Ty si lze
vypůjčit za 80 Kč na hodinu, k dispozici jsou dle
otevírací doby Chaty Rosnička (pondělí od 14,
úterý–pátek od 12 a o víkendu od 10 hodin,
vždy nejpozději do 19 hodin). Lodičky si lze
vypůjčit po celou dobu prázdnin.
Kvalitu vody se daří prozatím udržovat využitím vodních rostlin a aplikací probiotických
bakterií. První aplikace bakterií byla provedena
v měsíci květnu, druhá pak počátkem měsíce
srpna.
Na rybníku bylo doposud nainstalováno téměř dvacet plovoucích ostrůvků. Je velmi příjemné, že se přihlásilo již devět dárců, a to jak jednotlivců, tak organizací či uskupení, kteří na jejich
pořízení přispěli částkou ve výši deset tisíc korun.
Příznivý účinek plovoucích ostrůvků na snižování
obsahu živin, okysličování vody a omezení jejího
prohřívání se projeví až v příštích letech. Právě
proto je pozitivní, že se letos podaří na Rosničce
nainstalovat na třicet ostrůvků.
Že ozdravný proces neprobíhá lehce,
svědčí poněkud zdlouhavější proces pořízení
provzdušňovacího zařízení. To má podpořit
činnost probiotických bakterií u dna rybníka,
kde bude postupně docházet k redukci organických látek v sedimentu, a tím následně
k pozvolnému poklesu dna. Očekáváme, že
tím zároveň dojde ke zvýšení kapacity zadržené
vody v rybníku, což bude mít další příznivý vliv
na zlepšení kvality vody. Příznivý účinek by se
měl projevit v řádu dvou až tří let.

Práce na chodnících
pokračují
Další část chodníků ve Svitavách nyní prochází obměnou, aby obsahovaly více bezpečnostních prvků a byly schůdnější pro osoby
s omezenými možnostmi pohybu. V současné
době se intenzivně pracuje na chodníku, jenž
začíná u Malého náměstí, pokračuje skrze autobusové nádraží a končí u okružní křižovatky
pod nemocnicí. Koncem srpna by celý tento
úsek měl být uveden do provozu. Vznikne tak
bezbariérová část dosti frekventovaného místa.
Kromě veřejného osvětlení přechodů přibyde také spojení chodníků od nádraží směrem
k městskému muzeu.
Jiří Johanides

Změna vstupného
na krytém
plaveckém bazénu
Po více než 8 letech, kdy docházelo
ke zdražování energií a dalších nákladů, ale
ceny vstupného zůstávaly stejné, dojde od 2.
září k mírnému navýšení. I tak ale nadále zůstává svitavský bazén nejlevnější v okolí.
Úpravu doznal i samotný ceník, kdy se
nově nejmenší návštěvníci do 3 let mohou těšit
na vstupné zdarma. Zavádí se nové ceny i pro
dopolední plavání a myšleno bylo i na seniory.
Oblíbený a nejvyužívanější druh vstupného
– rodinné pasy a permanentky – zůstává zachován. Aktuální informace lze nalézt na www.
sportes.svitavy.cz
Filip Tomanec

Jídelna ZŠ Felberova
dostává nový kabát
O prázdninách se sice nevyučuje, nicméně
na ZŠ Felberova je stále živo. V současné době
probíhají veškeré důležité práce, aby s blížícím
se novým školním rokem mohla být jídelna
ke konci srpna schopná provozu.
Celková rekonstrukce však bude probíhat
až do prosince letošního roku, do té doby bude
ale jídelna od září fungovat alespoň jako výdejna jídla. Rodiče žáků tedy nemusí mít obavy,
děti budou mít stravu zajištěnou.
Projekt je realizován z peněz rozpočtu města s podílem spolufinancování z podprogramu
298 213 Ministerstva financí ČR nazvaného Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol. Získaná dotace na daný
projekt činí bezmála 23 milionů korun, zbytek
nákladů do celkové částky mírně přesahující
33 milionů doplatí město Svitavy. Jiří Johanides

Zasedání
zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva města
Svitavy se koná 11. září od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy,
T. G. Masaryka 25.

Vítání občánků
na radnici
V sobotu 3. 8. 2019 proběhlo pravidelné
vítání občánků, kdy pan starosta přivítal mezi
občany našeho města tyto děti:
Pavel Jandl, Nikol Porubská, Matyáš Weis,
Patrik Straka, Jiří Gutveis, Patricie Girgová,
Jiří Teplý, Petra Vojtová, Radek Tomášek,
Anna Báčová, Oskar Mazák, Adéla Francová,
Renata Johanidesová
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Farmářské trhy jsou v poločase
Nejen prázdninové měsíce jsou za svou polovinou, ale také letošní farmářské trhy. Snažíme se každý rok trhy obohatit o nový sortiment
zboží, přičemž v jejich rámci proběhla i prezentace Regionálních potravin Pardubického kraje.
Značku Regionální potravina uděluje devátým
rokem Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším
potravinářským výrobkům, které vítězí v krajských soutěžích. Cílem je podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání jak na pultech prodejen,
tak i na trzích. Z prodejců na našem farmářském
trhu toto ocenění získala například farma paní
Hany Martiníkové z Gruny u Moravské Třebové
se sortimentem mlékárenských výrobků.
Chtěli bychom tímto také poděkovat všem
ostatním prodejcům, ale také zákazníkům
za přízeň, kterou Svitavským farmářským trhům zachovávají.
Rudolf Grim

Začátek školního roku a bezpečnost

Město vybírá autora nového loga a grafiky
Město Svitavy hodlá na začátku roku
2020 představit nové logo a další vizuální
prvky určené pro komunikaci města s veřejností. Nejtěžší částí celé tvorby byl cíl
zjistit, jaká je identita města Svitavy a co
by se mělo promítnout v samotném logu
a jeho nové koncepci. Proces se nyní
nachází ve fázi oslovování konkrétních
grafických studií a jednotlivců, přičemž
garantem akce je agentura Czech Design.
Vybráno bylo 5 následujících finalistů:
Artbureau
MgA. Věra Marešová
Mr. Steinert, s.r.o.
Pavel Šmerda
VOALA – Ing. Pavel Kulišťák

V případě vyřazení nebo odmítnutí
některého subjektu je připraveno několik
náhradníků. Během srpna přijedou všichni finalisté osobně do Svitav a proběhne
briefování, tedy potvrzení podkladů zadání, aby se mohli seznámit s naším městem
a jejich návrhy mohly být odpovídající.
Výběr vítěze a realizátora celého projektu vybere odborná porota během října
letošního roku. Skládat se bude z části nezávislé (agentura, odborníci, profesionálové) a také z části závislé (představitelé
města) v poměru 3 nezávislí porotci a 2
závislí. Cílem nového loga je především
jednotnost a nadčasovost. Věříme, že se
nám podaří vybrat to správné logo pro
naše krásné Svitavy.
Jiří Johanides

Díl druhý

Produkce odpadu ve Svitavách
Čísla a tabulky nejsou tím nejzajímavějším
čtením. Chceme-li si ale vytvořit konkrétnější
představu o nějakém problému, pak k tomu
čísla potřebujeme. Každý z nás je původcem
odpadu, zajímali jste se však, kolik odpadu lidé
ve Svitavách vyprodukují? Pokud ano, pro vás
tedy budou určena následující čísla popisující
rok 2018. Prvním údajem bude množství směsného komunálního odpadu. V roce 2018 se ho
ve Svitavách svezlo 2 868 t. Část byla předána
spalovně SAKO v Brně ke spálení, zbytek uložen na skládce odpadu. Jak se nám dařilo třídit? Papíru se v rámci nádobového sběru svezlo celkem 289 t, plastů 259 t a skla 172 t. Bez
zajímavosti není ani údaj o množství vyřazeného elektrozařízení ukládaného do červených
kontejnerů – 7,5 t, nebo textilu ukládaného
do bílých kontejnerů – 49 t. Na závěr ještě biologicky rozložitelný odpad (tráva listí, větve …),
kterého Svitavané prostřednictvím sběrného

Městská policie 156

dvoru a velkoobjemových kontejnerů předali
celkem 1 366 tun.
Většina produkce směsného komunálního
odpadu se v České republice odstraňuje uložením na skládkách. V souvislosti s tím již několik
let sílí snaha dosáhnout stavu, kdy bude z tohoto množství odkloněno co možná největší
množství odpadu, který lze materiálově nebo
energeticky využít. K zásadní změně dojde
v roce 2030, kdy začne platit zákaz ukládání
neupraveného směsného komunálního odpadu
na skládce.
Proto je potřeba udržovat a rozvíjet systém
tříděného sběru, věnovat se ovšem nejen jeho
kvantitě, ale také kvalitě. Je také potřeba připomenout, že stejně důležitým termínem, jako
je třídění odpadu, je také pojem předcházení
odpadu. Co takhle přemýšlet o tom, zda se dá
udělat něco pro to, aby nám některé odpady
nevznikaly vůbec…
Josef Gestinger

Končí prázdniny a pro školáky začíná další
školní rok. Do škol se začátkem září vydají nejen již „ostřílení“ žáci, ale také žáci „prvňáčci“.
Některé děti mohou být duchem stále v letních
radovánkách a nedochází jim možná rizika.
Snažme se být všichni, ať již jsme účastníci silničního provozu či nikoli, obezřetní a dodržovat
pár základních níže uvedených rad, které nám
všem mohou pomoci v klidu zvládnout začátek
školního roku a předejít nepříjemným situacím.
• Doprovázejte své děti až před budovu školy, a pokud nemůžete, poproste o pomoc
jejich starší sourozence nebo prarodiče.
• Promluvte s dětmi o bezpečném chování
při cestě do školy i ze školy, jídelny či družiny a cestu s nimi předem projděte.
• Oblečení dětí opatřete reflexními prvky,
zlepšíte jejich viditelnost nejenom při nepříznivém počasí.
• Nezapomínejte na to, že děti naše zvyky
a jednání často kopírují, proto pro ně buďme dobrým vzorem.
Strážníkům městské policie není lhostejné
bezpečí a zdraví vašich dětí, a proto i v tomto
roce budete strážníky vídat na přechodech v blízkosti školních zařízení. Zvláště řidiče motorových
vozidel žádáme, aby dbali zvýšené opatrnosti
v místech, kde se nacházejí školská zařízení.

Odhalen pachatel krádeže
Dne 2. 8. odpoledne odhalili strážníci pachatele krádeže měděných plechů, které byly
odcizeny ze střechy budovy vodárny na ul. Raisova a Myslbekova. Zároveň však musíme poděkovat všímavým občanům, kteří podezřelého
na střeše budovy viděli, zavolali nám, a přispěli
tak k jeho dopadení. Při následných úkonech
strážníků byl ve spolupráci s Policií ČR nalezen
a zajištěn i odcizený plech. Jelikož se ve věci jedná o spáchání trestného činu, převzala si případ
i podezřelého k následnému šetření Policie ČR.

Pachatelky krádeží trestu neunikly
Dne 3. 8. a 4. 8. řešili strážnici dvě oznámení o krádeži zboží v prodejnách KIK a Albert.
V první prodejně odcizila známá pachatelka J.
P. jedny riflové kalhoty, které si chtěla ponechat pro svoji potřebu. V druhém případě také
známá podezřelá, K. P., odcizila různé zboží
v prodejně s potravinami. Obě podezřelé postihl stejný trest, kdy jim byl ze strany strážníků
uložen příkaz na místě ve výši 10.000 Kč za spáchání přestupku proti majetku. Budeme věřit,
že tyto znatelné sankce odradí dotyčné od dalších krádeží.

Dozvuky pivních slavností
Dne 13. 7. v nočních hodinách došlo na náměstí Míru k rozbití skleněné výplně jedné z výloh. Na jednání osob upozornil muž, který byl
v té době na náměstí. Za pomoci kamerového
systému se podařilo pachatele skutku odhalit,
zmapovat jejich cestu a chování a věc předat
k řešení Policii ČR.
Rostislav Bednář
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Svitavští světáci — 13. díl
Profesor Vojtěch Mornstein se narodil
v rodině lékaře a učitelky ve Svitavách. Vystudoval přírodovědeckou fakultu v Brně. Je profesorem na Lékařské fakultě MU a přednostou
Biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty MU.
Jak vzpomínáte na školní léta ve Svitavách?
„Škola pro mne znamenala hodně. Základní školu i gymnázium jsem proseděl zpravidla
v první lavici s přítelem Janem Ženkou, dnes
bádá na Jihočeské univerzitě. Někteří spolužáci
nám říkali ´vědci´, naše zájmy byly netypické,
nebavili jsme se o holkách, ale spíše o chemii
a biochemii. Sháněli jsme chemikálie a vyráběli z nich nebezpečné směsice, kterých bych se
dnes ani prstem nedotkl.“
Proč jste po maturitě zvolil biologii a biofyziku?
„Původně jsem chtěl studovat biologii,
hlavně botaniku, ale přijímací řízení mne zavedlo na biofyziku, tehdy náhodou otevřenou.
Zájem o přírodní vědy ve mně asi vzbudila významná část mého příbuzenstva, hlavně otec,
vyhledávaný zubní lékař s širokým rozhledem
a domácí knihovnou, která mi poskytovala hojnou duševní potravu. Vygúglit se nic nedalo.“
Biofyzika je coby mezioborová disciplína
širokým polem k bádání.
„Biofyzika může být chápána jako badatelský směr na pomezí biologie a fyziky. Lékařská
biofyzika má za sebou zhruba 150 let existence a předmětem zájmu jsou lékařské přístroje
všeho druhu i rizika, která z působení na lidský
organismus mohou plynout. Fascinuje mne nevídaný pokrok, k němuž došlo. Přístroje jako
magnetická rezonance, výpočetní tomografie
neboli CT, ultrazvuková diagnostika nebo terapeutické urychlovače částic podle mne patří
k těm nejrafinovanějším a nejprospěšnějším
přístrojům, které kdy lidé vymysleli.“
Co je největším přínosem Českého klubu
skeptiků? A proč jste odpůrcem alternativní
medicíny?

„Největším přínosem Českého klubu skeptiků je medializace nejkřiklavějších případů podvodného jednání léčitelů či jiných šarlatánů, kteří bohatnou na lidské důvěřivosti. Mě přivedlo
do těchto kalných vod mé biofyzikální zaměření, umožnilo komplexní pohled na problémy
kolem alternativní medicíny. Ač mi to nemusíte
věřit, myslím, že někomu skutečně pomáhá,
a nevidím problém v jejím využití jako doplňkové léčby u některých diagnóz. Problém nastává,
pokud léčitelé radí vážně nemocným pacientům
ukončit účinnou moderní léčbu, či pokud pacientovi diagnostikují zdravotní problém, kterým
netrpí, jen za účelem osobního zisku.“
Absolvoval jste na dvě desítky cest do zahraničí, naučili se v cizině něco od Vás?
„Ačkoli jsem nikdy nebyl velký cestovatel,
můj nejdelší a nejzajímavější pobyt v cizině byl
měsíc v Moskvě v době nástupu Gorbačova,
pak tři týdny v Heidelbergu, kde mi v ústavu
pro studium rakoviny ukázali i díru po jaderném reaktoru, který už nepotřebovali. Zhruba
dvě desítky zahraničních cest jsou sice menším
číslem, ale díky nim jsem si uvědomil rozdíly
našeho vědeckého života ve srovnání se světem
i to, že i my v oblasti biomedicínské vědy máme
světu co nabídnout.“
Podílíte se na anglickém studijním programu.
Chápou cizí studenti český humor, ironii?
„Anglický studijní program je pro všechny
lékařské fakulty v republice velká výzva. Na naší
fakultě je zahraničních studentů zhruba půl tisíce z několika desítek zemí. Někteří jsou vynikající, ale jiní mají problém i s angličtinou, zejména
na začátku. Česky se učit musí, kvůli kontaktu
s pacienty ve vyšších ročnících, ale ne všem to
vždy jde. Česky neumí pořádně spousta Čechů,
tak co pak lze žádat třeba po Thajcích? S českým
humorem a ironií může být u některých zejména
na začátku studia problém, ale většina studentů
si brzy zvykne, každopádně učitelé musejí dávat
pozor na všelijaké „přešlapy“. Nakonec se vlastně učíme všichni od sebe navzájem.“

Vaše kniha Gorazdův limit je trochu apokalyptickou vizí ´Co by se stalo, kdyby…´
na dálnici D1. Napadl Vás námět právě při
řízení na dálnici?
„Řidičem nejsem, nápad ve mně dozrával
delší dobu, možná to je i jakýsi můj specifický
způsob, jak se vyrovnat s ekologickými problémy naší doby. Je to příběh, který trochu
přehání a má i prvky satiry. Některé scény
z Gorazdova limitu se ale realizují téměř pravidelně, třeba po dálnici se toulající prasata,
jimž se podařilo přežít havárii kamionu, který
je převážel.“
Čtete recenze svých knih?
„Samozřejmě jsem je hledal a kochal se
příznivými, jichž byla naštěstí většina. Více ponaučení si člověk odnáší z kritických recenzí,
i když je kvůli nim třeba na chvíli naštvaný. Někdy si ale stačí něco po sobě přečíst s větším
odstupem a člověk ty chyby vidí sám.“
Vracíte se někdy do Svitav?
„Život nám mnoho dává, ale také bere. Dokud jsem vlastnil nedaleko Svitav malou chatu,
jezdil jsem „domů“ docela často. Dnes vedou
moje kroky hlavně na hřbitov, kde spočívá
popel rodičů. A protože mám zpravidla chvíli času do odjezdu vlaku, projdu se po městě
a dám si někde jedno nebo dvě piva. To se pak
lépe zavzpomíná. Nicméně Svitavy jsou stále
hezčí a hezčí.“
Petra Soukupová

Cyklobusy pojedou až do konce září!
Všech pět linek cyklobusů, které cyklisty
i pěší turisty přiblíží na atraktivní místa Českomoravského pomezí a okolních regionů, bude
letos nově v provozu až do 29. září. Autobusy
uzpůsobené pro převoz kol jezdí také v letošní sezóně každou sobotu a neděli i o státních
svátcích.
Každý, kdo se vydá na pěší nebo cyklistický výlet a využije možnosti svézt se cyklobusem, může vybírat z pěti linek, které míří nejen k atraktivitám historických měst Litomyšl,
Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké
Mýto, ale i na řadu dalších zajímavých míst. Patří k nim zámek v Nových Hradech, Toulovcovy
maštale, Muzeum dýmek v Proseči, rozhledna
Terezka, Hřebečské důlní stezky či rozhledna

na Kozlovském kopci. Za zážitky se lze vydat
také mimo region Českomoravského pomezí
a nechat se cyklobusem zavézt třeba na Dolní
Moravu, do Čenkovic, na Šerlich, do Žďárských
vrchů nebo k Sečské přehradě.
Na linkách platí tarif IREDO, který nabízí
výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu
cyklobusem je možné využít také zvýhodněné
rodinné, síťové a časové jízdenky nebo slevy
pro studenty a seniory. Podrobné informace
o provozu cyklobusů jsou uvedeny na portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdními řády, mapkou a tipy na výlet jsou k dispozici
v informačních centrech a na řadě dalších míst
Českomoravského pomezí.
Jiří Zámečník
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Cestovatelé podpoří neziskovou organizaci Děti patří domů
Již potřetí se ve Svitavách v klubu Tyjátr uskuteční populární Cestovatelský večer,
který organizuje nezisková organizace Děti
patří domů. Během dobročinného večera vystoupí šest cestovatelů. Každý z nich bude mít
na prezentaci zhruba 10 minut, během nichž
odvypráví příběh prostřednictvím 25 fotek. Inspirativní dvouhodinovka plná dobrodružství
se uskuteční v úterý 24. září od 18:00 hodin
ve svitavském klubu Tyjátr.
Jak jde dohromady Cestovatelský večer
s neziskovou organizací vašeho typu?
„Posláním naší organizace je podpora a rozvoj náhradní rodinné a hostitelské péče. Ačkoli
naši klienti obvykle nikam příliš necestují, myšlenka chystaného večera nám není cizí. I pěstounští rodiče nebo hostitelé hledají, jak by se
jejich cesty protnuly s cestami svěřených dětí.
Výtěžek z dobrovolného vstupného využijeme
na podporu hostitelské péče pro děti z dětských
domovů. Podpořit nás lze také online v sekci
Podpořte nás na www.detipatridomu.cz.“

„Věříme, že se nám podaří dotáhnout výrobu limitované edice barevných cestovatelských
ponožek. Zvolili jsme si je jako symbol a pojítko mezi naší činností a cestováním. Těší nás
i spolupráce s našimi ambasadory, kteří nám
pomáhají s propagací.“

Kdo vystoupí mezi cestovateli?
„Těšit se můžete na reportérku České televize Markétu Kutilovou, která nám přiblíží život
v Sýrii, nebo svitavský pár, který vyrazil ze Svitav autem do Íránu, aby tam strávil měsíc plný
dobrodružství, či perly Kambodži a Vietnamu,
nebo na život ve Finsku.“
Jakou máte novinku oproti předchozím
Cestovatelským večerům?

Večer na téma architektura
Již třetím večerem bude ve středu 25. září
od 19 hodin pokračovat cyklus večerů na téma
architektura, tentokrát s názvem Ekologie a soběstačnost v architektuře. Večer se uskuteční
v Tvořivě badatelské učebně při ZŠ a MŠ Sokolovská na Pražské ulici.
Tento večer bude zaměřen na architekturu, v kontextu globálních změn a s tím spojena
témata. Prvním hostem večera bude Petr Patočka, svitavský rodák a jeden ze zakládajících
členů občanské iniciativy Svitavy 2040. Přispěje
přednáškou o současných trendech ekologického myšlení, jejich potřebě a potenciálem. Petr
se dlouhodobě věnuje tématům globalizace
a ekologie a o jejich souvislostech s našimi životy umí skvěle vyprávět.
Druhým hostem bude českokrumlovský

vizionář Pavel Podruh. Pavel je podepsán pod
platformou Český soběstačný dům (www.csdum.cz). Je to platforma spojující studentskou
soutěž, vývoj vlastních technologií, ukázkovou
realizaci, ale především platforma přemýšlející o možnostech šetrnějšího provozu našich
obydlí. Pavel publiku přiblíží, je-li reálné stavět
domy odpojené od sítí, jaká jsou úskalí, kdo je
pro a kdo je proti, nebo co všechno znamená
takový dům reálně postavit.
Kladete si otázky, jestli je náš současný
životní styl a styl naší architektury udržitelný,
jaké jsou možnosti omezení dopadu na životní
prostředí v našem každodenním životě nebo
má-li to vůbec smysl? Večer je určený pro širokou veřejnost a má za cíl pomoci najít na tyto
otázky odpovědi.
Lukáš Brýdl

Lékařská pohotovost
Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby
jsou od 8:00 do 11:00 hodin. Mimo tyto hodiny přijímá akutní pacienty stomatologická
pohotovost pardubické nemocnice v ordinačních hodinách: So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin,
Po–Pá 17:00–21:00 hodin.
1. 9. MDDr. Petr Sládek
Svitavy, Purkyňova 249/16, tel. 731 201 180
7.–8. 9. MUDr. Michal Koukola
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
14.–15. 9. MUDr. Marie Letfusová
Jevíčko, Palackého 20, 774 326 241
21.–22. 9. MUDr. Anežka Librová
Moravská Třebová, Komenského 1417/22,
461 312 484
28.–29. 9. MUDr. Táňa Morávková
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 776 117 026

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

Jaká je vůbec současná situace dětí v dětských
domovech v ČR?
„Aktuálně se v dětských domovech nachází zhruba 6 450 dětí. Když k tomu započítáme
i různé výchovné ústavy, můžeme hovořit o více
jak 8 500 dětí. Tento alarmující stav se snažíme
od roku 2008 zmírnit i naší činností v rámci pěstounské, hostitelské péče a adopce.“
Kdo se může stát náhradním rodičem?
„Pěstounem se může stát jednotlivec, manželé nebo partneři, kteří vyhoví zákonem stanoveným podmínkám. Hlavní motivací pěstouna
musí být poskytnutí pomoci, péče a zázemí
dítěti. Pěstounem by se měl stát člověk, který
dítě přijímá takové, jaké je.“
Marek Vomočil
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Životní jubileum Karla Šefrny
V září oslaví 80. narozeniny lékař, divadelník, dramatik a hudebník MUDr. Karel Šefrna.
Narodil se 6. 9. 1939 v Boskovicích, od roku
1946 žije ve Svitavách, kde absolvoval gymnázium. Vystudoval v Brně na univerzitě stomatologii, které se celý život až do současnosti
profesně věnuje. Od České stomatologické
komory získal ocenění Osobnost české stomatologie. V roce 1990 byl jmenován ředitelem
OÚNZ ve Svitavách. Do svitavského divadelnictví pronikl prací v souboru Jitřenka, od roku
1970 v souboru „C“. Napsal čtyřicítku divadelních her, které také režíroval, ke kterým napsal
písně i scénickou hudbu a ve kterých také hrál.
S téměř všemi hrami se účastnil národních divadelních přehlídek, kde obdržel desítky cen:
jen na Loutkářské Chrudimi získal 36 cen. Karel
Šefrna byl v letech 1990–2006 ve Svitavách zastupitelem. Zasloužil o vznik Dramatické školičky, divadélka Trám, angažoval se při výstavbě
centra Fabrika. V roce 2000 získal cenu klubu
Laurus za rozvoj divadelnictví na Svitavsku, je
nositelem zlatého odznaku J. Skupy a zlatého
odznaku J. K. Tyla za celoživotní uměleckou
a pedagogickou práci a podíl na rozvoji loutkového divadla v České republice. V roce 2001

obdržel Cenu ministerstva kultury za divadelní
a slovesné aktivity a v roce 2016 Cenu města
Svitavy za příkladnou reprezentaci města na divadelní scéně, za dosažené úspěchy loutkového divadla a za obecný přínos české kultuře.
V září vyjde knížka, která roli divadelníka Karla
Šefrny na pozadí svitavského amatérského
divadla představí. K životnímu jubileu Karlu
Šefrnovi blahopřejeme.
Milan Báča

Nejtvrdší hasič
přežije

Zahrajte si o mobil či tablet
Pokud si rádi hrajete, můžete se i letos vydat na Kouzelné putování Českomoravským
pomezím. Oblíbená soutěž probíhá v regionu
podél historické hranice mezi Čechami a Moravou až do konce října. Stále tak máte spoustu času navštívit některá z 25 soutěžních míst
a zahrát si o super ceny. Na vaši návštěvu se
těší třeba zámky v Litomyšli, Nových Hradech
a Moravské Třebové, městské hradby v Poličce
nebo tajemný hrad Svojanov. Do soutěže jsou
ale zařazeny také rozhledny, muzea ve Svitavách, Vysokém Mýtě, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové či Proseči nebo barokní areál
na Vraclavi či úzkokolejka v Mladějově.
A o co soutěžíme? Vyhrát můžete mobilní
telefon, tablet, víkendové pobyty, vstupenky
na Smetanovu Litomyšl, do památek či muzeí
a řadu hodnotných věcných cen. Více informací
i hrací kartu najdete na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Hrací karty a speciální samo-

lepky získáte také na všech soutěžních místech
a v informačních centrech měst Českomoravského pomezí. Vyhrát můžete také oblíbenou
stolní hru, která vás blíže seznámí se všemi soutěžními lokalitami. Určitě si u ní užijete spoustu
zábavy a naplánujete si výlet na místa, která jste
zatím nestihli navštívit.
Jiří Zámečník

Výstava fotografií Pracuji, bydlím, žiji…
Putovní výstava fotografií se od začátku
školního roku stěhuje do svitavské Fabriky.
Slavnostní vernisáž výstavy proběhne 5. září
v 17 hodin. K vidění zde bude cyklus fotografií
od tandemu autorů Jindřich Beneš a Veronika
Oliva. Představí se vám v něm inspirativní muži
a ženy, kteří žijí mimo „škatulku“ svého znevýhodnění. Tanečnice, která zdárně překonala
těžký úraz a amputaci, dobrovolník, který se
i přes své postižení rozhodl pomáhat druhým,
nebo tak trochu „rebel“ ve stylu Jamese Deana.
Zajímaví lidé a jejich neméně poutavé osudy,
které vyzývají k zamyšlení. Velká část z vyfoto-

grafovaných jsou (nebo v minulosti byli) klienty
společnosti Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Výraznou finanční podporu získal projekt v rámci
loňské orlickoústecké Burzy filantropie.
Zveme širokou veřejnost na vernisáž 5. 9.
2019 v 17:00 do IV. podlaží Fabriky Svitavy.
Výstava bude na tomto místě k vidění do 31.
10. 2019.
Podrobné informace ke konkrétním akcím
můžete dohledat na webových a FB stránkách
www.rytmusvychod.cz a https://www.facebook.com/rytmusvychod/.
Rytmus Východní Čechy

V sobotu 21. 9. 2019 proběhne ve Svitavách na náměstí Míru od 9:00 hodin soutěž
TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije). Pro závodníky bude připravena
paralelní trať rozdělená do čtyř úseků, na kterých hasiči plní náročné úkoly. První úsek
– roztažení dvou vedení o délce 60 m a smotání
hadic, druhý – 80 úderů palicí, přenesení zátěže
v tunelu, transport figuríny 80 kg na vzdálenost
60 m a překonání třímetrové bariéry. Dále čekají
hasiče žebříky, výstup na lešení, vytažení břemen
a posledním úkolem je výběh z náměstí se zátěží a po schodišti až na vrchol Fabriky. Hasič je
ustrojen do zásahového obleku včetně zásahové
přilby, dýchacího přístroje, rukavic a zásahových
bot. Zásahový komplet váží cca 17 kg. Poprvé
v historii se tak ve Svitavách můžeme podívat
na nejtvrdší hasiče z celého našeho kraje. Tato
soutěž je generálkou na MČR ve Svitavách v příštím roce. Budeme rádi, pokud se přijdete podívat
a podpořit hasiče v jejich klání.
OSH Svitavy
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KULTURA
26.–30. 8. / Po–Pá / 13:00–18:00 /
Městské muzeum a galerie

Týden otevřených ateliérů
Pletení z papíru, pletení z pedigu, paličkování,
plstění, vyšívání, vitráže, pískování skla, práce
na hrnčířském kruhu, klasická keramika, Tasovská metoda keramiky, kovářská dílna, kovolitectví, drátování, nepravý smalt, drátěné šperky,
soustružení, práce s nožem a dlátem, výroba
dřevěných hraček, seznámení s fotografickým
řemeslem, kamera obskura.
26. 8. / Po / 18:00 /
Městské muzeum a galerie

Frappé
Koncert brněnské folkové kapely.
28. 8. / St / 18:00 / Městské muzeum a galerie

Alfasrnec
Koncert brněnské kapely hrající kombinaci machofolku s prvky femin-folku.
1. / Ne / 14:00–16:00 /
Městské muzeum a galerie

Vlaky jedou
Naposledy v provozu bude funkční šest metrů
dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené
počítačem.
1. / Ne / 9:00–19:00 / náměstí Míru

Pouť ke sv. Jiljí
Řemeslný jarmark, dobové stánky, prodej výrobků, ukázky řemesel, občerstvení (9:00–18:00).
Historický program s jarmarkem a dobovým
koloritem věnovaný životu ve Svitavách v 16.
století (9:00–19:00).
Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem (10:00, 12:05, 14:00)
Plzeňský MLS – Malý lidový soubor (11:20,
13:00, 15:00).

6. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Oldies párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let, zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky.
7. / So / 9:00 / Městské muzeum a galerie

Po Svitavsku za stromy našich parků
Vycházka za stromy svitavských parků, parčíků
i městské zeleně. Těšit se můžete jak na povídání o jednotlivých druzích, tak i o historii našich
parků. Pro děti bude též připravena soutěž o zajímavé ceny. Sraz v 9:00 před Langrovou vilou.
Vede: Jan Richtr. Pořádá: ZO ČSOP Rybák Svitavy a Městské muzeum a galerie ve Svitavách.
Podpořeno Českým svazem ochránců přírody
v rámci projektu „Národní program ochrany
biodiverzity“.

14. / So / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Schweinereien two
Kapely: Ym, Trystero, Steelhate Company, Ybca.
Vstupné: 100 Kč, nebo dáreček oslavencům.
14.–15. / Ne / 15.9. /
Městské muzeum a galerie

Dny evropského dědictví
Téma Památky a zábava
Zdarma otevřené expozice, derniéra sezónních
výstav, svátek deskových a vzdělávacích her.
Více na str. 2
15. / Ne / 19:00 / Fabrika

Dva nahatý chlapi
Divadelní představení, vstupné 390 Kč. Pořádá:
Top Art Promotion.

7. / So / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

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

Urban Rave 2

Auto-moto-burza

Pokračování oblíbené RAP/TRAP party URBAN RAVE! Lineup: ASAP JARDA, Forgen, DJ
Kreyz, Just Mayo w Deas (CAN/CZ), 6Sick6,
Lil Tomik, Phero prdel squat. Vstupné: 150 Kč.
10. / Út / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr
Kurz první pomoci u kojenců a dětí s MUDr. Jiřím
Uhrem. Pořádá Matky Sobě z.s. Vstupné: 50 Kč.
11. / St / 15:30–17:30 / MC Krůček

Znáte Krůček? – Happening
Přátelské neformální setkání na piknikových
dekách, s programem pro děti – ochutnávkou
našich klubů a představením dalších „krůčkovských“ aktivit, chystaných kurzů a akcí. Sejdeme
se v 15:30 hodin v parku Jana Palacha (v příp.
nepříznivého počasí v Krůčku). Více informací
v článku.
11.

/ St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Fantasy klub Worskshop Jak se dělají komiksy se spisovatelem Jiřím W. Procházkou.

Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná
za každého počasí.
16. / Po / 18:00 / bar u knihovny, Fabrika

Filmový klub – Pěna dní
Surrealistický, zábavný a dojemný snímek plný fantazie dle knižní předlohy Borise Viana. Příběh velikosti osudové lásky, která nemůže najít naplnění.
Hlavní role: Audrey Tautou a Romain Duris. Režie:
Michel Gondry. Večerem provází Michal Kadlec.
18. / St / 17:00 / Foyer Fabrika
Vernisáž výstavy Cesty duše + beseda na téma:

Moje jméno není diagnóza
Pořádá Psychiatrické oddělení Svitavské nemocnice, spolu s iniciativou Na rovinu a SKS
Svitavy.
18. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let. Čtení,
vyprávění, tvoření.

12. / Čt / 18:30 / Fabrika

1. / Ne / 9:30, 19:00 / kostel sv. Jiljí

19. / Čt / 17:00 / Městské muzeum
a galerie

Taneční pro mládež

9:30 Poutní mše svatá
19:00 Slavnostní koncert
Nela Skarková – soprán, Vojtěch Poštulka – baryton. Vstupné dobrovolné.

Méně známé druhy jedlých hub

12. / Čt / 18:00 / Alternativní klub Tyjátr

Přednáška mykoložky Terezy Tejklové z královehradeckého muzea o neznámých a chutných
houbách našich lesů, luhů a hájů. Vstupné dobrovolné.

České tajemno

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

Beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Neuvěřitelná fakta, tajemné
nálezy, překvapivé hypotézy z nové knihy a televizního cyklu.

Auto-moto-burza Přijďte prodat nebo

13. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

19. / Čt / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr

Friends United Night (breakbeat, DnB, Tekk)
DJ‘s, DnBAKER, EMPÉČKO, GEORGE–S,
S.W.E.G. Vstupné: 50 Kč.

Přednáška s Jitkou Černou

nakoupit. Burza se koná za každého počasí.
5. / Čt / 18:30 / Fabrika

Taneční pro mládež

19. / Čt / 18:30 / Fabrika

Taneční pro mládež

Partnerské vztahy včera, dnes a jak dál?
Pořádá Matky Sobě z.s. Vstupné: 50 Kč.
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20. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Křest nového alba skupiny Do větru
Slavnostní křest nového alba V řece velkých ryb.
Večer plný alchimie míchající žánry rock-folk-funky-jazz a výrazné latino rytmiky... Host: Stonekid
Band (Moravská Třebová). Vstupné: 80 Kč.
21. / So / 20:00 / Divadlo Trám,
Alternativní klub Tyjátr

XI. večer MAC
Malý abonentní cyklus divadel
Soubor „Z“dividla: UŽ BRZY DOZPÍVÁM,
divadel. soubor VTAHU: Nepřítel lidu, kapela
HeleEli ...a něco navíc! Vstupné: pro studenty
80 Kč, pro ostatní 110 Kč
22. / Ne / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

LiStOVáNí.cz:
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promítnou po 25 fotografiích, na komentář každé z nich budou mít pouhých 25 vteřin.
Vstupné: dobrovolné a bude věnováno neziskové organizaci Děti patří domů, z. s. na podporu
projektu Hostitelské péče pro děti z dětských
domovů.

Lepší než slyšet tuto kapelu na webových stránkách je vyrazit na koncert a nechat do sebe vpálit smršť energie tekoucí z pódia ven. https://
bandzone.cz/gibbet
Vstupné: 180 Kč předprodej (Fabrika Svitavy
a klub Tyjátr od 2. září 2019), 220 Kč na místě.

25. / St / 19:00 / badatelská učebna,
Pražská ulice

28. / So / 14:00 / náměstí Míru (horní část)

Ekologie a soběstačnost v architektuře
Třetí z cyklu „Večery na téma architektura“. Moderuje Lukáš Brýdl, hosté Petr Patočka a Pavel
Podruh. Akce se koná v nové učebně v areálu
mateřské školky na Pražské ulici – vstup z Pražské ulice branou vedle sportovní haly. Vstupné
dobrovolné.
26. / Čt / 18:30 / Ottendorferův dům
– Muzeum esperanta

Mé dětství v socialismu (soubor povídek více
než 60 osobností)
Výročí 30 let od sametové revoluce si připomeneme knihou, v které desítka osobností vzpomíná na svá dětská léta v období socialismu.
Vykreslují mimořádně plastický obraz doby,
kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás.
Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás
vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty
zaručeně vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se
narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče museli
každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil
od dnešního. Účinkují: Pavel Oubram a Věra
Hollá. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).

Petrohrad, město na řece Něvě

23.–25. / Po – St / sál Fabriky

Richard Pogoda a Miroslav Švihálek

Bazárek MC Krůček

Večer s písněmi divadla Semafor

193. cestovatelský večer Asociace Brontosaura.
Druhé největší město Ruska, nejsevernější miliónové město založené carem Petrem I. Velikým
v roce 1703, bývalé hlavní město Ruska...
Uvádí: Jan Richtr.
26. / Čt / 18:30 / Fabrika

Taneční pro mládež
26. / Čt / 18:00 / bar u knihovny, Fabrika

Spisovatelé do knihoven – Aleš Palán
Autorské čtení a beseda s autorem knihy Raději
zešílet v divočině: rozhovory se šumavskými samotáři, která získala ocenění Kniha roku 2018.
27. / Pá / 19:00 / kino Vesmír

Svatováclavský vinný košt
Tradiční slavnost vína a dobré nálady. Zahrají
a zazpívají: Cimbálová muzika Veltlínek (Znojmo), Točkolotoč, Bardolino, Petr Lüftner a kapela, The Dozing Brothers.
29. / Ne / 8:00–12:00 / Fabrika

Burza filatelistů
Pořádá KF05-78 Svitavy. Vstupné: 20 Kč,
stůl: 50 Kč.
29. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Teatr Pavla Šmída

Zapomenutá pohádka
Pohádkový příběh o jednom království, kde
vládne lež a nenávist. Kdo přemůže dvouhlavou saň a zlého krále? Snad to dokáže Veronika s Filipem. V pohádkách totiž nakonec vždy
zvítězí dobro nad zlem, štěstí nad neštěstím,
chytrost nad hloupostí…
Ale na to, že pravda a láska musí zvítězit nad
lží a nenávistí, se často zapomíná. (pohádka
na motivy známého výroku Václava Havla)
Vstupné: 80 Kč.
1. 10. / Út / 18:00 / Fabrika, aula

Palach 1969 – 1989 – 2019
Přednáška historika Petra Blažka z Ústavu pro
studium totalitních režimů.

Prodej podzimního a zimního dětského oblečení, obuvi, hraček, kočárků a dalších potřeb pro
rodiny proběhne v pondělí od 12 do 18 hodin,
v úterý od 8 do 18 hodin a ve středu od 8 do 11
hodin. Více informací v článku.

Po skončení koncertu bude následovat krátká
přestávka a poté projekce dokumentárního filmu Olgy Sommerové „Jiří Suchý – Lehce s životem se prát“. Vstup na koncert zdarma, vstupné
na projekci filmu: 120 Kč.

Předprodeje

23. / Ne / 9:00 / Městské muzeum a galerie

27. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Štefan Margita a Moravské klavírní trio

Po Svitavsku za houbami

System of a down revival + KoRn sk
(revival) + Gibbet

Vycházka svitavskými lesy za krásou našich
hub. Sraz na Plechárně u rybníku Rosnička.
Pořádá ZO ČSOP Rybák Svitavy a Městské
muzeum a galerie ve Svitavách.
23. / Po / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr

Kojím! A proč já nekojím?!
Beseda s laktační poradkyní o.z. Mamila Katarínou Konopíkovou. Pořádá Matky Sobě, z.s.
Vstupné: 50 Kč.
24. / Út / 18:00 / Alternativní klub Tyjátr
Cestovatelský večer ve stylu Pecha Kucha Night.
Inspirativní a zážitkový Cestovatelský večer
od neziskové organizace Děti patří domů je
zpět. Máte rádi cestovatelská promítání, ale
přijdou vám někdy zdlouhavá? Je vám líto, že
se během jednoho večera dozvíte zážitky jen
z jedné země? Máte rádi kulturní zážitek s přidanou hodnotou?
Poznejte kouzlo stylu prezentace Pecha Kucha a vypravte se s námi za dobrodružstvím.
Formát 6x25x25 znamená šest účastníků, kteří

System of a down revival: Pocta světoznámé
americké kapele s arménskými kořeny, v čele
s charizmatickym Serjem Tankianem za mikrofonem. Téměř 2 hodinová show, přes 20 songů, neskutečná energie. Nejlepší SOAD revival
v České republice.
KoRn sk (revival): Nejvěrnější evropský revival americké kapely KoRn, který v nové sestavě
válcuje nejen československá pódia, ale ve spolupráci s německou agenturou prezentuje svou
show i v zahraničí. Více než hodinová show
zaměřená hlavně na starší tvorbu KoRn vrací
fanoušky do druhé poloviny 90. let, kdy hard‘n‘heavy scéně vládli pionýři nu metalu z Bakersfieldu. Detailní show, zvuk, energie a la KoRn.
Gibbet: Vzali první hrst energie z města Prahy
na počátku září 2005, trochu ji rozvířili a počali přenášet do hudební podoby. Smícháme-li
nepravidelné rytmy s hutným valivým zvukem,
přidáme mužský zpěv, rap a growl, získáme
vektor směru, kterým se kapela od počátku
své existence ubírá.

Dva nahatý chlapi
15. 9. 2019 / 19:00 (Fabrika) / vstupné: 390 Kč
(prodej i přes Ticketportal)
4. 10. 2019 / 19:00 (Fabrika) / vstupné: 500 Kč,
400 Kč KPH (prodává i MIC Svitavy)

Jak motivovat děti v dnešní
době počítačové?
23. 10. 2019 / 17:30 (Fabrika) / PhDr. Marian
Jelínek, Ph.D. / vstupné: 250 Kč (prodává i MIC
Svitavy)
Ladislav Zibura:

Pěšky mezi buddhisty a komunisty
9. 11. 2019 / 19:00 (Fabrika) / vstupné: 180 Kč,
140 Kč studenti a senioři (prodává i MIC Svitavy)

Jelen
16. 11. 2019 / 20:00 (Fabrika) / vstupné : 440 Kč
(prodává i MIC, prodej i přes Ticketportal)
Halina Pawlowská:

Manuál zralé ženy
19. 11. 2019 / 19:00 (Fabrika) / vstupné:
300 Kč (prodej i přes Ticketportal). Předprodej
od 10. 9. 2019.

Hradišťan & Jiří Pavlica
1. 9. 2019 / 19:00 (Fabrika) / vstupné: 300 Kč
v předprodeji / 350 Kč na místě
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Jazykové kurzy ve Fabrice 2019/2020
Anglický jazyk: začátečníci / začátek kurzu: Út
/ 17:00–18:30, mírně pokročilí: začátek kurzu:
Čt / 17:00–18:30, středně pokročilí / začátek
kurzu: St / 17:00–18:30.
Lektoři kurzu: Michal Kadlec, Zuzana Velflová.
Cena kurzu: 2500 Kč. Rozsah: 60 vyučovacích
hodin (30 x 2h. jednou za týden)
Začátek kurzu od 17. 9. 2019. Otevření kurzu
závisí na počtu přihlášených! Přihlášky přijímáme do 11. 9. 2019, on-line: www:kultura-svitavy.cz nebo osobně na recepci Fabriky.

výstavy

Městské muzeum a galerie
1. 6.–22. 9.

Železnicí údolím Svitavy
Výstava, která mapuje historii trati Brno – Česká 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.–22. 9.

Pojďme si hrát
Unikátní výstava deskových a vzdělávacích her
Unikátní výstava deskových a vzdělávacích her
s názvem Pojďme si hrát je vytvořena ve spolupráci s vydavatelstvím moderních společenských her pro děti i dospělé ALBI. Těšit se můžete na hry pro celou rodinu, pro jednotlivce,
hry strategické, logické či karetní, historické hry
nebo hlavolamy.
20.–22. 9.

Houby Svitavska
Výstava hub aktuálně rostoucích v našem regionu. Spojeno s ukázkou jejich fotografií a mikroskopických preparátů, představujících málo
známé detaily ze světa mykologie. O víkendu
od 13 do 17 též spojeno s houbařskou poradnou. Vstupné 30 Kč.
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Kino Vesmír
1. patro a 2. patro

Michal Hykel – Vážky
Vážky na fotografiích Michala Hykela.

Divadlo Trám
GAMU v Trámu
Galerijní ateliér mladých umělců představuje
svoji tvorbu za poslední rok.

kavárenská kultura
4. 9. / St / 17:00 / Kavárnička Šálek štěstí

Poznej novou kávu
Ochutnávka výběrové kávy z české pražírny.
S sebou chuťové pohárky a čuchometr nosový.
Vstupné dobrovolné.

kino vesmír
4. / St / 19:30
Anna USA 2019
Za okouzlujícím půvabem pařížské top modelky se skrývá tajemství… Jsme v centru nebezpečné operace mezi tajnými agenty… Thriller.
Produkce, scénář, režie: Luc Besson.
Vstupné: 120 Kč / titulky / 118 minut.
5. / Čt / 19:30

Slunovrat USA 2019
Speciální slavnost na letním slunovratu jednou
za 90 let na severu Skandinávie se mění v děsivé peklo… Horor. Scénář a režie: Ari Aster.
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 140 minut.
6. / Pá / 19:30

To kapitola 2 USA 2019

Fabrika-foyer

V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech
dob se do města Derry vrací zlo a členové klubu samotářů spojují své síly na místě, kde to
začalo… Horor, thriller. Režie: Andy Muschietti.
Vstupné: 130 Kč / titulky.

Cesty duše

7.–8. / So, Ne / 15:00 a 17:00

Výtvarné artefakty, které vytvořili lidé při hospitalizaci na Psychiatrickém oddělení Svitavské nemocnice. Slavnostní vernisáž proběhne
18. 9. 2019 v 17:00 ve Foyer Fabriky Svitavy.
2. patro

Klára Smolíková / Vojtěch Šeda
Ilustrace z knihy spisovatelky Kláry Smolíkové
a ilustrátora Vojtěcha Šedy: Pozor, v knihovně je
kocour! Výstava potrvá od 2. do 27. září 2019.
3. patro

Kam až...Skupina 5+1
Výstava u příležitosti 180. výročí vzniku fotografie. Vystavující autoři: Pavel Rejtar, Petr
Moško, Rudolf Němeček, Iva Palátová, Zdeněk
Mudroch a Boguslaw Michnik.
4. patro
Výstava kreseb a maleb dětí z výtvarných
kroužků SVČ Tramtáryje Svitavy

Toy Story 4: Příběh hraček USA 2019
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: 100 Kč 2D, 130 Kč 3D / 15 hod. 2D,
17 hod 3D / dabováno / 99 minut.
7. / So / 19:30

Krvavá nevěsta
Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí letitou a velice
zvláštní svatební tradici… Hororová komedie.
Režie: Matt Bettnelli-Olpin, Tyler Gillett.
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 96 minut.
10.–11. / Út, St / 19:30

Tenkrát v Hollywoodu USA 2019
Na motivy skutečných událostí konce 60. let.
Zavraždění herečky Sharon Tate, manželky režiséra Romana Polanského. V hlavních rolích:

Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. Filmová událost! Režie: Quentin Tarantino.
Vstupné: 120 Kč / titulky / 159 minut.
12.–14. / Čt, Pá, So / 19:30
Nabarvené ptáče ČR, SK, Ukrajina
2019 PREMIĚRA!
Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války. Podle světového bestselleru Jerzy Kosinského. Produkce, scénář, režie: Václav Marhoul.
Vstupné: 140 Kč / od 15 let / titulky / 169 minut.
14.–15. / So, Ne / 17:00
Playmobil ve filmu USA 2019 PREMIÉRA!
Velkolepé animované dobrodružství! Film plný
zábavy. Animované dobrodružství právě začíná!
Režie: Lino DiSalvo
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 99 minut.
15.–16. / Ne, Po / 19:30
Panství Downton UK 2019 PREMIÉRA!
Jeden z nejslavnějších televizních seriálů moderní éry dospěl k velkolepé závěrečné kapitole, která se odehraje v kinech! Drama.
Režie: Michael Enler.
Vstupné: 120 Kč / titulky / 122 minut.
17.–18. / Út, St / 19:30
Zlatokopky USA 2019
Jennifer Lopez vede tým pařížských striptérek,
které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket! Komedie, drama,
thriller. Režie: Lorene Scafaria.
Vstupné: 130 Kč / titulky.
19. / Čt / 19:30
Ad Astra USA 2019 PREMIÉRA!
Astronaut Brad Pitt putuje k vnějšímu okraji
sluneční soustavy, aby našel svého pohřešovaného otce a odhalil tajemství, které zpochybňuje naše místo ve vesmíru…
Režie: James Gray / Vstupné 130 Kč / titulky /
115 minut
20.–22. / Pá, So, Ne / 19:30
Román pro pokročilé ČR 2019
PREMIÉRA!
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených
naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtů?
Romantická komedie s Markem Vašutem
v hlavní roli. Režie: Zita Marinová.
Vstupné: 130 Kč / 95 minut
21.–22. / So, Ne / 17:00
Psí kusy USA 2019 PREMIÉRA!
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý
pes, který nic neví o světě plném nástrah…
Animovaná rodinná komedie. Režie: Kevin
Johnson.
Vstupné: 120 Kč / dabováno 87 minut.
24.–25. / Út, St / 19:30

Rambo: Poslední krev USA 2019
Zbývá ještě jedna bitva! Sylvestr Stallone pátým dílem Rambo uzavírá svůj 40 let dlouhý
legendární příběh legendy akčních filmů! Režie: Adrian Grunberg.
Vstupné: 120 Kč / titulky.
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26. / Čt / 19:30

Deštivý den v New Yorku
USA 2019 PREMIÉRA!
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství…
Nová romantická komedie v režii filmového
mága Woody Allena!
Vstupné: 130 Kč / titulky.
27. / Pá / 19:00

Richard Pogoda a Miroslav Švihálek

sport

KOPANÁ
31. 8. / So / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Braník
ČDD U19 a U17
31. 8. / So / 14:30 a 16:15 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Moravská Třebová
KP žáci

Večer s písněmi Divadla Semafor
Po skončení koncertu bude následovat krátká přestávka a po ní projekce filmu Jiří Suchý
– Lehce s životem se prát. Olomoucký hudební redaktor Richard Pogoda zasvětil celou
profesní kariéru kabaretu a divadlu malých
forem. Společně se saxofonistou Miroslavem
Švihálkem zavzpomínají na písně legendárního
Divadla Semafor.

7. / So / 17:00 / Svitavský stadion

+ Film Jiří Suchý:

KP mužů

Lehce s životem se prát

7. / So / 10:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Pardubice
Česká liga žáků U13 a U12

TJ Svitavy B – Tuněchody
I. A tř. mužů
8. / Ne / 17:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Polička

ČR 2019 PREMIÉRA!
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér,
libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf
a kostýmní výtvarník a navíc ředitel divadla.
Legenda české kultury. To vše je Jiří Suchý
v dokumentu Olgy Sommerové.
Vstupné: 120 Kč / 102 minut.

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

28.–29. / So, Ne / 17:00

TJ Svitavy B – Dolní Újezd

Tlapková patrola
USA 2019
Nejoblíbenější seriál dnešních dětí míří do kin!
Animovaný film.
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 66 minut.
28.–29. / So, Ne / 19:30

Národní třída
ČR 2019 PREMIÉRA!
Kdysi tady byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště… Komedie i drama podle
stejnojmenného románu Jaroslava Rudiše
s Hynkem Čermákem v hlavní roli. Režie: Štěpán Altrichter.
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / 91 minut.
30. / Po / 18:00

Schopnosti
– Vše o životě po životě 2
Mimořádné filmové představení spojené
s besedou s režisérem
Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti překročili a bylo jim umožněno vrátit
se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku, ale
celkovou změnu, kterou těmto lidem klinická
smrt do života přinesla.
Změnu vnímání svého okolí a světa. Pochopení, že nic se neděje náhodou. Že člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my
sami. Po skončení projekce následuje beseda
s režisérem filmu Daliborem Stachem.
Vstupné: 100 Kč.

TJ Svitavy – Vyšehrad
ČDD U19 a U17
15. / Ne / 9:30 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Lanškroun

SILOVÝ TROJBOJ
21. / So / 10:00 /sportovní hala
6. mistrovství východních Čech
v klasickém (RAW) silovém trojboji

KUŽELKY
13. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány

KK Svitavy A – SK Rybník A
1. kolo krajského přeboru kuželek
14. / So / 9:00 / Kuželna Lány

KK Svitavy C – KK Svitavy D
1. kolo krajské soutěže kuželek
20. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány

KK Svitavy B – KK Svitavy A
2. kolo krajského přeboru kuželek
21. / So / 9:00 / Kuželna Lány

KK Svitavy D – TJ Jiskra Hylváty C
2. kolo krajské soutěže kuželek
27. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány

KK Svitavy A – TJ Lokomotiva
Česká Třebová B
3. kolo krajského přeboru kuželek
22. / So / 9:00 / Kuželna Lány

KK Svitavy C – TJ Tesla Pardubice B
3. kolo krajské soutěže kuželek

KP žáků
21. / So / 16:00 / Svitavský stadion
I. A tř. mužů

PLOCHÁ DRÁHA
21. / So / 13.30 / stadion Cihelna

FLATTRACK – finále mistrovství ČR

22. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Trutnov
Česká liga žáků U13 a U12
22. / Ne / 16:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Chrudim B
KP mužů
28. / So / 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Kolín
Česká divize dorostu U19 a U17

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

www.svitavy.cz

29. / Ne / 9:30 / Svitavský stadion

TJ Svitavy – Žamberk
KP žáků

atletika
1. / Ne / 10:00 /
Svitavský stadion

Krajský přebor družstev
mužů a žen, 4. kolo

MODELÁŘI
14.–15. / So, Ne / modelářský
stadion Cihelna

Mistrovství ČR
upoutaných modelů s mezinárodní
účastí a mistrovství ČR žáků

Vybíráme z akcí. Své oblíbené pořady a činnosti 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.

naše město / září 2019 / www.svitavy.cz
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Informace z kultury

Seriál: Naše devítky (7)

Letní výstavy potrvají už jen do 22. září
Výstavy „Železnicí údolím Svitavy“ a „Pojďme si hrát“ si můžete opravdu prohlédnout
v muzeu už pouze do 22. září. Do tohoto termínu jsou v recepci muzea v prodeji i propagační
materiály k 170. výročí železnice a také úplně
nová kniha „Železniční trať Brno-Česká Třebová na starých pohlednicích“, kterou jsme slavnostně pokřtili v polovině léta, 1. srpna. Oblíbené kolejiště Milana Meisla bude v provozu
naposledy v neděli 1. září od 14 do 16 hodin,
poté se bude složitě stěhovat na velkou železniční výstavu do Chocně. V den pouti ke sv. Jiljí
si také budete moci od 15 hodin poslechnout
komentovanou prohlídku výstavy s jejím autorem Pavlem Stejskalem.
S výstavou deskových her se naposledy

symbolicky rozloučíme 14. září, kdy za námi
v rámci Dnů evropského dědictví přijedou
zástupci společnosti Albi představit nové hry.
Určitě se máte na co těšit. Blanka Čuhelová

Autoři publikace s krajským hejtmanem

Týden otevřených ateliérů na muzejní zahradě
Poslední srpnový týden se můžete loučit s létem od pondělí do pátku každé odpoledne od 13
do 18 hodin na muzejní zahradě ve společnosti
příjemných lidí a řemesel. Vyzkoušet si můžete
za pomoci odborných lektorů různé rukodělné
činnosti, strávit svůj čas s lidmi různých profesí
a dovedností. Vstupy na všechny ateliéry jsou
zdarma. Akce je realizována z projektu Obec přátelská seniorům. Co vás v průběhu týdne čeká?
V pondělí 26. srpna Ateliér textilu a nití
Pletení z papíru s Víťou Morávkovou, pletení
z pedigu s Terezou Veitovou, paličkování s Ivou
Vanžurovou, plstění – s Editou Bártlíkovou a vyšívání s Renatou Součkovou.

V úterý 27. srpna Ateliér skla a keramiky
Vitráže s Vladimírem Graciasem, pískování skla
s Lucií Olšánovou, práce na hrnčířském kruhu
s Věrkou Coufalovou, klasická keramika s Hanou Krčmářovou a Tasovská metoda keramiky s klienty Domova pro mentálně postižené
v Tisu na Havlíčkobrodsku.
Ve středu 28. srpna Ateliér kovu a drátu
Kovářská dílna s Františkem Bečkou, kovolitectví s s Martinem Horkým, drátování s Lenkou
Pražanovou, nepravý smalt s Ivou Vanžurovou
a drátěné šperky s Danou Krchovou.
Ve čtvrtek 29. srpna Ateliér dřeva a barev
Soustružení s Františkem Moravcem a Vojtou
Hurychem, výroba dřevěných hraček s Jiřím
Jurkou, práce s dlátem s Františkem Malým,
Miloslavem Burešem, Josefem Lněničkou,
Zdenkem Elčknerem a Antonínem Vltavským.
V pátek 30. srpna Ateliér světla a stínu
Seznámení s fotografickým řemeslem s Vladimírem Skalickým, Pavlem Juříkem a Miroslavem
Boučkem, historická fotografie s Miroslavem
Sychrou a kamera obskura s Tomášem Krásou.
Bonusem budou pondělní a středeční koncerty
a občerstvení v Kavárně Café Rozcestí.
Blanka Čuhelová

Houby našeho regionu
Minulý rok proběhla ve svitavském muzeu
výstava věnovaná houbám. Během tří dnů si
téměř 300 návštěvníků mohlo prohlédnout více
jak 100 druhů rostoucích v bližším i vzdálenějším okolí našeho města. Na podobnou událost
se přitom můžeme těšit také letos!
Druhý ročník výstavy Houby Svitavska
bude zahájen ve čtvrtek 19. 9. v 17:00 přednáškou mykoložky Terezy Tejklové z královehradeckého muzea. Ta příchozí seznámí
s méně známými druhy jedlých hub. Samotnou
expozici pak bude možné navštívit od pátku
20. 9. do neděle 22. 9. Připravena bude unikát-

ní kombinace živých exponátů s fotografiemi
a mikroskopickými preparáty, které představí
nejmenší detaily ze světa našich hub. Pro děti
bude navíc připravena herna se speciálními
houbařskými úkoly, pro školy potom i výukový program kombinující zábavu a vzdělávání.
V sobotu 21. a v neděli 22. 9. od 13 do 17 hodin bude probíhat mykologická poradna pana
Josefa Zedníka.
V rámci výstavy bude muzeum otevřeno
i přes víkend již od 9:00. K dispozici bude
i ukázka odborné literatury. Těšíme se na viděnou!
Jakub Vrána

Po železniční pauze se vrátíme do roku 1939.
Myslím, že osmdesát let je docela vhodnou příležitostí. Z posledního předválečného sčítání
lidu víme, že Svitavy měly 10 556 (k tomu pro
ilustraci: Lačnov 1 597, Lány 3 012) obyvatel.
V samotném městě se rok předtím narodilo 204
dětí a zemřelo 240 lidí. V rámci sudetoněmecké
župy byly Svitavy od června samostatným okresním městem s vlastním celním úřadem a bezpečnostním aparátem. Věž kostela sv. Floriána získala
nový světelný ciferník od hodináře Franze Beitela
z Bärnu za 1 200 říšských marek. Zanedlouho
bude z důvodu válečného hospodářství zhasnut
a již se nikdy nerozsvítí. Náměstí bylo pojmenováno po vůdci. Tribuma, která zde zůstala po říjnovém obsazení města roku 1938, se stala svědkem mnoha slavností a průvodů členů NSDAP
a někdejší SdP. Došlo k zákazu a rušení spolků,
náboženských společenstev, zájmových organizací, družstev, a to jak českých, tak německých.
Ty německé (nejednalo-li se o totalitním režimem
netolerované) pak byly sloučeny do jedné organizace, která se dala snadno kontrolovat. Na konci
srpna 1939 došlo k první předzvěsti regulované
ekonomiky a trhu. Ještě válečný konflikt nebyl
rozpoután a od 28. srpna byl v župě zaveden lístkový potravinový systém a ihned po nacistickém
napadení Polska (1. září) vstoupilo v platnost
vázané hospodářství a na příděl byla obuv, šaty,
pohonné hmoty a mnoho dalšího zboží. V noci
se muselo zatemnit, ulice potemněly a budovaly
se tři protiletecké kryty.
Světová válka, tento největší globální konflikt v dějinách lidstva se svými více než 60 miliony mrtvých, nás donutila pro pojmenování
použít číslovku. Nikdo si v té době neuměl představit, že může být něco děsivějšího než Velká
válka (1914–1918) a něco, co natrvalo změní
a rozdělí celý svět. Ihned po vypuknutí konfliktu
byla na svitavské radnici založena Kniha padlých
a zemřelých vojáků. Pro zajímavost: kniha k roku
1939 eviduje 3 mrtvé, pro rok 1940 to bylo
9 jmen, 1941 již 62 oběti, 1942 to bylo 88 mrtvých, 1943 je zapsáno 41. jméno, o rok později
67. a pro poslední válečný rok záznamy nebyly
doplněny. Polského tažení se v řadách wehrmachtu, jednotek SA a SS účastnilo i několik
desítek Svitavanů. A vedle v tisku halasně oslavovaných vyznamenaných dvacetiletých bojovníků
se nenápadně objevilo jméno Franze Häckla (24
let, SA-mann). Ten se pravděpodobně stal první
svitavskou obětí. Jenže toto byl pouzek začátek
prožívaných důsledků války, s nimiž se Svitavané
setkali. Jestliže mlčky sledovali pronásledování
Židů a arizaci jejich majetku, což se jich bezprostředně netýkalo, museli vzít na vědomí vznik
prvních zajateckých táborů a táborů pro totálně
nasazené. K březnu 1945 počet lidí za ostnatými
dráty převýšil sedm tisíc, ale k tomu bylo ještě
daleko. Nicméně, ono pověstné lánské zemětřesení, které hodinu po půlnoci 28. září 1939
vyhnalo Lánské z domů, symbolizovalo, že život
může být rázem převrácen naruby.
Radoslav Fikejz

str. 14

27. slavnost dechových hudeb
Již tradičně v předvečer svitavské pouti proběhne v sobotu 31. srpna slavnost dechových
hudeb v dolní části svitavského náměstí. Letos
vystoupí svitavské dechovky Astra a Svitavská
dvanáctka a jejich hosté Dolnovanka z Dolního
Újezda a Zlaťanka z Kobylnic. Součástí slavnosti bude i vystoupení mažoretek ze Základní
a Mateřské školy Lačnov.
Vše začne ve 13 hodin v dolní části svitavského náměstí pochodem mažoretek za doprovodu dechovek. Poté budou probíhat
vystoupení jednotlivých účinkujících, a to až
do pozdních odpoledních hodin. Orientační plán Slavnosti a jednotlivých vystoupení
bude vyvěšen na plakátovacích plochách.
V případě nepříznivého počasí se celá akce přesune do hlavního sálu svitavské Fabriky.

naše město / září 2019 / www.svitavy.cz

proběhne beseda „Moje jméno není diagnóza“. Jedná se o autentické sdílení životních
zkušenosti lidí s duševní nemocí i s jejich
osobními cestami k zotavení. Beseda se také
dotýká tématu stigmatizace, která pro lidi
s duševním onemocněním či jejich blízké často představuje větší zátěž než samotná nemoc,
jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou
pomoc a hájit svá práva. I proto se na tento
problém zaměřuje probíhající reforma psychiatrické péče v rámci projektu Destigmatizace.
Pořádá Psychiatrické oddělení Svitavské nemocnice a iniciativa Na rovinu ve spolupráci
s SKS Svitavy.

Pozvánka na taneční kurzy pro mládež
Taneční kurzy obsahují 10 x lekci po 3 vyučovacích hodinách, 2 x prodlouženou, ukázku
stolování společně s rautem a 1x věneček s kapelou. Kurz začíná 5. září 2019 v 18:30 hod.
ve Fabrice. Vyučuje taneční pár Irena a František Pokorní. Cena celého kurzu je 1 500 Kč
+ raut 150 Kč. Hlásit se mohou páry i jednotlivci. Podmínkou účasti je dovršení šestnácti
let účastníků.
Naučíte se základům standardních a latinsko-amerických tanců. Dále pak pravidlům společenského chování. Zápis do kurzu proběhne
po platbě v hotovosti od 28. 8. do 4. 9. 2019
v recepci Fabriky, (po – pá: od 6 do 17 hod.),
info na tel.: 461 535 220, e–mailu:
recepce@kultura-svitavy.cz.
Předběžné termíny
tanečních kurzů:
5. 9. | 12. 9. | 19. 9. | 26. 9. | 3. 10. | 10.
10. | 15. 10. |22. 10. | 7. 11. | 14. 11. | 21. 11.
Prodloužená: 3. 10. | 31. 10.
Věneček: PÁTEK 6. 12. 2019

Cesty duše
Ve foyer Fabriky Svitavy bude probíhat výstava
„Cesty duše“. Výtvarné artefakty vytvořili lidé
při hospitalizaci na Psychiatrickém oddělení
Svitavské nemocnice. Vernisáž výstavy, která
proběhne 18. 9., doprovodí Kontrabásnění
Tomáše Jirečka a Jakuba Klejcha. Následně

27. 9. / Pá / 19:00 / kino Vesmír

Richard Pogoda a Miroslav Švihálek:
Večer s písněmi Divadla Semafor
Richard Pogoda a Miroslav Švihálek zavzpomínají na písně legendárního divadla Semafor.
Olomoucký hudební redaktor, skladatel, klavírista, herec a zpěvák Richard Pogoda zasvětil
celou profesní kariéru kabaretu a divadlu malých forem. V roce 1965 se stal členem Amatérského studia při olomouckém Divadle Oldřicha
Stibora, kde vytvořil výraznou autorskou a hereckou dvojici s Pavlem Dostálem a spolupracoval s ním také na uvedení několika původních muzikálů. S Pavlem Dostálem se podílel
i na založení Dex klubu – Divadla experimentu,
které fungovalo v letech 1965–67 a zaměřovalo
se na různé typy uměleckých aktivit (hudba,
poezie, divadlo, atp.).
V jeho prostorách zahájili svou kariéru Karel
Kryl, Jaroslav Hutka, Hana Ulrychová aj. Od sedmdesátých let, v době normalizace, Pogoda
vystupoval jako diskžokej, psal s Emilem Viklickým jazzové pořady pro Divadlo hudby, vystupoval jako hudebník a nadále spolupracoval
s amatérskými i profesionálními divadelními
soubory.
Od konce 80. let se stal doprovodným pianistou a jevištním kolegou Miroslava Horníčka
v představení HOVORY H o V+W. Dlouhodobě se věnuje hudebním pořadům pro mládež,
od konce 80. let uváděl koncerty Moravské
filharmonie pro mládež. Je autorem komentářů
a recenzí k albům jazzové a swingové hudby.
Od roku 1990 pracuje jako hudební redaktor
a moderátor ve studiích Českého rozhlasu, kde
se zaměřuje především na jazzovou hudbu.
Vstupné zdarma.
Po skončení koncertu bude následovat krátká
přestávka a poté projekce dokumentárního filmu Olgy Sommerové „Jiří Suchý – Lehce s životem se prát“. Vstupné: 120 Kč.

Díky projektu MAP II a Implementace MAP
ORP Svitavy na podporu čtenářské gramotnosti budeme i tento rok realizovat aktivity
formou klubů, které budou probíhat pravidelně
jednou za měsíc a jsou určeny pro děti, žáky
i veřejnost. Patří mezi ně čtenářský klub pro
nejmenší, fantasy klub a filmový klub.
11. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Fantasy klub
se spisovatelem Jiřím W. Procházkou
První fantasy klub proběhne se spisovatelem
Jiřím W. Procházkou, a to formou workshopu
nazvaného Jak se dělají komiksy a Bublifuk
zvláště. Jiří Walker Procházka se psaní fantastického žánru věnuje více jak 30 let. Kromě psaní příběhů z žánrů sci-fi či fantasy píše
společně s manželkou, spisovatelkou Klárou
Smolíkovou, také detektivky, dětské knihy
a komiksy. Přispívá do dětského komiksového
časopisu Bublifuk.
16. / Po / 18:00 / bar u knihovny

Filmový klub
Diváci nejen školního věku se mohou setkávat
s vybranými filmy světové i české kinematografie a s filmy, které vznikají na základě literární
předlohy (např. Farma zvířat, Pravidla moštárny, Hvězdy nám nepřály aj.). K filmům bude
podán komentář. Jako první bude uveden film
Pěna dní, surrealistický, zábavný a dojemný
snímek plný fantazie dle knižní předlohy Borise
Viana. Dějově se jedná o příběh velikosti osudové lásky, která nemůže najít naplnění. Zveme
zájemce na první představení filmového klubu,
který povede Michal Kadlec. Hlavní role: Audrey Tautou (Amélie z Montmartru) a Romain
Duris. Režie: Michel Gondry.
18. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Čtenářský klub
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro
děti od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké
knihomoly!
12. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr

Arnošt Vašíček: České tajemno
PhDr. Arnošt Vašíček je spisovatel, scénárista
a záhadolog. Vystudoval obor Filmová a televizní žurnalistika na Fakultě žurnalistiky UK. Jeho
hlavním zájmem jsou záhady, během svých cest
za nimi navštívil mnoho zemí, kde hledá mj.
i důkazy o mimozemských civilizacích na naší
planetě. Je autorem mnoha knih, romány Ďáblova lest (2009) a Ztracená brána (2012) se
staly předlohou k filmovému zpracování mysteriózních detektivních příběhů. Arnošt Vašíček
představí nejtajemnější domácí záhady z nové
knihy a připravovaného televizního cyklu České
tajemno. Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit a které nás provokují
svou tajemností. Záhadné archeologické nálezy
i podivné záznamy v kronikách naznačují, že
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minulost je daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit.
Akce je realizována v rámci aktivit na podporu
seniorů vítězné obce v soutěži Obec přátelská
rodině a seniorům 2019.
22. / Ne / 20:00 / klub Tyjátr

LiStOVáNí.cz: Mé dětství v socialismu
(soubor povídek více než 60 osobností)
Projekt Listování („knížky na jevišti“) připomene výročí 30 let od sametové revoluce knihou,
v které desítka osobností vzpomíná na svá dětská léta v období socialismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila stále
ještě naprostá většina z nás. Zavzpomínejte
s nimi na dobu, která měla trvat na věčné časy.
Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci,
s nimiž se dospělí už dávno smířili. Dokážou
ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte
také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné,
dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně
vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek,
emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče museli
každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil
od dnešního. Účinkují: Pavel Oubram (alt. Gustav Hašek) a Věra Hollá. Vstupné: 80 Kč (předprodej v knihovně).

str. 15

Dále je autorem románu Ratajský les (2016),
zobrazujícího zločiny 50. let nebo románu Miss
exitus (2018), jehož tématem je hospicová péče.
Spolupodílel se také např. na knize Brnox, průvodce brněnským Bronxem (2016) a je autorem
řady knižních rozhovorů (např. s Miloněm Čepelkou, Marií Svatošovou). Těšíme se na vaši účast!
1. 10. / Út / 18:00 / Fabrika, aula

Petr Blažek:
Palach 1969 – 1989 – 2019
Historik Petr Blažek pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů, zabývá se především dějinami odboje a opozice proti komunistickému
režimu. Publikuje historické studie, dokumenty
a rozhovory s pamětníky. Působil jako odborný
poradce u vzniku řady dokumentárních a hraných historických filmů (např. Pouta, Hořící keř).
Tématem přednášky je protest Jana Palacha
a jeho ohlasy. Dvacetiletý student se 16. 1.
1969 pokusil drastickým způsobem vyburcovat
společnost propadající se necelých pět měsíců
po srpnové okupaci do rezignace. Pozornost
bude věnována také demonstracím v lednu
1989 a formám připomínek Palachova činu
po roce 1989, včetně památníku ve Všetatech.
Akce se koná v rámci přednáškového cyklu nazvaného Proměna společnosti za posledních
30 let.

Poznejte Krůček
Přijďte si vyzkoušet program v Krůčku!
Po prázdninách startujeme v týdnu od 9.
do 13. září, kdy nebudete platit žádné vstupné!
Ve středu 11. září od 15:30 hod. nás můžete
poznat na tradičním Happeningu s podtitulem
„Znáte Krůček?“ Ten proběhne v parku Jana
Palacha (v příp. nepříznivého počasí v Krůčku).
Jde o přátelské neformální setkání na piknikových dekách s programem pro děti – ochutnávka našich klubů, představení dalších „krůčkovských“ aktivit a akcí. Pro aktuální informace
sledujte náš web: www.kruceksvitavy.cz, facebook.com/mckrucek/.

26. / Čt / 18:00 / bar u knihovny

Spisovatelé do knihoven – Aleš Palán
Městská knihovna ve Svitavách se již podruhé zapojila do společného projektu Asociace
spisovatelů a českých knihoven nazvaného
Spisovatelé do knihoven. Cílem projektu je
propagovat současnou českou literaturu
prostřednictvím setkání s autory kriticky ceněných knih a promluvit s nimi nejen o nich
samotných a o jejich tvorbě, ale také o tom,
jakou roli může hrát literatura v dnešním světě.
V rámci projektu vystoupí během deseti měsíců
v deseti knihovnách deset prozaiků a básníků.
Naše knihovna si těchto deset autorů rozdělila
s Městskou knihovnou v Jevíčku. Ve Svitavách
se můžete těšit na Aleše Palána, Radka Malého (autor knih pro děti), Pavlu Horákovou
(román Teorie podivnosti – Litera za prózu
2019) a básníky Jonáše Zbořila (moderátor
Rádia Wave) a Jana Škroba (vítěz Drážďanské
ceny lyriky).
Jako první přijede novinář, publicista a spisovatel Aleš Palán, jehož kniha Raději zešílet v divočině: rozhovory se šumavskými samotáři
získala v anketě Lidových novin ocenění Kniha
roku 2018.

Tramtáryje:
chystáme osvědčené i nové
Vážení rodiče, milé děti, přátelé a kamarádi,
prázdniny skončily a opět nám začíná nový
školní rok. Spolu s ostatními pracovníky Střediska volného času Tramtáryje budeme pro
vás i v tomto školním roce organizovat spoustu akcí, volnočasových aktivit, táborů i výletů.
S novým školním rokem jsme také připravili
širokou nabídku zájmových kroužků, které
můžete navštěvovat v odpoledních hodinách.
Letošní novinkou je kroužek plavání mořských
panen, Soptík, sebeobrana kempo nebo mladý přírodovědec. Otevíráme také klub deskových her a klub angličtiny s filmem a hudbou.
Kompletní nabídku všech kroužků včetně online přihlášek naleznete na našich webových
stránkách a také na tomto odkazu https://
svcsvitavy.iddm.cz/. V případě dotazů se můžete obrátit na kteréhokoliv pracovníka SVČ
Tramtáryje Svitavy:
Ředitel SVČ: Bc. Ondřej Komůrka
ondrej.komurka@svitavy.cz, tel. 732418174
Hospodářka + akce: Pavlína Šmerdová
psmerdova@svitavy.cz, tel.734287284
Estetika: Lenka Waltová
lwaltova@svitavy.cz, tel. 734287286
Turistika, hudba, přírodověda:
Pavel Padyásek, DiS.
ppadyasek@svitavy.cz, tel. 734287285
Sport a tělovýchova: Miroslav Skočovský, DiS
skocovsky@svitavy.cz, tel. 732525576
Ekonomka: Bc. Jana Kučerová
ku.svitavy@quick.cz, tel. 731516543
(ok)

Přijďte si vybrat, bude bazárek
Oblíbený bazárek podzimního a zimního dětského oblečení, vybavení, hraček, kočárků atd.
potřeb pro rodiny bude probíhat od pondělí
23. do středy 25. září v sále Fabriky. V případě
zájmu o prodej je nutné se zaregistrovat na bazarek@kruceksvitavy.cz.
Tým MC Krůček

7. / So / 10:00 / Pláž rybníka Rosnička

Osázení ostrůvků na Rosničce
Osázení plovoucích ostrůvků v rámci obnovy
rybníka. Akce pro všechny seniory a jejich
vnoučata!
18. / St / 13:00 / Klub seniorů – 3. podlaží

Tvoření z papíru
Výroba ozdobných doplňků z papíru. Akce
pouze pro členy klubu!
23. 9.–27. 9. / Po – Pá / 9:00–16:00 /

Tramtáryje
Příměstský tábor pro seniory
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Bohatý sportovní, kulturní i poznávací celodenní
program pro seniory. Podrobné informace pro
zájemce při podání přihlášky a úhradě účastnického poplatku 350 Kč v Klubu seniorů vždy
v pondělí od 14 do 17 hodin a ve čtvrtek od 10
do 11.30 hodin, nejpozději však do 16. 9. 2019.
25. / St / 9:00–16:00 /
sraz u Domu s pečovatelskou službou

Olympiáda pro seniory
První ročník olympiády u Domu s pečovatelskou službou ve Felberově ulici, kterou organizačně a obsahově zajistí Středisko volného
času Tramtáryje. Senioři, kteří máte chuť zúčastnit se sportovního klání ve zvládnutelných
disciplínách jako je např. hod na přesnost,
šipky, pétanque, nebo si pod vedením fyzioterapeuta zacvičit ve Fit koutku, přihlaste se
v Klubu seniorů v pondělí od 14 do 17 hodin
či ve čtvrtek od 10 do 11:30 hod. nejpozději
do 16. 9. 2019. Stravování je zajištěno v jídelně Domu s pečovatelskou službou, účastnický
poplatek 75 Kč se platí současně s přihláškou.
Pravidelná setkání členů klubu zahajujeme opět
v pondělí 2. září 2019. www.kssvitavy.cz.

——————————————————————
Svaz postižených civilizačními
chorobami
Výbor základní organizace SPCCH zve naše členy na své akce, které se budou konat od září
do prosince 2019.
15. 9.–19. 9. – LRP (léčebně rekondiční pobyt)
přihlášky a členské příspěvky vybíráme od 5.
9. do 12. 9.
26. 9. – setkání jubilantů v 15:00 hod.
v restauraci Fabriky.
2. 10. – svátek seniorů ve 14:00 hod. v sále Fabriky.
8. 10. – výlet do Losin – termální koupaliště.
Výběr čl. příspěvků 26. 9. v kanceláři Fabriky.
22. 10. – zájezd Hlinsko betlémy a Čertovina –
výběr čl. příspěvků 3.10. v kanceláři Fabriky.
Zájezdy do Polska – 16. 10. (13. 11./ 11. 12.)
Filmová představení 2x měsíčně dle nabídky
SKS – průběžně budeme zveřejňovat
23. 11. – zájezd na muzikál
„Kvítek Mandragory“ Praha.
4. 12. – Mikulášská besídka s programem a nadílkou pro Seniorcentrum Svitavy.
Informace o akcích obdržíte v úřední čtvrtky
v kanceláři č. 303 ve Fabrice. Na všechny akce
vás srdečně zveme.
Marie Grmelová

Hudba zněla ovocným sadem
Charita Svitavy uspořádala v červnu 1. ročník
benefičního festivalu Vzadu v sadu. Nápad
přišel ruku v ruce s přáním slavnostně otevřít
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ovocný sad Olgy Havlové, který byl na zahradě
Světlanky – centra denních služeb díky štědrým
dárcům vloni vysázen. Přáli jsme si, aby to byl
festival rodinný a voňavý, plný dobré muziky
a letní pohody. Náš sen se stal, alespoň podle
ohlasů návštěvníků, skutečností.
Sad rozezvučel Josef Klíč, koncertní mistr Národního divadla v Brně. Spojení neformálního
prostředí zahrady a vřelých tónů violoncella
bylo neopakovatelné. Následovala mladá swingová kapela The Dozing Brothers, po ní komorní přemýšlivé duo Hugo a já a kapela Kjara &
friends s energií latinské Ameriky a úžasným
hlasem zpěvačky. Poté Pavla Boučková, svitavská básnířka s kytarou a medovým hlasem. Díky
Pepině a Ňurce z Divadélka Jójo si přišly na své
hlavně děti. Básnickou a hlubokou strunu rozehrál Slávek Klecandr, textař, skladatel, kytarista a zakladatel kapely Oboroh. Vrcholem akce
byla kapela Točkolotoč, svitavská etno pecka.
Jsme vděčni P. Ladislavu Heryánovi, že přijal
naše pozvání, provedl nás akcí a sadu požehnal.
Děkujeme městu Svitavy za to, že podporuje
kulturu, Pardubickému kraji a radnímu Pavlu Šotolovi za to, že převzal nad akcí záštitu,
a SKS Svitavy za to, že s námi akci uspořádalo.
Děkujeme všem jednotlivcům i firmám, díky
kterým mohl festival vzniknout.
Výtěžek akce činí bezmála 26 000 Kč. Bude použit na vybudování cesty do sadu, po které se
budou moci pohodlně pohybovat všichni klienti Světlanky, včetně lidí na vozíku a seniorů.
Věříme, že se festival zapíše do kulturního kalendáře města vedle dalších tradičních a skvělých akcí.
Dagmar Pauková

ve Vendolí poprvé mezinárodní tábor. Účastnilo
se ho 9 dětí mladšího školního věku ze Svitavska a také 5 rodin s dětmi z německého Speyeru, kteří jsou součástí organizace Naturspur.
Organizace se zabývá mimo jiné výstavbou
dřevěných objektů různého druhu, do Vendolí přijeli postavit dětské hřiště, a navázali tak
na již dvouletou spolupráci obou organizací.
Dospělí z Německa pracovali během dne na stavbě hřiště, děti se zapojovaly do společných aktivit,
hrály (společně) hry, staraly se o koně, v podvečer
chodily jezdit.
Společnou komunikaci českých a německých
dětí podporovali vedoucí tábora i rodiče. Při
tematických večerech jsme objevovali rozlišnosti například v české a německé kuchyni.
Naše německé přátele jsme pozvali na exkurze
do Nízkoprahového klubu Díra v Moravské Třebové, kde se potkali také se starostou města, do Květné Zahrady a též za vedoucí svitavského odboru
sociálně právní ochrany dětí Bc. Světlanou Richtrovou. Měli tak možnost poznat systém sociálních
služeb pro ohrožené děti ve Svitavách a Moravské
Třebové, diskutovat o rozvoji služeb v Česku a Německu. Exkurze se z německé strany účastnily pedagožky a asistentky pedagogů, došlo tedy i na debaty o potřebách v oblasti péče o ohrožené děti
a zapojení školských aktérů do celého systému.
Tábor byl podpořen Česko německým fondem
budoucnosti a Pardubickým krajem.
Šárka Mičková

Kroužek pro milovníky přírody

Svitavský aktivní klub se zapsal ve světě
V polovině června probíhalo ve Svitavách
Mezinárodní setkání s výlety po okolí a otevřeli jsme výstavu v Senátu. Potěšila nás
návštěva francouzských esperantistů, kteří
nás pozvali do Bretaně na setkání. Členové
klubu se zúčastnili Celosvětového kongresu
esperanta ve finském Lahti. V rámci kongresu byla vytvořena nová celosvětová esperantská organizace TEO se sídlem v Číně,
naši členové jsou ve výboru této organizace a 2. festival TEO se bude konat v Česku.
Nyní připravujeme novou výstavu v Muzeu esperanta. Vernisáž výstavy s vysazením stromu
k 50. výročí novodobého ČES se uskuteční dne
14. září od 10:30 hodin. Libuše Dvořáková

Mezinárodní tábor poprvé
s Bonanzou Vendolí
Od 21. do 27. července probíhal na statku

Asociace Brontosaura Svitavy pořádá akvaristický, pěstitelský a přírodovědný kroužek pro
děti, mládež a dospělé, účastníci se scházejí
v prostorách klubovny Asociace Brontosaura
v Kijevské ulici ve firmě Svitap. V září se lze
přihlásit prostřednictvím emailů akvaristikasy@
email.cz nebo brontosvitavy@seznam,cz. Další informace o činnosti akvaristického kroužku
získáte prostřednictvím tel. č.732282068. ( jr)

Zářijový večer MAC
Ani letošné horké léto nezabránilo v přípravách
Malého abonentního cyklu, proto vás můžeme
pozvat na XI. večer MAC, který se opět v Divadle Trám a Alternativním klubu Tyjátr uskuteční
v sobotu 21. září. Večer zahájí brněnský soubor
VTAHU inscenací Nepřítel lidu. Na programu
budou tentokrát představení dvě! Svou inscenaci UŽ BRZY DOZPÍVÁM s podtitulem Narozeninový manifest dvou princezen uvede soubor
„Z“dividla. Do Svitav poprvé zavítá kapela HeleEli. Na programu bude něco navíc. Chystáme
malé místní hudební překvapení. Začínáme jako
vždy ve 20:00!
#MACtým
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Ze svitavských škol
Gymnázium Svitavy

Aktuálně z gymnázia
• V samém závěru uplynulého školního roku
škola pro žáky gymnázia uspořádala poznávací zájezd do Velké Británie, tentokrát
zaměřený na poznání Walesu a Londýna,
skupina žáka se zase rozjela na poznávací
cestu po Ukrajině, resp. Podkarpatské Rusi,
• Školní časopis MAGGY, který na škole vychází již 20 let, se stal finalistou v celostátní soutěži „Nejinspirativnější středoškolský časopis
2018–2019“, získal 2. místo v krajské soutěži
o Nejlepší školní časopis Pardubického kraje a postoupil do celostátního kola soutěže
o Nejlepší školní časopis,
• Hned po ukončení školního roku se v budově
školy prováděly rekonstrukce podlahy v tělocvičně a podlah v některých třídách a rekonstruovala se šatna pro žáky. Na konci léta
se bude rekonstruovat minihřiště s umělým
povrchem a tenisový kurt. Ten bude přebudován na víceúčelové hřiště s umělým povrchem
(volejbal, nohejbal, tenis).
Milan Báča

ZŠ Felberova
Výuka s moderní technikou
na „Felberce“
Od září bude rozšířena výuka pracovní výchovy
a pracovních činností. Vnesení inovativních prv-

ků a oživení stávajících osnov nám umožňuje
především nově zřízená učebna polytechnické
výchovy, jejíž prostory budou žáci využívat nejen během vyučování, ale také mimo něj v rámci volnočasových aktivit, které jim přímo u nás
ve škole nabídneme. Do výuky samotné budou
nově zařazeny výukové oblasti využívající roboty a různé moderní stroje a nástroje, např.
3D tiskárnu, sítotiskový karusel, skener, laser,
řezací plotr či CNC frézku.
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří,
který se uskuteční v první polovině října, během nějž si můžete prohlédnout nejen novou
učebnu polytechnické výchovy, ale také nedávno zmodernizovanou učebnu přírodních
věd a chemickou laboratoř a další prostory
školy.
Více informací na našem Facebooku a na webových stránkách školy www.zsfelberova.svitavy.cz.
Jana Pazderová

Ještě úspěšnější byla děvčata ze 4. a 5. tříd,
která již v lednu 2019 vybojovala krásné
2. místo v krajském kole ve florbalu. Ve vybíjené se jim ale podařil mistrovský kousek,
neboť po vítězstvích v obvodním, okresním
a krajském kole děvčata postoupila do republikového finále. Tam ve dvoudenní bitvě naše
hráčky uspěly v 5 zápasech a pouze ve 2 byly
poraženy. Skončily na vynikajícím 6. místě
z 16 účastníků a odnesly si i své soukromé vítězství v rámci naší školy. Do té doby se totiž
na Myšárně žádné skupině děvčat takový obrovský úspěch nepodařil.
Vlasta Holická Kosková

Obchodní akademie

ZŠ T. G. Masaryka
Ohlédnutí za úspěchy sportovců
z prvního stupně ZŠ T. G. Masaryka
V průběhu uplynulého školního roku
se naši žáci z 1. stupně pyšnili mnohými
sportovními úspěchy. Po suverénních vítězstvích druháků a třeťáků v obvodním
a okresním kole McDonald’s Cupu v mini-kopané zvítězili tito žáci také v krajském
kole a stali se šampiony Pardubického kraje.

Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR je tu pro vás

Klientské centrum

Svitavy
Wolkerova alej 92

přidejte se k nám

Stalo se na obchodní akademii
Během prázdnin se na obchodní akademii
za téměř 2 mil. Kč prováděla potřebná rekonstrukce podlah a stropů v přední části budovy.
Došlo také ke kompletní rekonstrukci počítačové sítě a k vybavení školy 40 novými počítači,
vše za 1 mil. Kč. Na začátku podzimu se provede také rekonstrukce střechy na části budovy
– také za 1 mil. Kč. V závěru prázdnin škola pro
nové žáky uspořádala adaptační prázdninové
soustředění, jehož smyslem je především to,
aby si žáci co nejdříve zvykli na nové prostředí, navzájem se poznali a seznámili se s učiteli
ještě před tím, než začne školní rok. Součástí
„adapťáku“ byly sportovní aktivity, procházky
městem a celodenní výlet do Toulovcových
maštalí. A ještě jedna novinka – do života školyse opět vrací studentská firma. Jde o žákovskou
aktivitu, při níž se část žáků bude učit reálně
podnikat.
Milan Báča

ZŠ náměstí Míru

Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. července do 30. září

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program

slev a výhod

Jsme noví a moderní
Nový školní rok zahajujeme v novém. Byli jsme
úspěšní s žádostí o dotaci EU na modernizaci
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školy. Během letních prázdnin začala velká rekonstrukce přízemí přední části naší budovy.
Podařilo se nám efektivně přestavět málo využívané prostory. Vznikají tak dvě nové učebny, které zvýší kvalitu výuky v naší škole. První
učebna bude sloužit výuce přírodovědných
předmětů, zejména zeměpisu a přírodopisu
a bude mimo jiné vybavená moderním mikroskopovacím zařízením. Druhá učebna bude
sloužit výuce informatiky a programování. Škola získá i bezbariérový přístup.
Současně se nám ve spolupráci se zřizovatelem Městem Svitavy a za jeho výrazné finanční podpory, podařilo vyřešit letitý problém
nevyhovujících šaten a při tom účelně využít
prázdné prostory, dříve byt školníka. Díky
rekonstrukci se dispozice šaten úplně změní.
Od září budou mít naši žáci k dispozici komfortní nové šatny.
Náročná přestavba sice časově zasáhne i do začátku školního roku, ale věřím, že výhody, které
naše děti získají, nám tu trochu nepohodlí vynahradí.
Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Když se zvonilo klíči,
aneb vyprávějte mi…
Osmičková výročí jsme vloni završili výsadbou
památeční lípy, která bude připomínat 100 let
republiky. Listopad 1989 a třicet let od sametové revoluce také neponecháme bez povšimnutí.
Na začátku školního roku začneme zjišťováním,
co o těchto událostech vlastně víme, zapojíme
žáky do anket, rozhovorů, besed, budeme sle-
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dovat dobové dokumenty. Stěžejní aktivitou
se stane povídání dětí s rodiči, příbuznými,
známými o tom, jak oni tenkrát revoluční měsíce roku 1989 prožívali, vnímali, kde byli, jak
se sami zapojili apod. Pokusíme se shromáždit dobové fotografie, dokumenty, předměty.
Vznikne i speciální „listopadové“ číslo školních
novin o tom, co je to svoboda, jaká cesta k ní
vedla, co se změnilo a je jiné (a dnes už samozřejmé) než tehdy. Pojďme přijmout výzvu z titulku, zavzpomínejme a vyprávějme dětem...
Milena Baťková

Drátování na Riegrovce
21. 9. 2019, 10:00–12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste předem na e-mail prazanova@riegrovka.cz.

Základní umělecká škola
Jakpak bylo vloni v zušce?
Školní rok 2018/2019 pro Základní uměleckou školu Svitavy přinesl mnoho novinek.
Ředitelkou byla jmenována Renata Pechancová. Novou podobu dostala třída keyboardů,
akordeonu, zřízena byla zkušebna strunných
nástrojů. Učitelé dostali novou sborovnu a šatny žáků nové vybavení. Změnila se podoba
webových stránek.
Žáci pod vedením 28 učitelů prezentovali
své dovednosti na více jak 100 veřejných
vystoupeních. Zapojili jsme se do celostátní
akce ZUŠ OPEN. Taneční akademie dvakrát
vyprodala Fabriku a také závěrečný koncert
byl diváky oceněn. Úspěšným byl projekt

Šance pro mládí – účinkování žáků na koncertech KPH. Soutěže Svitavský slavík se
zúčastnilo přes 50 dětí od 5 do 19 let. Cenu
Svitavský slavíček získala Viktorie Roidlová
a hlavní cenu Svitavský slavík Barbora Princlová. Zorganizovali jsme soutěž komorních
souborů Svitavské komoření. Z 58 souborů
z celé republiky naši žáci získali dvě zlatá
a pět stříbrných pásem. Ludmila Nahodilová přivezla stříbrné pásmo z celostátní
soutěže Mládí a B. Martinů. Úspěchů jsme
dosáhli i v mezinárodních soutěžích. V září
přivezl Svitavský dětský sbor Cenu poroty
ze sborového festivalu v německém Meissenu. V soutěži Pražský pěvec získala Eliška
Udržalová 3. místo a komorní soubory 3x
čestné uznání.
Ve výtvarné soutěži „Ríša fantázie“ získala
Viktorie Fedrselová stříbrné pásmo. V soutěži ZUŠ triumfoval Jakub Motl nejprve absolutním vítězstvím v krajském kole a pak
1. místem v ústředním kole. Další 1. místa
v krajských kolech získali Petra Vejrychová
a David Hrubeš, Kryštof Jeníček 2. místo
a žesťový soubor 3. místo.
Zlaté pásmo vyzpívaly sbory Cvrčci a Svitavánek. Svitavský sbor a sbor Proměny dostaly
stříbro a v soutěži středoškolských sborů zlaté pásmo s postupem do celostátního kola.
Na vyšší typy uměleckých škol se dostalo
9 žáků. Už se těšíme, co nám přinese nový
školní rok. Zahájení bude probíhat 2. září mezi
9. a 12. hodinou. Podrobnější informace naleznete na www.zussvitavy.cz.
Renata Pechancová

Jak motivovat děti v době blahobytu?
Přednáška PhDr. Mariana Jelínka, Ph.D., s tématem Jak motivovat děti v dnešní době blahobytu se uskuteční ve středu 23. října od 17:30
hodin ve Fabrice.
Doba, ve které zažívají mládí naše děti, se změnila od té, ve které jsme vyrůstali my. Dětem je
potřeba pomoci vytvářet podmínky, které jsme
kolem sebe měli my přirozeně. Stejně tak jim
je ale potřeba ukázat, že je důležité mít limity
ve svém životě a naučit se s nimi pracovat.
Marian Jelínek je mentálním koučem řady
vrcholových manažerů a sportovců (pracuje
například s Karolínou Plíškovou nebo plavcem
Janem Mickou). Během přednášky alespoň částečně poodhalí, jak pracuje lidská mysl. Přijďte si pro vstupenky do MIC nebo do recepce
Fabriky, online jsou k dispozici na www.fabrikasvitavy.eu.
(kk)
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Informace ze sportu

Hard Dog Race se blíží, opět v září!

Juniorské zlato patří
i Svitavám

Hory bahna, litry vody, nezdolné překážky
a záplava emocí v cíli, to a mnohem více znázorňuje jeden z největších překážkových závodů se
psy Hard Dog Race Base ČR. Očekává se účast
téměř tisíce dvojic nejméně ze sedmi zemí.
Kdo se bojí, nesmí do lesa. Což platí přesně
pro tento závod. Hlavním cílem je poskytnout
nezapomenutelný zážitek, proto závodníci mohou běžet, jít, couvat, plazit se na trase 6 km
s 16 překážkami, které – pokud je účastník či
jeho pes nemůže překonat – udělají tolik trestných dřepů, kolik je vyobrazeno na překážce.
Na startu se setká maximálně 4–6 závodníků,
kteří budou vybíhat zhruba po 30 sekundách.

V rámci bezpečnosti doporučujeme pejskům, kteří nemusejí ostatní psy, mít s sebou
i košík. Věk závodníků se pohybuje mezi 14 až
65 lety, ale tato věková hranice nemusí být konečná. I letos poběží pejsci “trojnožky” a jedna
odvážná nevidomá závodnice s doprovodem.
Díky obrovské odezvě z minulého ročníku jsme
opět pozvali skvělého zpěváka, moderátora,
textaře a člověka se srdcem na správném místě Raega. Jeho úžasné povzbuzení mnohým
závodníkům pomohlo popadnout druhý dech
a s úsměvem, i když někdy se silami v koncích,
překročit cílovou rovinku.
Hard Dog Race velmi dbá na správné chování a vztah ke čtyřnohým přátelům, a to nejen v závodním poli, ale také na domácí sféře.
Stále se snažíme zdokonalovat pravidla, proto
letos máme novinky: je nutný postroj na pejska
a také očkování, tzv. trojkombinace+vzteklina
a odčervení!
Přejeme našim závodníkům, aby si závod
užili, hráli fair play a ničeho se nebáli. Vítěz není
jen jeden, ale všichni, kteří se dopraví do cíle.
Takže v sobotu 14. září v Opatově se na vás
budeme těšit!
Petra Makovská

Zkoušky na Cihelně:

U17 na mezinárodním turnaji

Hlaste se co nejdříve

Základní kynologická organizace Cihelna
ve Svitavách pořádá mezinárodní a národní
zkoušky, které se uskuteční v neděli 22. 9.
2019. Vzhledem k omezené kapacitě těchto
zkoušek upozorňujeme všechny zájemce, že
je potřeba se přihlásit co nejdříve!
Mezinárodních a národních zkoušek ZZO,
BH-VT, IGP 1, IGP 3, UPr 3,SPr2 a IFH-V, které jsme na cvičišti na Cihelně pořádali před
prázdninami, se zúčastnilo deset kandidátů.
Těší nás, že měli stoprocentní úspěšnost! Velké poděkování patří rozhodčímu Janu Nekvapilovi, figurantu Pavlu Hylákovi, Janě Lexové
a městu Svitavy. Město Svitavy podporuje sport
a volnočasové aktivity!
Více fotografií z naší činnosti včetně
uskutečněných zkoušek najdete na našem
webu http://zkocihelna.cz/vysledky-zkousek-100-uspesnost/ anebo na Facebooku ZKO
Cihelna Svitavy.
Zdislava Šmídová

fff

Na hřištích Litomyšle a České Třebové se
od 27. do 30. června uskutečnil Světový pohár
chlapců do 16 let a dívek do 18 let. V reprezentačním týmu českých juniorek bylo svitavské
zastoupení díky hokejbalové odchovankyni Karolíně Barákové. Češky se utkaly s týmy Slovenska a Velké Británie a ze všech zápasů vzešly
vítězně. Ve finále potvrdily svou neporazitelnost
a přehrály Slovenky 1:0. V loňské sezóně Kája
odehrála soutěže dorostu v týmu HBC Autosklo – H.A.K. Pardubice a žen za TJ Lokomotiva
Česká Třebová.
Tereza Baráková

Poslední předprázdninový týden byl pro
úspěšné mladší dorostence oddílu kopané TJ
Svitavy odměnou za celkové vítězství v České
divizi dorostu.
Zúčastnili se mezinárodního turnaje
Balaton Trfeo v maďarském Siofoku. Ve své
kategorii v konkurenci dvanácti týmů z řady
evropských zemí i z USA obsadili třetí místo.
Výborně tak reprezentovali svůj fotbalový
klub i město Svitavy.
( jp)

Firma Nekvinda - Zemědělská technika a.s.
se sídlem Pražská 2133/36, Svitavy 568 02,
vypisuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ PRODEJE
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
ZEMĚDĚLSKÉ
TECHNIKY
www.nekvinda.cz

POŽADUJEME
— Spolehlivost
— Pracovní nasazení
— Technické vzdělání
nebo praxi
— Řidičský průkaz sk. B
NABÍZÍME
— Nástupní plat 35.000 Kč
— Měsíční prémie
— Penzijní připojištění
— 25 dní dovolené
— Další zaměstnanecké
benefity
Nabídky včetně strukturovaného
životopisu zasílejte na e-mail:
gercak@nekvinda.cz nejpozději
do 15. září 2019
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Naučte se bránit v jakémkoli věku
Každoroční kemp reálné sebeobrany východočeské organizace Krav Maga-Kapap
Bohemia společně s technickými zkouškami
se v rekreačním středisku Vysoké Pole u Dětřichova uskutečnil koncem června. Kempu
se zúčastnilo 80 bojovníků a bojovnic Bohemie, která má více než 400 řádných členů.
Několik skupin cvičenců se neustále střídalo
v cvičebních blocích při opakování kompletní
metodiky sebeobrany, a to opravdu poctivých
sedm hodin denně pod vedením mezinárodně
certifikovaných a akreditovaných instruktorů
sebeobrany a bojových sportů. Po skončení cvičebních bloků přišly na řadu technické zkoušky
dětí i dospělých, na které dorazilo mimo jiné
60 nejmenších bojovníků Bohemie. Všichni si
sáhli na dno svých sil, aby úspěšně prošli celým
kempem od náročných rozcviček až po úspěšné absolvování technických zkoušek na závěr
kempu. Po všech zkouškách přišly na řadu samotné promoce – páskování dětí i dospělých.
Kemp 2019 byl zakončen dětským dnem, kterého se zúčastnily celé rodiny našich cvičenců
v krásném počtu 300 návštěvníků.
Přijďte mezi nás! Nábory na všechny naše
lokality startují opět v září 2019. Každý prv-

ní trénink zdarma a nezávazně. Krav Maga-Kapap Bohemia je skupina lidí zabývající se
trénováním a propagací Izraelských bojových
umění a reálné sebeobrany Krav Maga-Kapap v ČR. Vlastníme oficiální licenci v České
Republice od Grand Master Moshe Galisko,
která nás zařadila do sítě světových škol IKA
Izrael. Máme pravidelné tréninky v řadě měst
i obcí. Trénujeme děti od 4 let až po dospělé
100 let. Naučte se bránit v jakémkoli věku –
jednoduchými a osvědčenými technikami. Více
na www.kravmaga-kapapbohemia.cz nebo Jan
Kubín 724015671 jan.kubin@kravmaga-kapapbohemia.cz.
( jk)

Vznikl nový
sportovní klub
Rádi bychom vám představili nový sportovní klub 4SPORTS TEAM se zaměřením
na triatlon, cyklistiku a plavání. Jeho závodníci předvedli velice pěkné výkony na Českém
poháru v aquatlonu (plavání a běh) a Českém
poháru v triatlonu (plavání, cyklistika a běh),
několikrát obsadili pódiová umístění a získali
i tituly vicemistrů republiky. Udělali tím vzornou reprezentaci nejen klubu, ale i městu Svitavy. Mezi hlavní bodující závodníky Českého
poháru patří:
Pavlína Dvořáková, 2. místo AQT a 3. místo TT
Ladislava Marková, 2. místo AQT a 2. místo TT
Lukáš Marek, 14. místo AQT a 10. místo TT
Jáchym Ryšávka, 19. místo AQT a 9. místo TT
Viola Datinská, 13. místo AQT a 17. místo TT
Závodníci se kromě Českého poháru
účastní i regionálních závodů, společně trénují a podnikají různé vyjížďky a sportovní akce.
Aktivity můžete sledovat na webu www.4sportsteam.simplesite.com nebo na facebookovém
profilu 4sports team.
Jakub Marek

Talentovaná mládež
soutěžila v upoutaných modelech

Tradiční akcí Modelářského klubu Svitavy
pod záštitou SMČR Praha je soustředění talentované mládeže ČR, které se zabývá především
upoutanými modely. V červenci se konalo na stadionu Cihelna, kam se sjeli modeláři ze Svitav,
Hlinska, Lutína a z Tomášova u Bratislavy.
Vedoucí kroužku SVČ Tramtáryje Tomáš
Weis, dále Jaroslav Paleček a Kamil Meisl se
vzorně starali o své svěřence a připravovali je
ke sportovní modelářské kariéře, která je v budoucnu jistě čeká. O doplnění kalorií se jako kaž-

doročně svědomitě staraly Miroslava Samková
a Miroslava Válková. Klubovna v modelářském
areálu se změnila v dílnu, kde probíhaly finální
úpravy nebo také opravy havarovaných modelů. Soustředění bylo zaměřeno na zdokonalení
pilotáže, seznámení se soutěžními a stavebními
pravidly, bezpečnost a ochranu zdraví.
Soustředění bylo obohaceno o jízdy se soutěžními RC auty. Zde si mládež vzal na starosti
další vedoucí, Martin Zvára. Připravil si řadu
zajímavých soutěží a závodů s modely.

V příštím školním roce bude kroužek modelářů, který pracuje při SVČ Tramtáryje, rozšířen o tuto modelářskou odbornost. Nové
zájemce o kroužek mezi námi rádi uvítáme.
Na soustředění se létalo hlavně s upoutanými modely kategorie UŠ a UR20 a začínající
modeláři s takzvanými vozembouchy. Někteří
žáci při nástupu na soustředění nedrželi „účko“
v ruce, a v sobotu se již zúčastnili soutěže.
Soustředění bylo ukončeno soutěží Na tuto
událost přijeli další modeláři z republiky a ještě
radou pomohli „mladým“, aby co nejlépe obstáli v závěrečném klání.
V kategorii žáků zvítězil Martin Čepelka ze
Svitav, výkonem 303 b., na druhém místě byl
Šimon Šátek, Tomášov SK, výkonem 298,5 b.
a třetí byl Tomáš Kunčák ze Svitav, 291,5 b.
Zdeněk Uher
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