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Svatomartinský lampionový průvod

Dne 11. listopadu 2019 již tradičně proběhnou Svatomartinské slavnosti, které organizuje
Středisko volného času Svitavy ve spolupráci
s SKS, MIC, firmou SPORTES, BONANZA, z. s.
a dobrovolníky.
Lampionový průvod začne v 17:00 hod.
na svitavském náměstí a končit bude v parku
Jana Palacha, kam se společně se sv. Martinem
přemístíme v dlouhém světelném hadu, v rytmu bubnů a za doprovodu světlonošů. V parku, který bude nazdoben různými světýlky

a lampiony, bude připraveno občerstvení
a také večerní zážitková trasa za sv. Martinem.
Kromě předvánočních dobrot budete také
moci ochutnat tradiční svatomartinské koláče.
Vstupné na zážitkovou trasu bude 40 Kč.
Hlavním organizátorem akce za SVČ je
Lenka „Krťa“ Waltová, která tento lampionový
průvod organizuje již několik let a určitě je
zárukou úspěchu. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu.
Ondřej Komůrka

Advent s novými betlémovými figurami
Už třetí rok bude stát na svitavském náměstí dřevěný betlém v životní velikosti. O jaké,
tentokrát tři figury, se v letošním roce svitavský
betlém na náměstí rozroste? Své tipy můžete
posílat na adresy: muzem@muzeum.svitavy.cz
nebo knihovna@booksy.cz, nebo je můžete
odevzdat přímo v knihovně či na recepci muzea
do 20. listopadu 2019. Ke svému tipu připište
jméno a váš kontakt (telefon či e-mailovou adresu). Ze správných odpovědí vylosujeme přímo na náměstí první adventní neděli při rozsvícení vánočního stromu tři výherce, kteří obdrží
odměnu.
Jindřiška Soudková
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30 let poté…
Zdá se mi to takřka neuvěřitelné. 17. listopadu to bude 30 let, co jsme stáli na náměstích, lepili plakáty, strhávali hesla, zvonili klíči,
zapalovali svíčky a těšili se… Je to zkrátka 30
let od Sametové revoluce! A to si myslím, že
je sakra dobrý důvod, abychom se znovu sešli
na náměstí, abychom se potkali a řekli si: „No,
není to všechno tak, jak jsme si tenkrát mysleli… Ale je to pořád stokrát lepší, než jak to
bylo, protože tenkrát to fakt nestálo za nic!“
Prostě: Zaplať pánbůh za 17. listopad 1989!
Pojďme se potkat v pátek 15. listopadu v divadle Trám. Uvidíte dvě pozoruhodné inscenace
mladých svitavských divadelníků. Hry, které se
přímo dotýkají naší nedávné historie. Hry, které jsou velmi současné a mluví otevřeně a zřetelně. Obě hry přesně zapadají do vzpomínky
na 17. listopad…
V neděli 17. listopadu v 9:30 hodin v kostele Navštívení Panny Marie na ekumenické
bohoslužbě, v 17 hodin na náměstí. Se svitavskými kapelami – Točkolotoč, The Dozing Brothers, Do větru, Kowalski, několika záběry z té
doby (co se dochovalo) ze Svitav a Prahy, něco
vzpomínkami pamětníků… A poté ve Fabrice
v 19:30 na koncertě – Jarda Hutka a The Plastic People of the Universe/ New Generation.
Ostatně, kdo jiný by nám měl zahrát, když slavíme narozeniny stále ještě mladé české demokracie?! A k tomu všemu výstava Městského
muzea a galerie ve Fabrice ve foyeru: Svitavské
osmy – ohlédnutí za dlouhou historií našeho
města a křest publikace se stejným názvem.
Potkáme se.
Petr Mohr
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Pekelný Mikuláš
SVČ Tramtáryje, společně s přáteli, pro vás
na první adventní víkend 30. 11. a 1. 12. již tradičně v nadaci J. Plívy připravuje pravé nefalšované čertovské peklo, které se záhy promění
v přívětivé nebe, kde Vás přivítá sv. Mikuláš
v doprovodu dobrých andělů.
Pojďte vyzkoušet jedinečnou zážitkovou
cestu, vhodnou pro celou rodinu. Chybět nebude ani opravdový lucifer, který je sice přísný,
ale statečnost dokáže odměnit.
Vzhledem k omezené kapacitě pekla je potřeba si prohlídku předem zamluvit. Učinit tak
můžete od 11. 11. v pracovní dny od 8:00
do 16:00 hod. na tel. čísle 734 287 285 – Pavel
Padyásek.
Pokud se neodvážíte do pekla, což by mimochodem byla velká škoda, můžete vidět
kompletní čertovské osazenstvo na vlastní oči,

Víte, že...

a to v neděli 1. 12. na náměstí Míru ve Svitavách od 17:30, kde se vám všichni představí
v pekelné jízdě. Tímto také svoláváme všechny
čerty, kteří mají zájem se pekelné jízdy účastnit,
aby kontaktovali pekelného písaře Sirkuše
na čertovské hotline 734 287 285.
Ondřej Komůrka

Hasiči v Drager
Fire Dragon 7000

Svitavští hasiči
mají zlato!

Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy se zúčastnili 11. 10. 2019
instruktážně metodického zaměstnání ve výcvikovém zařízení pro simulaci reálných podmínek
požáru v uzavřeném nebo venkovním prostoru
Drager Fire Dragon 7000. Zařízení je určeno
k výcviku a ověření schopnosti hasiče, jak efektivně a bezpečně pracovat v uzavřeném a venkovním prostoru, který je zasažený požárem.
Tento výcvik byl součástí odborné přípravy
členů jednotky SDH Svitavy v tomto roce, kdy
se hasiči reálně přibližují zásahu při zdolávání
požárů v reálných podmínkách a zdokonalují
se v této činnosti.
Petr Lédl

Mezinárodní soutěže ve vyprošťování u dopravních nehod se na počátku října u našich
slovenských sousedů zúčastnili také svitavští
profesionální hasiči. Z Nitry přivezli skvělý
úspěch, byli nejlepší mezi všemi týmy, které
na Slovensko přijely měřit své síly. Odborná
porota posuzovala hned několik faktorů: taktiku
zásahu, techniku provedení a také poskytnutí
první pomoci. Vedoucím družstva byl Roman
Pechanec, velitelem soutěžního týmu Petr Dufek. Do týmu patřili ještě Martin Heger, Štěpán
Heger a Mirek Dědič. Doplňme, že svitavský
tým jel do Nitry s nelehkým úkolem – obhájit
loňské prvenství – a podařilo se!
(red)

POSED 2019: Svoboda!?
POSED – Podzimní setkání divadel jsou
tradiční společné chvíle amatérských divadelníků z celé republiky (a často i ze světa) v našem divadle Trám – vždy na podzim. Setkání
s divadlem, často s muzikou a výtvarnem. Často s tím, co kdo v onom roce vytvořil. Ale vždy
setkání nad společným tématem – domácím
úkolem, který každý uchopí po svém – text,
obraz, myšlenka… prostě cokoliv. A z toho vznikají velmi často pozoruhodná představení – jenom svitavské Céčko takhle přivedlo na svět
Hamleta, Préverta, Quijota, Wolkera a jiné
a jiné… Rok 2019 je rokem vzpomínek na 17.

listopad. Proto téma letošního Posedu visí
ve vzduchu: „Svoboda!?“ A divadelníci z Prahy,
Jičína, Chocně, Žamberka, Jaroměře, Městečka
Trnávka, Karle, Opatovce a Svitav si sednou
na Posedu a sobě i všem, kteří budou mít chuť,
předvedou cokoliv na téma Svoboda. Tolik fantazie, kolik jen Svoboda unese, kolik se do ní
vejde… Chtělo by se říci, že skoro všechno se jí
dotýká… Zajímá vás, co je s naší a vaší Svobodou? Přijďte posedět na Posed. V sobotu 23.
listopadu v 17:00 hodin do divadla Trám. Potkáme se se Svobodou, divadlem a taky spolu!
Hezký divadelní podzim.
Petr Mohr

… SvitART – nové, unikátní místo
na svitavském náměstí, kde naleznete kvalitní a originální výrobky z ateliérů a dílen
českých tvůrců, výrobců a designerů.
Na jednom místě se zde setkává klasická
a moderní tvorba. Většina výrobků pochází od malovýrobců, jejichž tvorba je prezentací jejich vášně, hravosti, kreativity
a v neposlední řadě zručnosti. Kromě hotových originálních hraček, dekorací či
výrobků šetřících přírodu (látkové tašky,
odličovací tampony a mnoho dalšího) zde
naleznete i materiál pro vlastní tvorbu.

Venkovka bez obrazů
Galerie Venkovka bude v příštím roce slavit
desáté narozeniny. Připomeňme si, kde všude
jsme dosud malovali… Začínali jsme v roce 2011
v hotelu Slavia před jeho rekonstrukcí. Pokračovali jsme v polorozbořeném Městském dvoře,
Lidovém divadle, Ottendorferově knihovně, prostorách zrekonstruované psychiatrie, opuštěném
obchodě na svitavském náměstí, v parku Patriotů
a letos v Nadaci Josefa Plívy. Instalace obrazů
a vernisáž za účasti autorů probíhá každý rok
v pátek před velkým koncertem na náměstí před
zářijovou poutí ke sv. Jiljí. A protože zdi v uličce
Pod Věží, kde našla Venkovka své místo, jsou
dlouhodobě vlhké, bude se přes zimu provádět
celková sanace jak zdi budovy U Mouřenína, tak
Staré radnice. Na začátku listopadu bude sejmuto všech 65 obrazů Venkovky, přes zimu
budou uloženy ve skladu a na své místo se vrátí až na jaře příštího roku. Poté, co odvlhčené
zdi dostanou novou omítku, vrátí se do uličky
většina původních obrazů doplněná těmi, které
vznikly v letošním roce v objektu a zahradě Nadace Josefa Plívy. A tak se symbolicky vernisáž
desáté Venkovky v příštím roce bude konat již
v novém hávu.
Blanka Čuhelová

Program: 30 let poté
Pátek 15. listopadu 17 hodin
divadlo Trám
Nové divadlo! Yesss!!!: Rašín na E4
Jamka Drumka: No Time for Losers

Neděle 17. listopadu
9:30 hodin kostel navštívení Panny Marie
ekumenická bohoslužba
17 hodin náměstí Míru u morového sloupu
Točkolotoč, The Dozing Brothers,
Do větru, Kowalski
Filmové a zvukové záznamy pamětníků
19:30 hodin Fabrika Svitavy
Vernisáž výstavy Svitavské osmy
Křest knihy Svitavské osmy
Jaroslav Hutka
The Plastic People of the Universe / New
Generation
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Přeložka vodovodu v ulici Tyrše a Fügnera
Na základě stížností obyvatel z bytového
domu Tyrše a Fügnera č. o. 3 ohledně zatápění
sklepních prostor a podmáčení domu byl
ve spolupráci s provozovatelem kanalizace, společností Vodárenská Svitavy s.r.o., zjištěn havarijní stav části splaškové kanalizace v této ulici.
Na základě této skutečnosti zajistil počátkem
měsíce srpna 2019 odbor životního prostředí
zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci poškozeného úseku splaškové kanalizace
v ul. Tyrše a Fügnera. Po upřesnění trasy dalších
inženýrských sítí se však prokázalo, že v rámci
této rekonstrukce bude nutné kromě očekávané
přeložky souběžně vedené dešťové kanalizace
zajistit navíc i přeložku části vodovodního řadu.
Projektová dokumentace na provedení díla
zahrnuje přeložku splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu, stejně jako související přeložky kanalizačních a vodovodních přípojek a propojení. Dočasné zásobování vodou
bude řešeno instalací suchovodu. Dílo je navrženo tak, aby bylo v dalších letech možné bezproblémově pokračovat v rekonstrukci dalších
částí kanalizačních a vodovodních řadů ve zbý-

vající části ulice, neboť tento vodovodní řad je
hlavním zásobujícím řadem okolí ul. T. G. Masaryka, Poličská, Pražská a obce Javorník.
Z důvodu této rekonstrukce dojde k uzavření části ulice Tyrše a Fügnera. Uzavírka vešla
v platnost ve čtvrtek 26. září od 7:00 hodin
a platit bude do pátku 15. listopadu do 14:00
hodin. Ulice bude uzavřena od křižovatky s ulicí T. G. Masaryka až po č. o. 5 v celkové délce
cca 70 m. Oboustranná objízdná trasa pro dopravu bude vedena po místních komunikacích
ulic Milady Horákové, Sokolovská, Riegrova
a T. G. Masaryka.
Jiří Johanides

Nové záhony

Kontroly kotlů

V souvislosti s probíhajícími opravami chodníků v ulicích Richarda Kloudy a Dimitrovova
byla vytvořena nová místa pro zeleň. V nově
vzniklých prostorech bylo původně plánováno
osetí travou, avšak společnost SPORTES Svitavy, s.r.o. se jako správce veřejné zeleně ve městě rozhodla zpestřit obyvatelům těchto ulic životní prostor vytvořením nových květinových
záhonů. Ve spolupráci s architektem Ing. Lucií
Jedličkovou z firmy KRATĚNA, s.r.o. došlo k vytvoření autoregulačních záhonů, které byly
v průběhu měsíce října našimi zaměstnanci vysazeny. Na vizualizaci jsou zobrazeny dva nové
záhony u prodejny COOP v ulici Richarda Kloudy v plném květu.
Bronislav Olšán

Provozovatelé kotlů na pevná paliva napojených na ústřední vytápění mají ze zákona
povinnost zajišťovat prostřednictvím odborně
způsobilé osoby jednou za tři kalendářní roky
kontrolu technického stavu a provozu zařízení.
Tato osoba je proškolena výrobcem zařízení
a má od něj udělené oprávnění. Typicky je to
topenář nebo servisní technik. Kontakty na odborně způsobilé osoby lze získat přímo od výrobce zařízení nebo z veřejně přístupné databáze. Údaje do databáze budou muset
výrobci zadávat povinně od 1. 1. 2020 a nejpozději do 30. 1. 2020 bude obsahovat všechny osoby. Databáze bude umožňovat nalézt
nejbližší odborně způsobilou osobu od místa
umístění zdroje a vyhledávat na základě typu
kotle a výrobce, případně i na základě konkrétního modelu kotle (pokud jej výrobce do databáze vloží).
Do doby plné funkčnosti databáze je možné
využít informativní seznamy odborně způsobilých osob, které pro více různých výrobců spalovacích stacionárních zdrojů spravuje několik
organizací, např. Asociace podniků topenářské
techniky ve spolupráci s Hospodářskou komoOŽP
rou ČR nebo Klastr Česká peleta.

Výsadba stromů Podzim 2019
Společnost SPORTES Svitavy, s.r.o. provede
v katastru Města Svitavy v podzimních měsících
výsadbu téměř 80 stromů. Téměř jednu polovinu z tohoto počtu tvoří povinná náhradní výsadba za dřeviny, které byly kácené v uplynulých letech, a je třeba alespoň částečně nahradit
ekologickou újmu, která jejich pokácením vznikla. Druhou částí vysazovaných stromů jsou náhrady za stromy, jež v uplynulých dvou letech

uhynuly, a to i přes dostatečnou péči, která jim
byla věnována. Výsadby budou probíhat zejména v těchto lokalitách: ul. Gorkého, park J. Palacha, Šalounova, U Stadionu, cyklostezka
na Vendolí apod. K výsadbám budeme používat
jak původní druhy dřevin, jako jsou např. lípy
malolisté, javory mléče, duby letní, tak i druhy
nepůvodní – štědřenec, různé odrůdy višní, platan či muchovník.
Radim Klíč

Kulatý stůl:
Co Svitaváky trápí?
Přijměte prosím naše pozvání na posezení se zástupci vedení města do velké zasedací místnosti budovy Městského úřadu
Svitavy, T. G. Masaryka 25 na 25. listopadu
od 17 hodin. Svěřit či zeptat se můžete
na jakékoliv téma, které Vás zajímá.

Průvodce sociálními
a zdravotnickými
službami
Město Svitavy vydalo během měsíce října
Průvodce v sociálních a zdravotnických službách
na území města Svitavy aneb „Kde najdete pomocnou ruku“. Jedná se o téměř 70stránkovou
brožuru, která obsahuje všechny důležité kontakty a údaje ze sociální a zdravotnické sféry.
Tato publikace je adresářem zachycujícím
aktuální stav institucí a organizací, které jsou
na území města k dispozici. Naleznete v ní kontakty a informace o úřadech zabývajících se sociální problematikou, sociálních službách, zájmových a sociálně aktivizačních činnostech, stejně
jako kontakty na všechny dostupné zdravotnické
služby od lékařů, pohotovostí, specializovaných
ordinací až po lékárny či zdravotní pojišťovny.
Materiál byl financován v rámci Obce přátelské seniorům. V této soutěži pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí uspělo město Svitavy v letošním roce a za první místo si odneslo
1 500 000 Kč na realizaci proseniorských aktivit,
mezi něž patří i tato brožura. Ta byla distribuována do všech domácností na území města.
Jiří Johanides

Obec přátelská
seniorům 2019
Ve čtvrtek dne 14. 11. 2019 od 17:00 hodin zveme seniory na besedu s Mgr. Martinem
Forejtem, Ph.D., z Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity na přednášku s tématem „My
a správná výživa“.
V pondělí 18. 11. 2019 od 14:00 do 18:00
hodin se v sále Fabriky uskuteční zábavné odpoledne pro seniory s country hudbou a občerstvením. Doprava na akci i zpět je zajištěna
Salvií. Požadavek sdělte v termínu do 14:00
hodin dne 14. 11. 2019 na telefonní číslo
461 723 728.
Šárka Řehořová

Zasedání
zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva města Svitavy
se koná 6. listopadu od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy,
T. G. Masaryka 25.
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Čipování a registrace psů
Od 1. 1. 2020 bude podle novely veterinárního zákona pro všechny majitele psů povinné
mít psa označeného mikročipem. Povinné očkování psa proti vzteklině bude platné pouze pro
psy s tímto čipem. Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tj. nejpozději ve stáří 6 měsíců.
Číslo mikročipu bude zaznamenáno v dokladu
o očkování (očkovací průkaz, pas psa). Mikročipem nemusí být označen pes s čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
Za psa bez označení budou od roku 2020
hrozit pokuty fyzickým osobám až 20 tis. Kč
a právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám do výše 300 tis. Kč, protože
na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Málokdo však ví, že majitel psa může číslo
čipu zaevidovat v některém z řady zpoplatněných registrů; veterinární lékař tuto povinnost

nemá. Protože registrace čipu není pro majitele psa povinná, může být majitel nalezeného
psa (čipovaného, ale neregistrovaného) nedohledatelný. Doporučujeme proto držitelům
psů, trvale žijícím na území města, zaregistrovat číslo čipu na Městském úřadě Svitavy, kde
je registrace zdarma. Pokud pes bude v registru města Svitavy zaevidován, v případě jeho
nálezu městskou policií na území města bude
možné majitele psa dohledat. Tuto možnost
nabízíme i držitelům psů žijícím ve Svitavách
s trvalým bydlištěm mimo Svitavy.
V případě ztráty Vašeho psa kontaktujte
nejprve městskou policii, která odchyty zvířat
ve většině případů provádí. Městská policie
také informace o nalezených zvířatech uveřejňuje na svých facebookových stránkách: https://www.facebook.com/mpsvitavy, kde ovšem někdy může být nález zvířete zveřejněn
s určitou časovou prodlevou. Bezplatný kontakt na městskou policii je 156.
OŽP

Celoplošná
deratizace
Od začátku listopadu do poloviny prosince
bude realizována podzimní etapa celoplošné
deratizace města Svitavy. Na náklady města
budou umístěny odbornými firmami nástrahy
v domech ve vlastnictví města, ve školách,
na plochách veřejné zeleně a v městské kanalizaci. Jarní etapa, při které budou doplněny
nástrahy a upraveny plochy veřejné zeleně, se
uskuteční v březnu a dubnu příštího roku.
Aby deratizace měla co největší účinek, vyzýváme občany, ale i další subjekty (bytová
družstva, firmy a podnikatele) k připojení se.
Uvítáme, když obyvatelé rodinných domů deratizaci provedou buď pomocí prostředků zakoupených v drogériích, nebo prostřednictvím
některé odborné firmy.
Před vlastním deratizačním zásahem (položením nástrah) je však nezbytné provést účinná opatření proti vniknutí hlodavců a vyčistit
objekty od nepotřebných předmětů a zbytků
rostlinného a živočišného původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy. Rovněž je třeba odstranit zbytky starých nástrah, včetně
staniček či nádob pro jejich umístění.
Případné otázky zodpoví a další podrobné
informace podají pracovníci Odboru životního
prostředí Městského úřadu Svitavy.
OŽP

Vítání občánků

V sobotu 5. října 2019 byly mezi nové
občany našeho města slavnostně přivítány
tyto děti:
Natálie Filipová / Nina Šilhartová /
Jakub Šigut / Jarmila Chaloupková / Mikuláš Šisler / Diana Skotáková / Lucie Pospíšilová / Matyáš Severa / Milan Kincl /
Zuzana Petrová
Renata Johanidesová

Svíčky
u centrálního kříže
Během jara jsme informovali o umísťování
svíček u centrálního kříže na hřbitově. Vzhledem k současnému novému oplocení bude
na místo přidána zvláštní deska z oceli. Prosíme, využívejte toto místo k ukládání svíček. Děkujeme za pochopení.
Jiří Johanides

Městská policie 156
Veletrh sociálních služeb
za účasti strážníků – SOS tlačítko
Dne 7. 10. jsme se zúčastnili veletrhu sociálních služeb ve Svitavách, kde jsme prezentovali
moderní způsob přivolání pomoci. Jedná se
o službu nazvanou SOS tlačítko, která slouží pro
přivolání pomoci (strážníků MP) a je určená především seniorům, osamělým či hendikepovaným
osobám. V současné době mimo klasického SOS
tlačítka na telefonu nabízíme i vylepšené verze
této služby. Jedná se například o hodinky
na ruku, přívěšek na krk či spojení hodinek a telefonu jako jednoho spárovaného přístroje. Zaručena je zpětná komunikace operátora s dotyčným. Vše je navázáno na linku 156, takže pomoc
bude vždy zaručena. Pokud máte zájem se dovědět více, pořídit je například pro své starší
rodiče apod., kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat a po domluvě přijedeme i za Vámi.

Upozornění k nastávajícímu svátku
Všech svatých a Památce zesnulých
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem,
že každý rok začátkem listopadu ctíme svátek
Všech svatých a Památku zesnulých. S tímto
zvykem je většinou spojena návštěva nějakého
pietního místa. Nezapomínejte při návštěvách
těchto míst zabezpečit svá vozidla a nenechávejte ve vozech volně položené cenné věci.
Opatrnost a prevence je na místě, a můžete tím
předejít nezvané návštěvě ve vašem vozidle.
Strážníci budou v inkriminovaných místech
provádět zvýšené kontroly, a to jak na parkovištích, ale i uvnitř a v okolí hřbitova.

Výlet dětí na střechu školy
Dne 28. 9. 2019 kolem 17:20 hod. bylo telefonicky na linku 156 oznámeno, že po střeše
školy ZŠ Felberova běhají dvě malé děti. Hrozilo, že děti mohou ze střechy spadnout či si
jinak ublížit. Na místo byla zaměřena kamera
a jeden strážník vylezl na střechu, kde s dětmi
vytrval do příjezdu HZS. Posádka HZS provedla bezpečný transport dětí ze střechy. Obě děti
byly předány rodičům, kteří byli informováni
o skutečnosti a tom, že věc bude oznámena
na odbor soc. péče. Informována byla i ředitelka školy, kam děti docházejí.

Poškození chatky

Nové dětské hřiště
v ulici Kapitána Jaroše
Jako jedna z dalších investičních akcí stanovená vedením města na začátku roku byla v měsíci říjnu dokončena výstavba dětského hřiště
mezi bytovými domy na ulici Kapitána Jaroše.
Jsme rádi, že se i do této lokality podařilo instalovat herní prvky pro malé děti. Jiří Johanides

Dne 28. 9. 2019 v 13:48 h došlo v ulici Zadní ve Svitavách-Lačnově k poškození okna chatky. Tři mladíci rozbili okno klackem. Strážníci
zastihli mladíky v ul. J. Želivského, jeden z nich
se k rozbití okna přiznal. Na místo se dostavila
majitelka chatky, která ukázala svou vstřícnost
a laskavost. Místo nároku na uplatnění škody
je vyzvala, aby u chatky rozbité sklo a okolí uklidili, což učinili. Výchovný účinek byl podstatnější, než případné uplatňování škody a řešení
záležitosti na policii. Věc byla následně z naší
strany vyřešena domluvou a další výchovné
působení bylo ponecháno na rodičích chlapců,
kteří byli o věci informováni.
Rostislav Bednář
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Svitavští světáci – 15. díl
Jazzový pianista, saxofonista, skladatel a aranžér, učitel jazzové interpretace na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze Petr Beneš má za sebou řadu projektů, spolupracoval se
známými jazzovými jmény. V roce 2013 založil vlastní kvartet. V roce 2011 zvítězil v soutěži
o nejlepší jazzovou skladbu se svou Waiting for Art.
Vzpomínáte coby rodák na Svitavy?
„ Na Svitavy vzpomínám moc rád. Je to pro
mě místo zahalené spoustou nostalgie. Přece
jen jsem tam strávil celé své dětství, a to je velmi citlivé období v životě každého z nás.“
Řeknu-li ´Svitavy´, co se Vám vybaví?
„Město s nejdelším a nejkompaktnějším
podloubím v republice. Asi není divu, že zmiňuji toto místo. Přece jen jsem kousek od náměstí vyrůstal a na náměstí a v parku pod kostelem jsme trávili s kamarády spoustu času.“
Co Vás v dětství formovalo tak, abyste se
vydal studovat klavír a skladbu? A proč Vaše
kroky vedly k jazzové interpretaci?
„Rodiče mě v pěti letech přihlásili do umělecké školy a až do nějaké páté třídy jsem cvičil
spíše z donucení. Pak jsem se ale náhodou dozvěděl, že o mě jeden učitel v hudebce prohlásil, že na piano hraju jako dřevorubec. To
ve mně vzbudilo pozitivní motivaci k tomu,
abych na sobě začal intenzivně pracovat. V té
době jsem také poslouchal kapelu Queen
a zhlédnutí jejich koncertu z Wembley bylo tou
správnou motivací mít za cíl přijetí na pražskou
konzervatoř. Když jsem byl ve svých patnácti
letech přijat na Konzervatoř Jaroslava Ježka, byl
jsem zapálen pro klasický klavír, což se ale postupně měnilo a na konci studia jsem si uvědomil, že už v klasice nenacházím uspokojení.
Vzhledem k tomu, že na skladbě učil Karel Růžička, bylo pokračování ve studiu skladby jasnou volbou. Karel Růžička byl nejenom vynikající skladatel, ale také jazzový pianista.“
Působíte jako pedagog na Konzervatoři
a VOŠ Jaroslava Ježka, baví Vás učit? Jste
přístupný studentským inovacím, nápadům?
„Učím už skoro dvacet let a baví mě to. Zejména tehdy, když o to studenti mají zájem.

Výuka klavíru probíhá vždy individuální formou
žák-učitel. Každý ze studentů je naprosto jiný
a to je to, co mě na tom baví a udržuje ve střehu. Jazz, moderní hudba a vše kolem ní je o diskuzi, názoru, a tudíž je zde velké pole pro nápady, inovace a podobně.“
Kterého z Vašich různých angažmá či
projektů si nejvíce vážíte? A který Vás třeba
nejvíce bavil?
„Jako sideman jsem hodně spolupracoval
s kytaristou Liborem Šmoldasem, kontrabasistou Petrem Kořínkem, s Českým národním
symfonickým orchestrem, skupinou Jazz Efterrätt a dalšími. Během této spolupráce vzniklo spousta zajímavých projektů. V současné
době se ale nejvíe zaměřuji na vlastní tvorbu
a svoji kapelu Petr Beneš Quartet.“
Před několika lety jste zvítězil v soutěži
o nejlepší jazzovou skladbu. Jak Vaše
Waiting for Art vznikala? A co chce říct?
„Waiting for Art vznikla na chalupě Jana
Hasenöhrla, ředitele Českého národního symfonického orchestru. Společně s kytaristou
Lukášem Chejnem jsme se během jednoho víkendu sešli za účelem skládat, a vytvořit tak
materiál na zamýšlenou desku. Pánové ovšem
měli nějaké povinnosti a nechali mě tam jedno
celé odpoledne samotného. Než se vrátili, byla
skladba na světě a Jan Hasenöhrl pohotově
prohlásil, že se skladba bude jmenovat Čekání
na Arta. Art byl tehdy jeho pes, který s nimi byl.
Nakonec vznikla celá deska s názvem Waiting
for Art a byla vydána pod hlavičkou Českého
národního symfonického orchestru.“
Šest let je na světě Váš kvartet. Co má
za sebou?
„To už je šest let? Vydali jsme debutovou
desku PBQ+1, vystoupili na všech zásadních

pódiích a jazzových festivalech v České republice a zavítali i do zahraničí. Repertoár tvoří
moje vlastní tvorba. To je jediná věc, co mi
v dnešní době dává smysl, prezentovat vlastní
tvorbu. V současné době vydáváme druhou
desku s názvem On The Way Up, která je vlastně výstupem mého magisterského studia
na HAMU v Praze. Křest desky se bude konat
v pražském jazzklubu Jazzdock 16. listopadu
od 19 hodin.“
Čeho byste chtěl dosáhnout, kam povedou
Vaše snahy a kroky dál?
„Dobrá otázka. Intenzivně pracuji na tom,
abych byl vynikajícím tenorsaxofonistou. Mějme ty nejvyšší možné cíle. Před lety jsem se
do tohoto nástroje zamiloval, inspirován vynikajícím saxofonistou Michaelem Breckerem,
který již bohužel není mezi námi. Respektive to
zašlo už tak daleko, že od nového roku si
do své kapely beru nového pianistu a pozice
tenorsaxofonisty se ujmu sám.“
Vracíte se do Svitav? Prozradíte své
oblíbené místo, zákoutí?
„Do Svitav se určitě nevracím. Škoda. Profesně jsem už od roku 1998 pevně zakotven
v Praze a také zde máme nejvíce příležitostí
k seberealizaci. Zároveň mám to štěstí, že
na konzervatoři mohu vyučovat prakticky dospělé lidi, kteří už vědí, co chtějí, a to je velkou
výhodou. Oblíbené místo ve Svitavách? Výhled
na celé město z vrcholku kopce nad Vendolím.“
Petra Soukupová

Svatováclavský vinný košt se letos opravdu vydařil
Čtrnáct vinařství se zúčastnilo letošního
ročníku Svatováclavského koštu, který se konal
v horní části náměstí přesně na den svatého
Václava. Své výborné produkty, bílá a červená
vína nebo burčák, přivezli osvědčení vinaři, kteří na košt do Svitav jezdí pravidelně, například
vinařství Osička, Rajhradské klášterní nebo vinařství Žerotín, ale dorazili i noví: vinařství Košut a Cigánek, vinařství Holánek a vinařství
Forman. „Akce byla velmi povedená,“ řekl Michal Ješko, manažer vinařství Holánek z Ivaně.
„Velmi se nám tu líbilo, při prodeji hrála příjemná hudba, máte pěkné náměstí a s prodejem vín
jsme byli velmi spokojeni,“ hodnotil Roman
Skovajsa, manažer vinařství Forman z Perné.
Aprílové počasí si s návštěvníky lehce pohrálo,
ale ty občasný déšť neodradil a přišli v hojném
počtu. Těšíme se na vás příští rok!
(pá)
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Lékařská pohotovost

Ze zastupitelských lavic

Čtvrt miliardy za bazén?
V září jsme zveřejnili a zastupitelům před zasedáním poskytli analýzu k rekonstrukci
KPB ve Svitavách (www.piratisvitavy.cz), ta obsahuje mnoho statistických, demografických a od ostatních
provozovatelů získaných dat. Současně jsme
vyzvali zastupitele k důkladnému zamyšlení nad
tím, zda v současné variantě dál pokračovat.
Rozpočet se z původních 190 mil. Kč vyšplhal
na téměř čtvrt miliardy a reálně je možné, že ani
to nebude číslo konečné. Na zářijovém zasedání zastupitelstva se k analýze vyjádřil podrobně
starosta, který celou záležitost zaobalil do výsledku, že rizika samozřejmě existují a vícenáklady mohou nastat. Pro návrh přehodnocení
dle našeho názoru pro Svitavy nevhodného
projektu jsme významnou podporu nezískali.
Zejména koaliční zastupitelé bez konkrétních
názorů a odůvodnění svým mlčením zjevně vyjádřili, že k současnému projektu i nákladům
výhrady nemají. Odhad výdajů z rozpočtu města se po dobu 20 let bude blížit 20 mil. Kč každým rokem. Od počátku předložení tohoto
projektu, a to bez jakékoliv architektonické soutěže, bez vypracování podrobné analýzy, vedení města tvrdošíjně jde za cílem projekt realizovat. Znovu říkáme, zastavme tento drahý
projekt a celou věc řešme mnohem úsporněji,
a to nikoliv pro „světovost“, ale především pro
občany našeho města. Nehazardujme s finančními prostředky jen proto, že jsme na čtyři roky
získali právo s nimi nakládat.
Miroslav Sedlák,
Zastupitel za Piráty a nezávislé

Bazén — trochu historie
nezaškodí
Na zářijovém zastupitelstvu se rozproudila
diskuze o rekonstrukci krytého bazénu. Argumentem kritiky současné opozice (unisono
Pirátů a KSČM) byla předraženost stavby, její
nepotřebnost, neúměrné zatížení města, nedostatečný mandát k rozhodnutí, které překročí
volební období, neexistence analýzy, absence
architektonické soutěže a trochu zvláštní argument, co na to okolní města.
O nutnosti s bazénem „něco“ dělat, o tom
ale nikdo nepochybuje. Představy o slovu
„něco“ jsou různé. Bazén byl diskutován
od roku 2006, alespoň co si pamatuju. Roku
2008 do toho vlétla Fabrika, v roce 2010 stadion – tehdy jsme k rekonstrukci i s přiznanou
dotací byli nejblíže, ale vybírali jsme mezi bazénem a stadionem. Oboje nešlo, ačkoliv peníze fousově byly. Máme záviděníhodný stadion...
Ve volbách 2018 se stala rekonstrukce KPB
součástí programu SPMS. Ne pouhá analýza –
ta už byla hotová – ale rekonstrukce. Závazek

je i v programovém prohlášení koalice. To je
20 zastupitelů z 26. Mandát? Jak může být silnější mandát? Snad lidé čtou volební programy.
Ani jeden novodobý projekt neměl tak širokou diskuzi – kulaté stoly pro veřejnost byly
dva. A výsledky diskuzí byly do projektu zapracovávány, stejně jako potřeby plavců, rodin,
tělesně postižených, seniorů. A akceptovaných
připomínek bylo mnoho, než se začalo projektovat. Cena čtvrt miliardy? Cena dnes, bohužel,
běžná a je daní za prosperitu ekonomiky. Ale to,
co se probíralo na zastupitelstvu, bylo nepochopení věci. Jistě, finální cenu neznáme, ale hlasovalo se o podání žádosti o další dotaci, nikoliv
o projektu samotném. Kdybychom uspěli, mohli bychom z konečné ceny odečíst 52 milionů.
To snad není málo. Co na to okolní města? To
je mi srdečně jedno. Žiji ve Svitavách.
Radoslav Fikejz
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodnému vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých
politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Logo jako cesta
vzájemné komunikace
V polovině října se sešli odborníci z oblasti
designu, zástupci agentury Czech design a města Svitavy, aby společně vybrali nové logo.
K osobní prezentaci svých návrhů se dostavilo
všech pět grafiků, kteří byli do soutěže vybráni.
V prostorách Langerovy vily postupně představili ideovou koncepci vizuální identity města.
Zejména odborná část poroty se dotazovala
na zákonitosti z oblasti propagace, marketingu
a grafického designu tak, aby mohla kvalifikovaně doporučit vítězný návrh. Následně, již bez
přítomnosti soutěžících, byl zástupcům města
sdělen odborný komentář k jednotlivým návrhům. Po vzájemné diskuzi došlo k hlasování,
které jednohlasně určilo vítěze. Komise byla
tvořena ze tří nezávislých odborníků a dvou
závislých zástupců města. Hlasy poradní měli
rovněž všichni, kteří se na celém procesu podíleli. Nyní budeme s autorem vítězného loga
dále rozvíjet a částečně upravovat finální podobu tak, abychom ji mohli komplexně představit
široké veřejnosti. Těšíme se.
Petr Šmerda

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 a svátky 8:00
– 18:00 hodin, Po–Pá 17:00–21:00 hodin.
2.–3. 11. MUDr. Iva Bisová
Moravská Třebová, Svitavská 325/36,
tel. 461 352 210
———————————————————————————
9.–10. 11. MUDr. Petr Doležal
Svitavy, U Stadionu 1207/42,
tel. 461 532 253
———————————————————————————
16.–17. 11. MUDr. Marta Fremuthová
Městečko Trnávka 5, tel. 461 329 181
———————————————————————————
23.–24. 11. MUDr. Pavel Horák
Svitavy, Pavlovova 24, tel. 777 511 011
———————————————————————————
30. 11.–1. 12. MUDr. Alena Hřebabetzká
Staré Město 134, tel. 461 312 501
———————————————————————————

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

Lékařská pohotovostní služba
pro dospělé
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí,
461 569 239, Pátek: 18:00–21:00 hodin,
So, Ne, svátky: 9:00–17:00 hodin

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

Z VENKOVA
farmářská prodejna
> Domácí produkty
a potraviny z farmy
> Čerstvé potraviny
a výrobky z regionu
> Z DOMÁCÍHO CHOVU

kuřecí, pštrosí, krutí, králíčí, husí, kohoutí, hovězí...

> DOMÁCÍ

jogurty, mléko, tvaroh, šlehačka, uzenina...

> OD MALOVÝROBCŮ

med, těstoviny, bylinné sirupy, koláče, zákusky, cukroví,
bezlepkové pečivo, bylinná kosmetika, stáčená drogerie...
> ZÁVOZ AŽ DO DOMU (Polička, Svitavy, Litomyšl a okolí).
Riegrova 3, Polička, tel.: 603 146 955,
www.zvenkova.cz, facebook: Z venkova
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Ze svitavských škol
Gymnázium Svitavy

Evropský den jazyků na gymnáziu
Svitavské gymnázium již tradičně organizuje projektový den na podporu jazykového vzdělávání
a mezikulturního porozumění. Klasická výuka je
nahrazena bohatým programem přednášek,
workshopů a jazykových her. V letošním školním
roce byl tento projektový den realizován ve středu
9. října (oficiálně se slaví 26. září) a učitelé gymnázia ve spolupráci s externími lektory připravili celkem 12 rozmanitých vzdělávacích aktivit napříč
různými světovými jazyky. Letošní ( již třetí) ročník
této akce nabídl nejen aktivity s rodilými mluvčími
angličtiny, francouzštiny, němčiny, čínštiny, ale
i prezentaci ruského jazyka (azbuky), mezinárodního partnerství s gymnázii ve Stassfurtu, Bad Essenu nebo představení možností vysokoškolského
vzdělávání ve Velké Británii. Nechyběly ani prezentace mezinárodních výjezdů studentů do Velké
Británie (Wales) či na Ukrajinu.
Petr Kalus

po roce vyzkouší jízdu evakuačními tobogány.
Vše vypuklo silným hlasem našeho pana školníka: „Hoří!“ a údery na kovový zvon. Třídy dětí se
svými vyučujícími a potřebnými dokumenty sjíždí či spěchají po únikových cestách do bezpečí
na stanovené místo před budovu školy. Na vše
dohlíží náš bezpečnostní technik, který měří čas.
Letos jsme vše zvládli za 4 a ½ minuty. Po ukončení poplachu si mohly i ostatní děti vyzkoušet
rychlou jízdu tobogánem z horního patra, povídali jsme si o důležitosti celé akce a také o tom,
jak se zachovat v různých nebezpečných situaSoňa Vévodová
cích.

Obchodní akademie Svitavy

MŠ Milady Horákové

Jsme opět nejlepší v soutěži Ekotým

Oslava podzimu
Rok se s rokem sešel a podzimní čas i do naší
mateřské školy přišel. Protože poslední týden
přinesl deštivé počasí, neslavili jsme společně
na zahradě, ale ve třídách. Tam proběhlo soutěžní klání s podzimní motivací. Děti si oslavu
podzimu užily, tancovaly na píseň Jaro, léto,
podzim, zima, poznávaly listy podle tvarů
a podzimní plodiny, běžely s drakem do cíle,
zdolávaly podzimní překážkovou dráhu.
Po těchto výkonech si zasloužily občerstvení,
o které se postarali rodiče v rámci spolupráce
s rodinou v programu Začít spolu. Za to jim
patří poděkování.
Jana Vaverková

MŠ Sokolovská
Poplach na Pražské!
Tak už je to zase tady. Rok se s rokem sešel
a i u nás proběhl v areálu ZŠ a MŠ cvičný požární poplach, na který se děti těší, protože si opět

Studentům svitavské obchodní akademie se podařil nevídaný kousek. V soutěži nejlepších ekonomických týmů obchodních akademií Pardubického kraje se jim podařilo obhájit loňské
prvenství a navíc ještě obsadit v těžké konkurenci i druhé místo. Svitavský tým soutěžil ve složení
Martin Zouhar, Vilém Jarmer a Adéla Řehořová.
Celkem 10 týmů muselo zpracovat téma a následně ho před porotou prezentovat, ve druhé
části se psal znalostní test z ekonomických předmětů. Nejlepší týmy se utkají počátkem prosince
na republikovém finále, které se letos koná v Příbrami. Zde ten svitavský čeká obhajoba stříbrné
příčky, ale právě tento tým se netají zlatými ambicemi v nejprestižnější soutěži ekonomicky zaměřených škol v naší zemi. Monika Pelíšková

SOU Svitavy
Novinky ze SOU Svitavy
Na náměstí ve Vysokém Mýtě se od 17. do 19.
září konala mezinárodní soutěž ŘEMESLO
SKILL. Své síly v řemeslných dovednostech přijelo změřit přes 60 žáků z českých a zahraničních škol. Soutěžilo se v oborech truhlář, zedník,
obkladač, instalatér a montér suchých staveb.
Dvoučlenné týmy řešily úkoly spojené s reálnou

stavbou. Soutěžní zadání na sebe navazujících
oborů bylo velkou výzvou pro všechny zúčastněné. Naši dva žáci oboru instalatér David Beneš a Radim Klusák však přijeli velmi dobře
připraveni a dokázali to prodat. Pod vedením
učitele odborného výcviku Václava Vitoucha
a třídního učitele Ing. Petra Choutky chlapci získali nádherné druhé místo. Za pečlivou přípravu
a výbornou reprezentaci školy chlapcům i učitelům děkujeme a k jejich úspěchu gratulujeme.

Dny otevřených dveří
Dovolujeme si vás pozvat na dny otevřených
dveří, které se budou v SOU Svitavy konat v pátek 6. 12. od 12:00 do 16:00 hodin a v sobotu
7. 12. od 8:00 do 12:00 hodin.
Alice Štrajtová Štefková
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ZŠ Felberova

ZŠ Svitavy-Lačnov
Letecký den s vlaštovkami
Na louce za Modrou školou v Lačnově létaly
papírové vlaštovky, které si děti poskládaly
v rámci výukového programu při loučení s létem.
Soutěžení probíhalo ve dvou kategoriích
a spousta legrace byla pro všechny hlavní odměnou.

Máme nové kamarády
V září začali za našimi dětmi do Speciální základní školy a střední školy Svitavy docházet
dva noví kamarádi. Terezka a Niko jsou pejsci,
kteří se svými majiteli úspěšně složili v červnu
2019 canisterapeutické zkoušky u Občanského
sdružení Minehava ve Svitavách.
Ve škole Niko a Terezka pomáhají při výuce
dětem plnit různé úkoly, přibližují dětem svět
zvířat, hlavně pejsků, mobilizují děti k lepším
fyzickým výkonům. Nejvíce se ale děti i pejsci
těší na mazlení, hlazení a společné povídání.
Pilířem canisterapie jsou zkušení psovodi paní
Věra Elsinger a pan Josef Cafourek, členové ZKO
Cihelna Svitavy. Oba své pejsky vedou velmi citlivě, našim dětem věnují svůj volný čas a mnoho
pozitivní energie.
Milena Svobodová

Střední zdravotnická škola

Pracovní výchova na „Felberce“
v novém kabátě
Naše škola se jako jediná z Pardubického kraje
zapojila do pilotního projektu výuky techniky,
který je zaměřen na rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností.
Před samotným zahájením projektu se ředitelka školy spolu s panem učitelem Tomášem Vrbou zúčastnili pracovního jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jehož
cílem bylo představení záměrů projektu a společná dohoda o jeho postupu. Na začátku října
se pak uskutečnilo slavnostní otevření nové
polytechnické učebny, která je v současnosti
jako jediná v kraji vybavena nejmodernějšími
technologiemi, jako jsou 3D tiskárny, vysokofrekvenční laser, skener, sítotiskový karusel,
řezací plotr, CNC frézka, šicí stroj a další, a která bude sloužit jako důstojné zázemí pro potřeby projektu. Před námi se tak otevírají nové
možnosti výuky, díky kterým bude možné oživit
stávající osnovy a přizpůsobit je nejnovějším
trendům.
Jana Pazderová

Knihy blíž dětem
Kufr plný knih je název projektu, jehož cílem je
zvýšení čtenářské gramotnosti dětí různých
věkových kategorií. Žáci Modré školy v Lačnově, kteří se tohoto projektu také účastní, se
seznamují se současnými autory a každý měsíc
si ze tří knih vyberou jednu do své knihovničky.
Během deseti měsíců tak děti získají řadu pečlivě vybraných knih různých žánrů a zažijí
spoustu zajímavých chvil během vyučování i při
domácí četbě.
Hana Honzírková

ZŠ náměstí Míru
Nadstandardní nabídka
mimoškolní činnosti
Naše škola nabízí žákům tradičně velké množství mimoškolních aktivit. Samozřejmostí je
výborně fungující školní družina, kterou mohou
děti využívat denně od 6:00 do 16:30. Letos se
nám podařilo otevřít téměř třicítku kroužků
a dalších zájmových útvarů, které slouží k dalšímu rozvoji žáků. Pokračovaní na straně 13

Informace ze „zdravky“
V novém školním roce nastoupilo ke studiu
1. ročníku 75 žáků (52 praktických sester a 23
masérů), nejvíce v historii školy.
O hlavních prázdninách byly zahájeny dvě stavební akce – odvlhčení suterénu a přístavba
sociálního zázemí. Obě akce financuje Pardubický kraj, rozpočet činí téměř 19 milionů Kč.
Po dokončení se výrazně zlepší komfort pro
žáky i zaměstnance školy.
V září 2019 se uskutečnily dva jazykově-poznávací zájezdy – letecký do Petrohradu a autobusový do Anglie.
V říjnu začal provoz školních maséren v DPS
Felberova a v budově obchodní akademie
na ulici T.G.M. Bližší informace najdou zájemci
na webu školy www.szs.svitavy.cz.
Srdečně zveme všechny uchazeče o studium
na dny otevřených dveří, které se uskuteční
v těchto termínech: ČT 7. 11. (14–17 hod.), SO
23. 11. (9–13 hod.), SO 18. 1. (9–13 hod.), SO
8. 2. (9–13 hod.).
Radim Dřímal

Na správném
týmu záleží.

Pracujte u nás
Staňte se členem našeho týmu v UniCredit Bank!
Zjistěte více o pozici osobní bankéř, kterou právě obsazujeme.
Pro více informací kontaktujte ředitele pobočky Patrika Szymalu
na telefonu 739 786 573 nebo na e-mailu: patrik.szymala@unicreditgroup.cz.
unicreditbank.cz
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KULTURA

z Německa a Turecka
Pořádá MC Krůček. Představí se dobrovolnice
Leandra z Německa a Sinem z Turecka – více
informací v článku. Vstup volný.

12. a 13. / Út, St / 8:30 a 10:00 / Fabrika

Taneční akademie

6. / St / 17:00 / dětské oddělení knihovny

tanečního oddělení ZUŠ Svitavy
pro mateřské, základní a střední školy „...to
nejlepší z 26. večera tance“.

Vstupné: 300 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky
a on-line na www.kultura-svitavy.cz.

Fantasy klub

13. / St / 19:00 / Ottendorferův dům

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

8. / Pá / 18:00 / kavárna V Parku

Oldies párty

Křest knihy Martina Sodomky

Nejlepší párty s hity 60. až 80. let.

Mimoprostor a základy moderní fyziky.

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

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

Roman Dragoun & His Angels

Pokáč – „ÚPLNĚ LEVEJ“ tour

Vstupné: 230 Kč předprodej (recepce Fabrika
Svitavy a klub Tyjátr od 2. září), 280 Kč na místě.

VYPRODÁNO! Externí koncert SKS.

3. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Ladislav Zibura

Kocour v botách

Pěšky mezi buddhisty a komunisty

(Divadlo Toy Machine)
Veselý příběh na motivy známé pohádky bratří
Grimmů, u kterého si s námi zamňoukáte známé mňaulodie. Vstupné: 80 Kč.

Cestovatelská projekce/stand-up.
Vstupné: 180 Kč (140 Kč ZTP, studenti, senioři). Předprodej vstupenek již nyní v recepci
Fabriky a on-line: www.kultura-svitavy.cz.

3. / Ne / 19:00 / Fabrika

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

Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers

Rockotéka

1. / Pá / 19:00 / Fabrika

Hradišťan & Jiří Pavlica

Vstupné: 490 Kč, předprodej v recepci Fabriky,
on-line na www.kultura-svitavy.cz a MIC Svitavy. Pořádá Mamut Agency.
4. / Po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Kalich (Praha)
Tennessee Williams:

Báječná neděle v parku Creve Coeur

(Divadelní abonentní cyklus podzim/zima
2019–2020)
Cituplná komedie. Hrají: Sabina Remundová,
Lucie Žáčková, Barbora Munzarová, Iva Janžurová. Vstupné: 400 Kč.

pod vedením Michala Římala z knihkupectví
Minotaur.

9. / So / 19:00 / Fabrika

Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání.
11. / Po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub:

Pořád jsem to já

(knižní předloha Lisa Genova)
Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland.
Hrají: Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec
Baldwin. Večerem provází Michal Kadlec.

Dopisy Olze

Projekt k uctění 30. výročí sametové revoluce.
Účinkují: Eva Garajová – mezzosoprán, Zbyňka
Šolcová – harfa, Eva Leinweberová – mluvené
slovo. Vstupné 250 Kč / KPH 150 Kč.
13. / St / 20:00 / Fabrika

Jarek Nohavica – koncert

VYPRODÁNO! Sólový recitál jednoho z našich
nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale
i z aktuálních novinek z posledního alba Poruba. Jarka doprovází na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski
a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně. Koncert je dlouhý asi 2 hodiny, bez přestávky a je
nepřístupný pro děti do 15 let! Do sálu není
povoleno nosit občerstvení ani jakékoliv nápoje. Při koncertě velmi prosíme, abyste netelefonovali, nefotili a nepořizovali audio ani video
záznam.
13. / St / 16:30 / divadlo Trám

Země se mění…

Seminář o změnách klimatu. Přednášky: docent
Bohuslav Binka se zaměří na fakta o změnách
klimatu, Gabriela Henčlová promluví o bezobalové prodejně Čistá komůrka. Vstupné dobrovolné.
13. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Čtenářský klub

11. / Po / 16:00 / ulice 5. května

pro děti od 3 do 7 let. Čtení, vyprávění, tvoření.

Projekt Hledání hvězdy Davidovy

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

KAMENY ZMIZELÝCH

Seminář hormonální jogy

Počet míst omezen na max. 20 osob. Přihlásit
se můžete na e-mail: matkysobesvitavy@seznam.cz, nebo zprávou na fb stránce Matky
sobě Svitavy. Vstupné 100 Kč.

Pietní položení Kamenů zmizelých před domem
na ulici 5. května č.795/18 manželům Sigmundu (+1942) a Marii (+1943) Goldsteinovým,
zavražděným v Osvětimi. Položení Kamenů
zmizelých proběhne za účasti zástupce Židovské obce v Brně a za zpěvu hebrejských písní
v podání Pěveckého sboru ZUŠ ve Svitavách.

5. / Út / 19:00 / Alternativní klub Tyjátr

11. / Po / 17:00 / svitavské náměstí,
park Jana Palacha

Koncert. Vstupné 180 Kč předprodej (recepce
Fabrika Svitavy a klub Tyjátr od 2. září 2019,
online přes SMSticket), 220 Kč na místě.

Pavlína Jíšová – Recitál

„Lampionový průvod“

16. / So / odjezd 7:00 od Astry

4. / Po / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr

Workshop koučování v běžném životě

Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz.

Tradiční lampionový průvod za účasti sv. Martina začne v 17:00 hod na svitavském náměstí
a končit bude v parku Jana Palacha. Cena 40 Kč.

Síla v každém z nás. Pořádá Matky Sobě z.s.
Vstupné 80 Kč.
15. / Pá / 20:30 / Alternativní klub Tyjátr

Kurtizány z 25. Avenue + Genetic
Mutation

Vánoční nákupy v PRIMARKU

12. / Út / 18:00 / klub Tyjátr

Cena: 699 Kč. Více informací Pavlína Šmerdová
na tel. 734287284 nebo na psmerdova@svitavy.cz.

Více informací v článku.

František „Čuňas“ Stárek:

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

6. / St / od 18:00 / kavárna V Parku

Baráky: souostroví svobody

Přednáška publicisty, historického badatele,
bývalého šéfredaktora časopisu Vokno a disidenta Františka Stárka.

Od swingu po populár

6. / St / 10:00 – 12:00 / MC Krůček

18. narozeniny Krůčku

Mezinárodní večer

Prezentace evropských dobrovolnic

Hraje: SBB – Svitavský BigBand s kapelníkem
Otto Vaisem. Rezervujte si svá místa v Tyjátru.
Vstupné: 100 Kč.
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16. / So / 20:00 / Fabrika

250 Kč.

Jelen – Půlnoční vlak
Michala Tučného tour 2019

22. / Pá / 17:00 / divadlo Trám

Koncert na stání. Vstupné: 440 Kč, prodej MIC
a Ticketportal. Pořádá Řemen Rock Agency.
17. / Ne / 19:30 / Fabrika
30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE:

Jaroslav Hutka & The Plastic People
of The Universe / New Generation

J. Hutka, český folkový hudebník, skladatel a písničkář. The Plastic People of the Universe /
New Generation: Jiří „Kába“ Kabeš – viola, theremin, zpěv, Joe Karafiát – kytara, zpěv, Vojtěch
Starý – klávesy, Václav Březina – baskytara, Jan
Ježek – bicí.

Tereza Řičanová: Vlk šedivák
Akce ke Dni dětské knihy.

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

Nóbl mejdlo 36

Kapely: SPASM, G.O.R.E., PROLAPSED, EJAKULUJÍCÍ KOKOS, KURVA. Vstupné: 180 Kč.
23. / So / 17:00 / Divadlo Trám a klub

POSED 2019: Svoboda!?

18. / Po / 16:00–18:00 / MC Krůček

Tradiční společné chvíle amatérských divadelníků z celé republiky (a často i ze světa) – vždy
na podzim. Rok 2019 je rokem vzpomínek na 17.
listopad. Proto téma letošního Posedu visí
ve vzduchu: „Svoboda!?“ Vstupné: dobrovolné.

Praktický seminář:

23. / So / 9:00–14:00 / městská knihovna

Work – Life Balance

Den pro dětskou knihu

Cena pro členy Krůčku 150 Kč/pro nečleny
200 Kč. Seminář proběhne v učebně č. 1, 3.
patro Fabriky. Je nutné přihlásit se na e-mailu:
materskecentrum@kruceksvitavy.cz,
tel. 737 236 152.
19. / Út / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr

Workshop barev, čísel a symbolů
v našem životě s Jitkou Černou

Přijde zažít terapii barvami, čísly a symboly.
Pořádá Matky Sobě z.s. Vstupné 50 Kč.
19. / Út / 19:00 / Fabrika

Manuál zralé ženy

Show Haliny Pawlowské
Vstupné: 300 Kč, prodej Ticketportal, MIC Svitavy. Pořádá Top Art Promotion.
20. / St / 14:00–17:30 / městská knihovna

Den poezie se spisovatelem
Radkem Malým

1. část od 14 hod. – beseda s panem Radkem
Malým nad jeho knihami a povídání o tom, jak
se píší básničky, 2. část od 16 hod. – autorské
čtení Radka Malého v rámci projektu Spisovatelé do knihoven.
20. / St / 18:00 / Ottendorferova knihovna

Pavel Tůma

Zpívající tibetské mísy a gongy
Akce je pořádána ve spolupráci s čajovnou
Krásná chvíle. Mantrovníci ji doplní zpěvem
manter.
20. / St / 19:00 / Fabrika

Mirka Novak & Ivan Audes Trio

Vstupné: 180 Kč. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz.
21. / Čt / 18:30 / Muzeum esperanta
195. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

Jižní Korea a Japonsko

Vyprávění Jakuba Vrány a Pavlíny Gregorové o letošní cestě na „Ostrov svobody“. „Nejen na vlajce
mají Japonci slunce ...“, uvádí: Jiří Blažek.
21. / Čt / 19:30 / Kino Vesmír

Depeche Mode: Spirit in the Forest

Výsledný vizuálně působivý koncertní film Depeche Mode: SPIRITS in the Forest zachycuje
unikátní, vzrušující show v berlínské Waldbühne v roce 2018 společně s hlubším a intimním
pohledem na to, jak se tvorba Depeche Mode
promítá do života jejich příznivců. Vstupné:

Workskhop se spisovatelkou Terezou Řičanovou podle knihy Psí knížka, workshop obalování knih, vyrábění dekorací z knih, stanoviště
s Harrym Potterem atd.

(Brno) ...a něco navíc! Vstupné: pro studenty
80 Kč, pro ostatní 110 Kč.
30. 11.–1. 12. / So, Ne / Nadace J. Plívy

Pekelný Mikuláš (zadní vstup od pekáren)

Vzrušující zážitková cesta z pekla do nebe pro
celou rodinu. Možnost přihlašování od 11. 11.
v pracovní dny 8:00–16:00 na tel. čísle
734 287 285 Pavel Padyásek.
1. 12. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Betlém
(Divadlo Toy Machine)
Každý ten příběh jistě znáte, už se tady vypráví
přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, kdy se ten zázrak stal…
Vstupné: 80 Kč.

Předprodeje
Roman Dragoun and his Angels
2. 11. 2019 / 20:30 hod. / Tyjátr
vstupné: 230 Kč předprodej, 280 Kč na místě

Havelka a jeho Melody Makers

24. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

3. 11. 2019 / 19:00 hod. / Fabrika
vstupné: 490 Kč (prodává i MIC Svitavy)

Nedopečený koláček (Loutky bez hranic)

Pavlína Jíšová – Recitál

Po představení bude následovat dílna pro děti.
Vstupné: 80 Kč.

5. 11. 2019 / 19:00 hod. / klub Tyjátr
vstupné: 200 Kč (prodává i MIC Svitavy)

24. / Ne / 15:00 / Fabrika

Ladislav Zibura:

Na muzice ve Fabrice

Pěšky mezi buddhisty a komunisty

aneb Tančíme s dechovkou
Hraje DO Astra Svitavy pod vedením kapelníka
Pavla Pospíšila. Vstupné 80 Kč, senioři 60 Kč.

9. 11. 2019 / 19:00 hod.
vstupné: 180 Kč, 140 Kč studenti a senioři (prodává i MIC Svitavy)

27. / St / 16:00 / městská knihovna

Kurtizány z 25. Avenue
+ Genetic Mutation

Čtenářský klub pro mládež

Přijďte se pobavit o knížkách. Určeno pro čtenáře od 12 let.

15. 11. 2019 / 20:30 hod. / Tyjátr
vstupné: 180 Kč předprodej, 220 Kč na místě

28. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula

Jelen

David Bulva:

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

Emoce versus rozum, aneb kdo je vítěz

S technikou, díky které můžete mít emoce vždy
pod kontrolou a život pevně ve svých rukou,
vás seznámí David Bulva, terapeut energetické
psychologie a EFT, certifikovaný kouč a lektor.
28. / Čt / 19:00 / Alternativní klub Tyjátr

Rub a líc Bhútánského štěstí

(cestovatelská přednáška)
Matouš Hurtík a Kristýna Tronečková strávili
v Bhútánu devět měsíců, procestovali zemi
od východu na západ a od jihu na sever…
Vstupné: 120 Kč.
29. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

Oceán

Koncert znovuobnovené synth-popové
legendy v klubu Tyjátr!
Českobudějovická kapela Oceán vydala koncem roku 2018 u Warner Music Czech Republic nové studiové album FEMME FATALE.
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky
a on-line na www.kultura-svitavy.cz.
30. / So / 20:00 / divadlo Trám,
Alternativní klub Tyjátr

XII. večer MAC: Malý abonentní cyklus

Účinkují: soubor Desgirafes, ZUŠ F. A. Šporka
(Jaroměř): Na zdraví!, soubor Sleď pod kožichem (Praha): RAW, kapela Break Falls

Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy
19. 11. 2019 / 19:00 hod. / Fabrika
vstupné: 300 Kč (prodej i přes Ticketportal)

Mirka Novak & Ivan Audes Trio
20. 11. 2019 / 19:00 hod. / Fabrika
vstupné: 180 Kč (prodává i MIC Svitavy)

Kristýna Tronečková

cestovatelský večer
28. 11. 2019 / 19:00 hod. / Tyjátr
vstupné: 120 Kč (prodává i MIC Svitavy)

Oceán
29. 11. 2019 / 20:00 hod. / Tyjátr
vstupné: 250 Kč v předprodeji a 300 Kč na místě
Můžete platit i platební kartou. Vstupenky
placené kartou nelze vrátit ani vyměnit. Vstupenky na pořady Střediska kulturních služeb
a vstupenky do kina nelze rezervovat přes
internet, pouze telefonicky na recepci:
731 677 692 nebo email: recepce@kultura–
svitavy.cz.
Pokud není akce zrušena nebo přesunuta,
není možné vstupenky vyměnit ani vrátit.
Nově vytvořené rezervace vstupenek (mimo
kina Vesmír) jsou platné tři dny od vytvoření,
poté se rezervace automaticky ruší!
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Foyer Fabrika
Svitavské osmy

Pod vedením výtvarnice Věry Grosmanové se
naučíte pracovat s pedigem, vytvoříte si předměty, vánoční dárky dle vlastní fantazie (vánoční ozdoby, tužkovníky apod. V ceně je oběd
i pitný režim. Cena je 600 Kč /osoba.

Výstava ukazuje na fotografiích proměny Svitav
za posledních sto let, ojediněle i starší. Nejstarším snímkem je skleněná deska pivovaru z roku
1888 a nejmladším snímkem je radnice z roku
2018. Výstava nejen pro pamětníky, ale pro
všechny, kteří mají rádi Svitavy, bude zahájena
17. listopadu, kdy bude pokřtěna a poprvé bude
v prodeji výpravná publikace stejného názvu.

16. / So / 8:00–13:00 / muzejní dílny

2. patro

9. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny

Pletení z pedigu

Anděl do betléma

Pod vedením Petra Steffana vyřežeme další
z figurek do domácího betléma, tentokrát anděla. Program vhodný pro všechny generace,
v ceně oběd a pitný režim. Cena workshopu je
600 Kč/osoba, děti do 15 let 400 Kč (pouze
s dospělou osobou).
23. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny

Vánoční vitráže

Na workshopu (od 15 let) se naučíte společně
s Vladimírem Graciasem pracovat se sklem, vyrobíte skleněné vitráže k výzdobě vánoční domácnosti. V ceně je oběd i pitný režim. Cena 600 Kč.
Kontakt: Jitka Olšánová, tel 461 532 704, nebo
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.

VÝSTAVY

Rub a líc Bhútánského štěstí

Fotografie Matouše Hurtíka a Kristýny Tronečkové z cest po Bhútánu. Výstava je součástí přednášky, která proběhne 28. 11. v klubu Tyjátr.
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

Pracuji, bydlím, žiji

Putovní výstava fotografií Jindřicha Beneše
a Veroniky Olivy, která představí inspirativní
muže a ženy, kteří žijí mimo “škatulku” svého
znevýhodnění.

Kino Vesmír

Pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky a jejich bystré sourozence a zvídavé rodiče. Vstupné: 80 Kč / 45 minut
12.–13. / Út, St / 19:30
Bitva o Midway USA 2019
Válečný velkofilm Rolanda Emmericha.
Vstupné: 130 Kč / titulky / 138 minut
14.–15. / Čt, Pá / 19:30
Amnestie ČR, SK 2019 PREMIÉRA!
Svobodu si zaslouží každý! Drama, thriller. Režie: Jonáš Karásek. Vstupné: 120 Kč / od 15 let
/ 127 minut
15.–16. / Pá, So / 17:00

Fany a pes
Německo, ČR, Belgie 2019 PREMIÉRA!
Fany se stará o psa své kamarádky, která prchá
s rodiči na Západ… Animovaný film. Vstupné:
100 Kč / dabováno / 90 minut
16. / So / 19:30
Le Mans 66 USA 2019
Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér aut a britský jezdec postaví revoluční závodní auto Ford GT 40, aby porazili Ferrari na 24
hodin Le Mans v roce 1966. Scénář a režie:
James Mangold.
Vstupné: 130 Kč / titulky / 153 minut
19. / Út / 19:30

Román pro pokročilé ČR 2019

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtů? Režie: Zita Marinová. Vstupné: 110 Kč / 95 minut

Městské muzeum a galerie

1. patro a 2. patro

4. října – 17. listopadu

Vážky na fotografiích Michala Hykela.

20. / St / 19:30

Divadlo Trám

Doktor Spánek od Stephena Kinga

Malíři Vysočiny

Výstava známých krajinářů Českomoravské vysočiny Rudolfa Polláka, Jana Odvárky, Pavla
Kabeláče, Pavla Špačka a Ivana Baboráka.
8. října – 31. listopadu

Zrození svitavského betléma

Postupná rekonstrukce a stavba velkého svitavského mechanického betléma před očima veřejnosti.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Svitavské vily

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

Myšlenky slavných k 17. listopadu

Michal Hykel – Vážky

GAMU v Trámu

Galerijní ateliér mladých umělců představuje
svoji tvorbu za poslední rok.

KINO VESMÍR
1.–2. / Pá 17:00 / So 15:00 a 17:00
Adamsova rodina USA 2019 PREMIÉRA!
Máte pocit, že vaše rodina je divná? Režie:
Greg Tiernan, Conrad Vernon. Vstupné: 120 Kč
/ dabováno / 84 minut
1.–2. / Pá, So / 19:30

Terminátor: Temný osud USA 2019
PREMIÉRA!
Akční sci-fi, které navazuje na první dva díly!
Režie: Tim Miller. Vstupné: 130 Kč / titulky /
134 minut

USA 2019
Mystický thriller navazuje na film Osvícení. Scénář a režie: Mike Flanagan. Vstupné: 130 Kč /
titulky
21. / Čt / 19:30

Depeche Mode: SPIRIT in the Forest
UK 2019 PREMIÉRA!
Koncertní film zachycuje unikátní vzrušující show
v berlínské Waldbühne v roce 2018. Režie: Anton Corbijn. Vstupné: 250 Kč / titulky / 95 minut
22.–23. / Pá 17:00, So 15:00 a 17:00
Ledové království II USA 2019 PREMIÉRA!
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá… Vstupné: 2D So 15:00 hodin 130 Kč, 3D Pá, So 17:00 hodin 150 Kč /
dabováno
22.–23. / Pá, So / 19:30
Vlastníci ČR, SK 2019 PREMIÉRA!
Tereza Voříšková a Vojta Kotek chtějí idealisticky, aby společnými silami byl zachráněn dům…
Scénář a režie: Jiří Havelka.
Vstupné: 130 Kč / 96 minut

Hugo Adam Syčák se rozhodl přispět k atmosféře 30. výročí sametové revoluce a prostřednictvím životních příběhů inspirativních lidí
a jejich výroků vytvořil vizuální koncept výstavy,
která je k vidění od 21. srpna.

5. / Út / 19:30
Historické drama s baladickými rysy. Scénář
a režie: Milan Cyroň a Tomáš Uher. Vstupné:
120 Kč / od 15 let / 88 minut

Muzeum esperanta

26. / Út / 19:30

6. / St / 19:30

Národní třída ČR 2019

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
(za čajovnou)

Současná výstava:

„50 let od obnovení celostátní esperantské organizace & Mládežnické esperantské hnutí“.
Vstupenky v ceně 10 Kč jsou k dostání v pokladně MMG (Út–Pá 9–12, 13–16 h.) a v čajovně
Krásná chvíle (Út–Čt 14–21 h., Pá–Ne 15–21
h.). Komentované prohlídky po předchozí dohodě na tel. 720 483 364.

Pláč svatého Šebestiána ČR 2018

Stáhni a zemřeš USA 2019

Kdysi tady byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště… Režie: Štěpán Altrichter.
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / 91 minut

7.–9. / Čt, Pá, So / 19:30
Ženská na vrcholu ČR, SK 2019 PREMIÉRA!
Romantická zimní komedie z vysokohorské
chaty. Scénář a režie: Lenka Kny. Vstupné:
130 Kč / 105 minut

27. / St / 19:30

Thriller, horor. Scénář a režie: Justin Dec.
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky

8.–9. / Pá 17:00 / So 15:00 a 17:00
Hurá do pohádky ČR 2019

Poslední aristokratka ČR 2019

Potomek aristokratických emigrantů se vrací
s rodinou z New Yorku do Česka, aby restituoval rodové sídlo ve stavu pozvolného rozkladu. Režie: Jiří Vejdělek. Vstupné: 100 Kč / 110
minut
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28. / Čt / 19:30

Bílá jako padlý sníh Francie 2019

Komedie o smyslném, děsivém dospívání… Režie: Anne Fontaine. Vstupné: 120 Kč / titulky /
112 minut
29.–30. / Pá 17:00 / So 15:00 a 17:00
Angry Birds ve filmu 2 USA 2019
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři
jsou opět ve při v animovaném filmu.
Režie: Thurpon Van Orman. Vstupné: 2D So
15:00 hodin 100 Kč, 3D Pá, So 17:00 hodin
130 Kč / dabováno / 97 minut

Třebová B

9. kolo Východočeského přeboru kuželek
9. / So / 9:00 / Kuželna Lány

KK Svitavy D – SK Rybník B

9. kolo Východočeské soutěže kuželek

9. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici

TJ Svitavy B – USK Pardubice
Volejbal: ženy – KP I. třídy

9. / So / 10:00 sportovní hala Na Střelnici

TJ Svitavy – KP Brno B

15. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány

Volejbal: kadetky – 1. liga

KK Svitavy A – SK Kuželky Přelouč A

10. / Ne / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici

16. / So / 9:00 / Kuželna Lány

KP starších žákyň
– turnaj – 8 družstev

10. kolo Východočeského přeboru kuželek

KK Svitavy D – KK Svitavy C

Volejbal: starší žákyně – KP

10. kolo Východočeské soutěže kuželek

10. / Ne / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici

29. / Pá / 19:30 hodin
Na nože USA 2019
Jak může dopadnout vyšetřování záhadného
úmrtí autora detektivek. V hlavní roli Daniel
Craig. Scénář a režie: Rian Johnson. Vstupné:
130 Kč / titulky

22. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány

TJ Svitavy – Slovan Moravská
Třebová

30. / So / 19:30

11. kolo Východočeské soutěže kuželek

16. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici

STŘELBA

TJ Svitavy B – Slovan
Moravská Třebová

Last Christmas UK, USA 2019 PREMIÉRA!

Romantická komedie z období plného světel,
dárků a rozlitého svařáku… Vstupné: 130 Kč /
titulky / 103 minut

KK Svitavy B – SKP DONAP Kuželky
Hradec Králové A

16. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici

23. / So / 9:00 / Kuželna Lány

TJ Svitavy A – VSK Spartak Děčín

KK Svitavy C – TJ Jiskra Hylváty B

3. / Ne / 9:00 / Střelnice SVČ Svitavy–IV. ZŠ
Střelecká soutěž:

Cena 17. listopadu – 28. ročník

SPORT

Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč.

ATLETIKA

10. / Ne / 9:00 / Střelnice SVČ Svitavy–IV. ZŠ
Střelecká soutěž:

7. 12. / So / 10:00 / Svitavský stadion

Otevřené okresní finále „O pohár
17. listopadu“ – 48. ročník

Mikulášský běh

Více informací – www.atletikasvitavy.cz, prezentace proběhne od 9:20 do 9:50 v tribuně
stadionu.

BASKETBAL
2. 11. / So / 18:00 / sportovní hala

Dekstone Tuři Svitavy – Sluneta Ústí
nad Labem

Vzduchová puška mládež do 12, 14 a 16 let.
Startovné: pro nečleny 50 Kč.

TJ Svitavy A – VK Litomyšl
Volejbal: muži – KP I. třídy

17. / Ne / 9:00 / tělocvična
ZŠ Felberova – malá

KP v trojkovém volejbalu
– turnaj
Volejbal: žákyně přípravky

Volejbal: muži – KP I. tř.

Vzduchová pistole 60, 40.
Startovné: pro nečleny 50 Kč.

ŠACHY

10. / Ne / 17:00 / SH Na Střelnici

23. / So / 8:30 / Fabrika

Svitavy – FBC Hranice

Šachový turnaj

23. / So / 19:00 / SH Na Střelnici

Florbal: muži – Národní liga východ

17. / Ne / 10:00 /
tělocvična ZŠ Felberova

Cena SSK Pomezí – 40. ročník

FLORBAL

22. / Ne / 18:00 / sportovní hala

Volejbal: ženy – KP I. třídy

23. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici

Dekstone Tuři Svitavy – Geosan Kolín

Dekstone Tuři Svitavy – USK Praha

Volejbal: ženy – 2. liga

17. / Ne / 9:00 / Střelnice SVČ Svitavy–IV. ZŠ
Střelecká soutěž:

24. / Ne / 9:00 /
Střelnice SVČ Svitavy–IV. ZŠ
Střelecká soutěž:
Cena SSK Pomezí – 22. ročník
Vzduchová puška mládež do 12, 14 a 16 let.
Startovné: pro nečleny 50 Kč.

9. / So / 18:00 / sportovní hala

Volejbal: juniorky – KP

11. kolo Východočeského přeboru kuželek

Krajský přebor žáků kategorie 2009 a mladší.

TJ Svitavy A – Energetik Chvaletice
23. / So / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici

KP mladších žákyň – turnaj
Volejbal: mladší žákyně – KP

24. / Ne / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici

KP v přehazované dívek – turnaj
– 10 družstev
Volejbal: přípravka dívek – KP

24. / Ne / čas bude upřesněn /
sportovní hala Na Střelnici

KP starších žáků – turnaj
Volejbal: starší žáci – KP

25. / Po / 8:00 / Fabrika

KOPANÁ

Svitavy – FbK Horní Suchá

Šachový turnaj

2. / So / 13:30 / Svitavský stadion

KUŽELKY

VOLEJBAL

I. A tř. mužů

1. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány

2. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici

KK Svitavy A – TJ START Rychnov
nad Kněžnou C

TJ Svitavy A – Holice

Volejbal: ženy A – 2. liga

Florbal: muži – Národní liga východ

Okresní přebor škol okresu Svitavy.

TJ Svitavy A – Slovan Chabařovice

8. kolo Východočeského přeboru kuželek

3. / Ne / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova

2. / So / 9:00 / Kuželna Lány

TJ Svitavy – Sokol Pardubice

KK Svitavy C – TJ Tesla Pardubice D

Volejbal: juniorky – KP

8. kolo Východočeské soutěže kuželek

9. / So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici

8. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány

TJ Svitavy A – Sokol Kerhartice

KK Svitavy B – TJ Lokomotiva Česká

Volejbal: muži – KP I. třídy

TJ Svitavy B – Tatenice
3. / Ne / Svitavský stadion
KP mužů

16. / So / 13:00 / Svitavský stadion

TJ Svitavy A – Třemošnice
KP mužů

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.
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Drátování na Riegrovce
19. 11. 2019, 10:00–12:00 hodin
Poplatek: 50 Kč na materiál.
Účast hlaste předem na e-mail:
prazanova@riegrovka.cz

ZŠ Sokolovská

Namátkou můžeme jmenovat třeba kroužek
volného lezectví na umělé stěně, několik kroužků robotiky a programování, zumbu, pěvecký
sbor a mnoho dalších. Současně se nám daří
podporovat a rozvíjet čtenářskou gramotnost.
Letos jsme zprovoznili elektronickou knihovnu,
kde si žáci mohou vybírat a rezervovat knihy
a jejich rodiče mají přehled o výpůjčkách. Také
se těšíme z přínosné spolupráce s Městskou
knihovnou, kde nedávno proběhlo pasování
našich žáčků na čtenáře.
Jakub Velecký

ZŠ Riegrova

Zahraniční návštěva na Riegrovce
Ve dnech 16. až 18. 9. to u nás na Riegrovce
opravdu žilo. Nedočkaví sedmáci od rána vyhlíželi, až před školou zastaví autobus s jejich
vrstevníky ze základní školy v Žiaru nad Hronom. První den čekala naše slovenské přátele
prohlídka města včetně přijetí u starosty a večerní táborák u Rosničky. Už tam se ukázalo,
že první ostych a jazyková bariéra mezi dětmi
padly. Úterní program zaplnil turistický výlet
Toulovcovými maštalemi, prohlídka Litomyšle,
večerní vyhlídka z věže svitavského kostela.
Den uzavřela noční prohlídka školy. Pobyt
zakončili naši hosté dopolednem na střelnici
ve Vendolí. Pak už přišel čas poděkovat za návštěvu a rozloučit se. Při pohledu na objímající se žáky ihned každý poznal, jak moc se těší,
až pojedeme na návštěvu do Žiaru nad Hronom. Přátelství byla navázána a čas čekání
na výlet za hranice hravě překlene komunikace přes sociální sítě. Projekt s názvem „Partnerství ZŠ ve Svitavách a Žiaru nad Hronom“
byl podpořen z dotačního programu Pardubického kraje „Spolupráce se zahraničními
regiony pro rok 2019“.
Ivana Dernerová

Kvíz ze školních lavic
Soutěžní podvečer pro dospělé a všechny, co
mají chuť si prověřit školní znalosti z různých
oborů. Soutěžíme ve dvojicích. Je třeba se dopředu objednat vzhledem k omezené kapacitě
na emailové adrese: richtr@riegrovka.cz.

Atraktivní exkurze pro žáky
ze ZŠ Sokolovské
Již třetím rokem mají žáci ze ZŠ Sokolovské
možnost účastnit se zajímavých exkurzí. Naše
škola byla zařazena do projektu Pokusného
ověřování: „Vzdělávací programy paměťových
institucí do škol“. V rámci tohoto projektu škola obdrží finanční prostředky, za něž následně
realizuje přínosné exkurze pro žáky 1. až 9.
třídy. Vybírat můžeme z 22 paměťových institucí v 65 kulturních objektech po celé České
republice. Žáci mají hrazeny vstupy, lektorované prohlídky, dopravu, stravné a u vícedenních
pobytů i nocleh. V září jsme zorganizovali tzv.
výlet za odměnu do Technického muzea v Brně
pro žáky, kteří se aktivně podílejí nejen na sběrových akcích. Na přelomu října a listopadu
absolvují všechny třídy exkurze do Brna, Olomouce a Prahy.
Petra Janků

ZŠ T. G. Masaryka
Obklíčeni revolucí
Přestože předpokládáme, že v tomto měsíci
budeme obklíčeni odkazy na třicáté výročí sametové revoluce, rozhodli jsme se podpořit
povědomí o revolučnosti změn, které v roce 89
přišly, sérií dalších aktivit. Již 18. října proběhla

u nás projekce dokumentárního filmu Největší
přání 1989 od Jana Špáty. Tato projekce byla
doplněna povídáním s ředitelkou svitavského
muzea Mgr. Blankou Čuhelovou. Celá akce se
konala v rámci Měsíce filmu na školách, který
pořádá společnost Člověk v tísni. V hodinách
Výchovy v občanství jsme realizovali diskuzní
projekt „Od Akce Z po Železnou oponu“. Žáci
pomocí svých rodinných příslušníků zjišťovali,
co znamenají pro ně cizí a neznámá slova, jako
jsou tuzex, RVHP, vinkulace na auto…S lehkou
nadsázkou oslovili své nejbližší a položili jim
např. otázku Jakou nejdelší frontu jste kdy v životě na něco stáli? Vizuálního vylepšení se též
dočkalo průčelí školy, které bylo ozdobeno myšlenkou australského hudebníka Petera Garreta. Věříme, že byla aktuální před třiceti lety
stejně jako dnes. Přejeme všem lidem, nechť si
listopadové dny plné vzpomínání, emocí a přání, ať mír dál zůstává s touto krajinou, užijí tak,
Jiří Sehnal
jak je jim příjemno.

Potkali se čeští a slovenští
ředitelé škol
O víkendu od 11. do 13. října proběhlo setkání
ředitelů základních a mateřských škol partnerských měst Svitavy a Žiar nad Hronom. Pro
všechny byl připraven úžasně zajímavý program. Navštívili jsme jedinou školu v Evropě,
kde mezi hlavní vyučovací předměty patří sokolnictví. Dále ředitelé absolvovali prohlídku dolů
v Banské Štiavnici a společně navštívili toto historické město. Vyměnili jsme si vzájemně zkušenosti ze školního života a probrali možnosti
další spolupráce. Akce se velice vydařila a proběhla v příjemné atmosféře.
Jakub Velecký

HLEDÁME TAK ŠIKOVNÉ ZAMĚSTNANCE, JAKO JSOU TI NAŠI

Dělník/ce - kontrola kvality
Elektronik - údržbář
Tiskař
OSOBNÍ PŘÍSTUP FINANČNÍ BENEFITY
MOŽNOST PROFESNÍHO RŮSTU ASISTENČNÍ PROGRAM
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Informace z kultury

Seriál: Naše devítky (9)

Znovuzrození svitavského betléma II.
Začátkem měsíce října se do Svitav
na „dobu určitou“ přistěhoval restaurátor Kamil Andres, aby za pomoci svitavských muzejníků začal modelovat příští podobu svitavského
betléma. Do muzea jsme navezli množství dřevěných stolů, prken, polystyrénových cedulí
a papírových krabic, umístili originální pozadí
(dáliny) a před něj začali simulovat krajinu.
A začali budovat město a zaplňovat jej lidmi.
Vše s ohledem na pohybové mechanismy,
ke kterým musí být v budoucnosti přístup.
A také na zvyklosti stavění betlémů v našem
regionu, takže průběžně vyhledáváme prameny a studujeme fotografie a stavíme, bouráme,

přestavujeme… V polovině října, kdy píšu tento
článek, už stojí i jeskyně se Svatou rodinou,
andělskou hudbou, královským průvodem
a darovníky ( jen vymyslet umístění, upevnění
andělů k jeskyni a vytvoření biblického příběhu
nás stálo dva dny práce). A začíná růst vesnice
v budoucnosti s pohyblivými mlýny, studnami,
řemeslníky i stády ovcí. A my víme to, co jsme
netušili ještě před měsícem. A sice, že Svitavský
betlém bude mít délku cca 15 metrů a je opravdu nádherný. O celé akci průběžně informujeme na webových stránkách a facebooku muzea.
Blanka Čuhelová

Sbírky navrácené do Svitav
V expozici Labyrint svitavských příběhů
bude od měsíce listopadu velká vitrína, ve které byla umístěna část betléma, vyprávět další
ze svitavských příběhů. A sice ten o návratu
muzejních sbírek zpět do Svitav. V roce 1990,
po zrušení expozice dělnického hnutí, jsme byli
muzeem bez sbírek. Ty původní, které tvořily
sbírkový fond muzea po jeho založení v roce
1947, byly totiž v 60. letech minulého století,
po vzniku výše zmíněné expozice a za-

brání části muzejní budovy knihovnou a kulturním střediskem, deponovány do okolních muzeí. A tak jsme začali usilovně jednat
o navrácení muzejních sbírek zpět do Svitav.
Částečně se nám to povedlo a vy budete mít
možnost vidět ukázku předmětů, které byly
majetkem domácností svitavských obyvatel
v průběhu minulých století. Historické hodiny,
cínové cechovní poháry, modrotiskové a perníkářské formy, sklo, porcelán.
Blanka Čuhelová

Svitavské osmy knižně
Výstava Svitavské osmy, která byla k vidění
loni v muzeu, se dočkala i slibované knižní podoby. Na 144 stran se vměstnalo pět set černobílých fotografií, vázaná kniha byla doplněna
o některé unikátní snímky, včetně leteckých
pohledů na město, které součástí výstavy nebyly. Publikace bude představena na slavnostním večeru ve foyer Fabriky 17. listopadu, a to
mezi některými z původních panelů výstavy.
Mohl by to být i pěkný vánoční dárek.

Zpráva z tisku: „Ani další kontrarevoluční
pamflet Charty 77, tentokrát nazvaný Několik
vět, se mezi občany v našem okrese nesetkal
s pochopením. Ti, kteří už byli s jeho obsahem
seznámeni (…), už vyjadřují svůj zásadní nesouhlas.“ Toto se dočteme v týdeníku Nové
Svitavsko v červenci roku 1989.
Moderní historie našich dějin staví před historiky nelehký úkol, který spočívá v interpretaci
dějů. Jenže tyto jsou v naší živé paměti a jsou
předmětem diskuze, která vykazuje známky
orální historie se všemi pamětnickými specifiky.
Mezi ně patří zákonité zveličování, či snižování
osobních postojů k událostem podzimu roku
1989. Samozřejmě – to hlavní se odehrávalo
v Praze, pak i v Bratislavě, ale venkov nezůstával
stranou. Po zmlácení studentů komunistickou
mocí na Národní třídě začaly pukat ledy.
Ledy vlastně začaly pukat dříve. Lidé si
na magnetofony kopírovali památný projev
Miloše Kopeckého na sjezdu Svazu spisovatelů
v roce 1987. Tam jednoduše srovnal sovětskou
„přestavbu společnosti“ s našimi poměry, a to
velmi kriticky. Vedoucí síla našeho státu – KSČ,
která si tuto roli zakotvila v Ústavě ČSSR, musela nějakým způsobem na neklid ve společnosti reagovat. Gustáva Husáka ve vedení strany nahradil Miloš Jakeš a tato kosmetická
změna vyvolala i v členské základně KSČ rozpaky. Mimochodem: počet členů a kandidátů
KSČ v té době představoval ohromné číslo 1,7
milionů. A co je hlavní – KSČ disponovala
ozbrojenou mocí od Lidových milicí po armádu. Ze sejfu OV KSČ ve Svitavách se mi do rukou dostaly pokyny k nasazení ozbrojené moci
při potlačení veřejných nepokojů v pražských
ulicích týden po 17. listopadu 1989.
Totalitní bezpráví roku 1989 zasáhlo některé odvážné Svitavany ve vlaku na lednové cestě do Prahy na avizovaná shromáždění Palachova týdne. Vlaky byly zastaveny v polích
a následovala lustrace cestujících uniformovanou bezpečností. V dubnu na okresní konferenci KSČ padla tato věta: „Mladí lidé těžko
pochopí, že to byl socialismus, který přiměl
západní kapitalistické státy dělat sociální politiku.“ Pak přišlo Několik vět a dehonestující
kampaň proti signatářům, rozehnání dvou demonstrací v Praze (v srpnu a 28. října) a 12.
listopadu byla ve Vatikánu svatořečena Anežka
Česká za účasti desítky tisíc poutníků z Československa. To způsobilo ve státě, který se deklaroval jako ateistický, poprask.
Dne 17. listopadu 1989 došlo k zásahu příslušníků VB a pohotovostního pluku SNB proti demonstrujícím studentům a nejen jim
na Národní třídě. Nastalo pnutí ve všech částech společnosti – dny naděje, skepse, rozhořčení, nejistoty, aktivity i opatrného vyčkávání.
Co se vlastně v Praze stalo? Nebyly informace
– Nové Svitavsko ještě 22. listopadu mlčelo.
O den dříve však nemlčela skupina Bokomara
na koncertu v Ottendorferově domě.
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13. / St / 19:00 / Ottendorferův dům

Dopisy Olze
projekt k uctění 30. výročí sametové revoluce

Projekt s názvem Dopisy Olze vznikl za účelem
uctění 30. výročí sametové revoluce. V rámci
tohoto jedinečného programu zazní hudba
světových i českých autorů, která bude prokládána čtenou korespondencí Václava Havla
v podání české herečky Evy Leinweberové.
Účinkují: Eva Garajová (mezzosoprán) – v současnosti jedna z nejvýznamnějších interpretek
písňové literatury své generace v Česku i na Slovensku, která svou autentičností vzbuzuje pozornost také na mezinárodní hudební scéně.
Zbyňka Šolcová (harfa) – přední česká harfenistka a skladatelka, která spolupracuje s řadou
sólistů, komorních souborů i orchestrů (Jaroslav Svěcený, Virtuosi di Praga, Český národní
symfonický orchestr aj.).
Eva Leinweberová (mluvené slovo) – známá
česká herečka, která právem patří mezi hvězdy
nejen komediální scény v České republice.
Program:
A. Dvořák (Biblické písně, Cigánské melodie,
V národním tónu)
L. Janáček (Moravská lidová poesie)
B. Smetana (Večerní písně, transkripce českých skladeb pro harfu)
M. Müller – Missa Brevis
15. / Pá / 17:00/ divadlo Trám

… v předvečer 17. listopadu
Vzpomínku na Sametovou revoluci začneme již
v pátek 15. listopadu. Přijďte v 17 hodin do divadla Trám. Uvidíte dvě pozoruhodné inscenace mladých svitavských divadelníků. Inscenace,
které vznikly v loňském roce. Jsou to hry oceňované na Loutkářské Chrudimi, Mladé scéně
a na Jiráskově Hronovu!
Ale především to jsou hry velmi aktuální. Hry,
které se přímo dotýkají naší nedávné historie.
Hry, které jsou velmi současné a mluví otevřeně
a zřetelně. Slyšíme hlas mladé generace, která
nám říká, že to, co se děje kolem nás a s námi,
jim není lhostejné! Obě hry přesně zapadají
do připomenutí 17. listopadu. Vytvořili je mladí lidé, kteří před třiceti lety nebyli ještě na světě… Jejich sdělení a výpověď jsou natolik zřetel-
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né, že je nemůžeme neslyšet… Obzvlášť ne
v těchto listopadových dnech!
SouborNové divadlo! YESSS!!! (Svitavy):
Rašín na E4
Příběh ojedinělých 24 hodin. Příběh, který se
dotýká nás všech. Příběh, co otevřel novou kapitolu dějin. Příběh muže, jenž byl v poli a rozehrál novou partii. Podle hry Václava Havla.
Zítra to spustíme.
Soubor Jamka Drumka Svitavy
No Time for Losers
Pro někoho životní moment, pro někoho fraška. Děláte všechno proto, abyste mohli ještě
víc. Nakonec pak všichni skončíme v hajzlu…
Podle hry S. d. Ch.: Univerzální toaleta.
Přijďte. Stojí to za to!
Petr Mohr

Parlato etc.), ale také autorské skladby bubeníka a skladatele Ivana Audese, které Mirka
Novak otextovala. Písně jsou působivou fúzí
latinsko-amerických rytmů, silných groovů, ale
i jemných balad a jsou protkány improvizovanými sóly včetně výrazného scatu zpěvačky.
Můžete se těšit na vskutku osobité ztvárnění
jazzových skladeb za doprovodu dalších vynikajících instrumentalistů, klavíristy Ericha Ciompy a baskytaristy Romana Hasnedla.
Vstupné: 180 Kč. Předprodej vstupenek od 2.
9. 2019 v recepci Fabriky a on-line na www.
kultura-svitavy.cz.

29. / Pá / 18:00 / klub Tyjátr

OCEÁN
20. 11. / St / 19:00 / Fabrika
Mirka Novak & Ivan Audes Trio
Hudební projekt vznikl v roce 2015 na jazzovém festivalu v tureckém Afyonu. V čele kvartetu stojí charismatická zpěvačka Mirka Novak,
která má za sebou úspěšné hudební cesty po
Evropě a po USA. Vystupovala a nahrávala se
světovými hudebníky, např. pianista Federico
Gonzalez Peňa (Marcus Miller), basista Tarus
Mateen (Betty Carter) nebo pianista Vince
Willey (R. Kelly). Po návratu ze zahraničí vytvořili s bubeníkem Ivanem Audesem jazzový kvartet, se kterým vystupují v jazzových klubech,
např. v pražské Redutě, i na festivalech po Čechách a v Německu. Repertoár tvoří kompozice významných jazzových skladatelů (např.
Wayne Shorter, Chick Corea, Thelonious
Monk, Miles Davis, Herbie Hancock, Gretchen

Koncert znovuobnovené synth-popové legendy
v klubu Tyjátr! Českobudějovická kapela Oceán
vydala koncem roku 2018 u Warner Music
Czech Republic nové studiové album FEMME
FATALE, kterým jednoznačně potvrdila svoji
pevnou pozici na české hudební scéně. Desítka
nových písní nepřímo navazuje na úspěšnou
desku VE SMÍRU z roku 2016, leč tentokrát
jsou songy i jejich texty mnohem optimističtější a veselejší.
Pod hudbou jsou opětovně podepsáni všichni
členové kapely, o texty se opět postaral výhradně kytarista Petr Hons. Produkci měl na starosti osvědčený Armin Effenberger, který hrál
v této věci prim i na minulé desce. „Zatímco
album Ve smíru bylo aktem návratu a přijetí
všech změn a společného otevření se prostoru
nekonečnému, tak Femme Fatale už je aktem
čistého milování, a to po všech stránkách. Je
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více animální, je plné něhy a naplnění z propojení principu ženského a mužského,“ dodává
na adresu nové desky zpěvačka Jitka Charvátová. Její slova potvrzuje i pilotní singl Koření,
který byl již nasazen do playlistů mnoha rádií.

8. / Pá / 18:00 / kavárna V Parku

Křest knihy Martina Sodomky
Mimoprostor a základy moderní
fyziky
Svitavský autor Martin Sodomka vydává již
svou šestou knihu. Předcházejících pět knih
(Jak si postavit auto, Jak si postavit letadlo, Jak
si postavit motorku, Jak si postavit dům a Jak
postavit železnici) vyšlo v Edici technických
pohádek.
Srdečně zveme na křest zcela nové knihy nazvané Mimoprostor a základy moderní fyziky,
tentokrát z Edice technické beletrie.
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22.–23. / Pá 17:00 hodin, divadlo Trám,
So 9:00–14:00, knihovna

Den pro dětskou knihu
Předposlední listopadový víkend bude patřit dětem. Nejmenší děti se mohou v pátek v 17 hodin
těšit na divadelní představení Terezy Řičanové Vlk
Šedivák o bohatýru Ivanovi, který zkrotil strašlivého kouzelného vlka, vyvázne ze všech nástrah
a vezme si nejkrásnější ženu světa. Tereza Řičanová ilustrovala a vytvořila několik knih v nakladatelství Baobab, které získaly ocenění Nejkrásnější
kniha či Zlatá stuha. Patří mezi ně např. Noemova
archa, Vánoční knížka, Velikonoční knížka.
V sobotu v 10:00 proběhne v dětském oddělení
knihovny dílnička s Terezou Řičanovou a její
knihou Psí knížka (abyste si mohli vyrobit svou
vlastní knížku, přineste si fotku nebo obrázek
psíka). Pro starší děti bude připraven workshop
obalování knih (naučíme vás obalit si vaši oblíbenou knihu či učebnici, kterou si můžete přinést), vyrábění dekorací z knih, stanoviště
s Harrym Potterem atd.
Těšíme se na všechny děti, jejich rodiče i prarodiče v pátek v divadle Trám a v sobotu v knihovně!

rové hity i klasická díla. Součástí klubu budou
pravidelné informace o novinkách, bude probrán vliv knižních předloh na jejich filmové
zpracování a fenomén komiksu. Klub vede Michal Římal z knihkupectví Minotaur, určen je
pro děti od 8 do 12 let.
11. / Po / 18:00 / městská knihovna

Filmový klub: Pořád jsem to já
(knižní předloha Lisa Genova)
Alice Howlandová je uznávanou profesorkou
lingvistiky, která znenadání začíná zapomínat
slova. Poté co jí lékaři diagnostikují ranou formu Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy čeká přetěžká zkouška. Alicino úsilí zůstat
stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné
i inspirující. Julianne Moore za dechberoucí
ztvárnění hlavní hrdinky obdržela Zlatý Globus
a Oscara. Režie: Richard Glatzer, Wash
Westmoreland. Hrají: Julianne Moore, Kristen
Stewart, Alec Baldwin.
Večerem provází Michal Kadlec.
13. / St / 16:00 / městská knihovna

28. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula
David Bulva:

Emoce versus rozum, aneb kdo je vítěz

12. / Čt / 18:00 / klub Tyjátr
František „Čuňas“ Stárek:

Baráky – souostroví svobody
20. / St / 14:00 – 17.30 / městská knihovna
Den poezie s Radkem Malým
Radek Malý (1977) je básník, autor knížek pro
děti, překladatel, vysokoškolský pedagog. Vystudoval germanistiku a bohemistiku. Na germanistice byl žákem Ludvíka Kundery, který se
velmi dobře orientoval v německém expresionismu. Jako literární vědec se zabývá hlavně
českoněmeckými literárními vztahy, literaturou
pro děti a mládež. Věnuje se i výuce tvůrčího
psaní a nakladatelské praxi. Dosud vydal šest
básnických sbírek. V současné době patří mezi
nejoceňovanější autory pro děti a mládež
(např. Listonoš Vítr, Příhody matky Přírody,
Kamarádi z abecedy), je spoluautorem učebnic českého jazyka a literatury pro první stupeň základní školy (2004), dále autorského
Slabikáře. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena
a dvou ocenění Magnesia Litera.
1. část od 14 hod. – proběhne beseda s panem Radkem Malým nad jeho knihami a povídání o tom, jak se píší básničky.
2. část od 16 hod. – ponese se v duchu autorského čtení pana Radka Malého v rámci projektu Spisovatelé do knihoven.
Srdečně zveme žáky, studenty, učitele a rodiče
a v neposlední řadě i všechny milovníky poezie
a dobrého čtení.

Stává se Vám, že rozum říká jdi a emoce stůj?
Víte, jak je naučit spolupracovat? Přijďte se dozvědět, jaký vliv mají naše emoce na fyzické
tělo, psychiku, životní postoje, svobodnou vůli.
S technikou, díky které můžete mít emoce vždy
pod kontrolou a život pevně ve svých rukou,
vás seznámí David Bulva, terapeut energetické
psychologie a EFT, certifikovaný kouč a lektor.
Akce je realizována v rámci aktivit na podporu
seniorů vítězné obce v soutěži Obec přátelská
rodině a seniorům 2019.

Čtenářský klub pro nejmenší
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!
27. / St / 16:00 / městská knihovna

Čtenářský klub pro mládež
Přijďte se pobavit o knížkách, sdílet své zážitky
ze čtení a vzájemně si doporučit knihy, které
vás oslovily. Klub vede Zuzana Moravcová, autorka knižního blogu Život mezi řádky. Pro
čtenáře od 12 let.

Kluby v knihovně
6. / St / 17:00 / městská knihovna

Fantasy klub
Dětští čtenáři se seznámí s žánry fantasy, sci-fi,
dětskými horory i knižními sériemi. Budou rozebrána díla populárních autorů, aktuální žán-

Osmnácté narozeniny Krůčku
Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a další
příznivce Krůčku na oslavu „plnoletosti“ svitavského rodinného centra. Ve středu 6. listopadu
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od 10 hodin nás čeká oslava, na které nebude
chybět dort, přípitek a nějaké to překvapení.

Mezinárodní večer
V kavárně V Parku proběhne ve středu 6. listopadu od 18 hodin prezentace evropských dobrovolnic podpořených projektem Erasmus+. Svou
zemi i sebe představí dobrovolnice Leandra z Německa a Sinem z Turecka. Tyto dobrovolnice
po celý rok působí ve svitavských neziskových
organizacích. Těšit se můžete i na ochutnávku
mezinárodní kuchyně. Vstup volný.
Pomáhat v neziskových organizacích ve Svitavách můžete i vy! Dobrovolnické centrum Krůček hledá nové dobrovolníky! Informace
na Mezinárodním večeru a na e-mailu: dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.cz, tel.
604 291 490.
Tým MC Krůček
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ním postižením mohou využít dopravu hrazenou z prostředků klubu. Při objednávce na tel.
730 844 717 je nutné nahlásit číslo legitimace
a průkaz předložit řidiči při nástupu. Dopravu
je nutné objednat do pátku 1. 11.
12. / Út / 13:00 / Bowling-Squasch centrum,
ul. Olbrachtova

Bowlingový turnaj
Turnaj pro členy klubu seniorů.
14. / Čt / 17:00 / Fabrika, aula – 3. podlaží

My a správná výživa
Přednáška Mgr. M. Forejta, Ph.D. z Lékařské
fakulty MU Brno. Určeno všem seniorům!
19. / Út / 13:00 / Požární zbrojnice,
Olbrachtova ul.

Návštěva požární zbrojnice
Prohlídka požární techniky s výkladem zástupce svitavské požární zbrojnice. Určeno pro
členy klubu.
26. / Út / 14:00 / Fabrika, bar – 2. podlaží

Senior roku 2019

Setkání s jubilanty

Cenu „Senior roku“ vyhlašuje každoročně Nadace Charty 77/Konto Bariéry v rámci platformy SenSen (Senzační senioři). Cílem této
platformy je podpořit aktivní život lidí v seniorském věku a ocenit jejich významné počiny.
Za naše město byla v tomto roce nominována
Věra Stichová, která získala krásné 3. místo
mezi seniory z celé republiky.
Paní Věra Stichová je dlouholetou předsedkyní
svitavského oddílu Klubu českých turistů,
od roku 2018 předsedkyní Městské rady seniorů Svitavy a jako zastupitelka řeší sociální problémy ve městě. Její maximální snahou je mezigenerační propojení turistů, pohyb a zdravý
životní styl.

Posezení se seniory, kteří slaví v tomto roce
významné životní výročí. Akce pouze pro zvané členy klubu seniorů!
www.ks.svitavy.cz nebo www.facebook.com/
kssvitavy

Svoji celoživotní kvalifikaci zdravotní sestry
uplatňuje i v současné době, prošla několika
odděleními Svitavské nemocnice, byla mimo
jiné i hlavní sestrou léčebny dlouhodobě nemocných. V současné době vypomáhá v různých zdravotnických ambulancích.
Svým životním optimismem a schopností bourat zažité stereotypy vnímání seniorů je inspirující osobností města pro všechny generace,
nejen pro své vrstevníky. Gratulujeme!
Milena Brzoňová
6. / St / 14:00 / Fabrika, hlavní sál

Výroční členská schůze
Schůze členů klubu seniorů. Osoby se zdravot-

Listopad se spolkem
Matky sobě Svitavy
V měsíci listopadu se opět můžete těšit na zajímavé akce, workshopy a programy pro děti.
Ve zkratce vám představíme, na co se můžete
těšit každý týden.
Pondělí 9:30 – Montessori dílna pro děti od 6
měsíců do 3 let, v Nadaci Josefa Plívy (nutno se
předem hlásit).
Úterý 9:30 – Montessori výprava do přírody
pro děti od 8 měsíců do 3 let, místo setkání
uvedeno v události a v programu.
Středa 9:30 – hrátky se zvířátky, program pro
děti od 4 měsíců do 3 let v Tramtáryji.
Čtvrtek 17:00 – angličtina pro nejmenší, program v anglickém jazyce pro děti od 1 roku
do 3 let.
Pátek 9:30 – lesní klub v Napísku, program pro
děti od 8 měsíců do 3 let v Lesní školce Napísek
v Kukli.
Každé druhé pondělí v měsíci patří hrátkám se
zvířátky v Městské knihovně, od 10 hodin.
Každé třetí úterý v měsíci se těšíme na propojení generací v Domě s pečovatelskou službou
Felberova, v čase od 9:30 do 11 hodin.
Od středy 13. 11. zahájíme pravidelné cvičení
pro těhotné se zkušenou fyzioterapeutkou
a maminkou, Bc. Martinou Nešpůrkovou,
v Tramtáryji od 16 do 17 hodin.

Listopadová přednášková témata jsme se rozhodly věnovat všem ženám.
Na přednášku přijďte do TYJÁTRU od 16 hodin. Těšit se můžete na:
4. 11. workshop koučování v běžném životě se zkušenou koučkou Bc., BcA. Lucií Macáškovou, CPC.
14. 11. seminář a workshop hormonální jógy
s Janou Hloušovou, Síla v každém z nás.
19. 11. workshop barev, čísel a symbolů v našem životě s Jitkou Černou, zážitková terapie.
V pátek 22. 11. pořádáme společný výlet
do Montessori ZŠ Na Rovině v České Třebové.
Pro bližší informace nás kontaktujte na e-mail:
matkysobesvitavy@seznam.cz.
Barbora Zelená, Anděla Buchtová
a Eva Prchalová

ZO KARDIO Svitavy
Zájezd na česko-slovenské pomezí
Třetí zářijová sobota byla dnem, kdy se uskutečnil zájezd s cílem poznávání a připomenutí
si jedinečnosti krás a tradic na česko-slovenském pomezí, konkrétně ve Strážnici, Petrově
a Bzenci.
Strážnice byla nástupním místem, kde účastníci nastoupili na loď Ámos, což je výletní loď pro
plavbu po Baťově kanále. Toto vodní dílo, dlouhé 52 km, vybudované v letech 1934–1938, je
dokladem umu a důvtipu našich předků v podmanění si a využití přírodních podmínek,
v tomto případě daných řekou Moravou.
Poutavý výklad kapitánky lodě ÁMOS nám přiblížil jeho historii a současnost, která se od původního záměru pro využití v nákladní dopravě
a hospodaření s vodou při podmáčení luk
a dalších zemědělských ploch, změnila na turistickou atrakci, společně se souběžnou cyklotrasou mezi vinnými sklípky v oblasti.
Po zhruba hodinové plavbě čekal na účastníky
přejezd do města Bzenec na slavnosti vína. Jedná se o místně tradiční akci, poskytující možnost zhlédnout průvod skupin zpěváků, alegorických vozů, tanečníků, ukázek ze života
a práce vinohradníků a zemědělců. Na pódiu
i na ploše náměstí vystupovaly soubory zpěváků a tanečníků s tradičními slováckými písničkami, tanci, vyprávěním, dávající na odiv nádheru krojů a jejich doplňků. Účastníci výletu
byli okouzleni atmosférou Bzeneckých slavností vína a bezprostředností a nelíčenou radostí
vystupujících ze zájmu o jejich tradice.
Nedílnou součástí této akce jsou trhy s nabídkou burčáku, řemeslných výrobků a mnoha
dobrot, v běžných obchodech nedostatkových.
Spokojenost účastníků zájezdu byla vyjádřena
přáním na zopakování obdobné akce v příštím
roce.
Marie Stejskalová

KLUB PŘÁTEL ESPERANTA
Navázání spolupráce s chorvatským Bjelovarem
Členové Klubu přátel esperanta ve Svitavách
přijali pozvání na oslavu 110 let esperanta
v Bjelovaru, která se konala na přelomu září
a října pod názvem „Bjelovarští esperantisté
svému městu“. Zaujalo nás však i to, že ve městě je velká komunita Čechů. V pátek nás přijal
předseda České obce Josip Sodomka. Navštívili jsme společně Městské muzeum s výstavou
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Patriotů. Kromě výstavy připravujeme na 13.
11. seminář pro veřejnost s názvem Země se
mění, 2. 12. oslavíme výročí spolu se všemi
skauty v republice a vše vyvrcholí 18. 1. 2020
setkáním současných i bývalých skautů svitavského střediska. Těšíme se na vzájemná setkání.
Antonín Benc

o esperantu. Členové našeho klubu Jan Richtr
a Li Huang se zúčastnili soutěže v recitaci. Vrcholem bylo otevření nového Dokumentačního
centra esperanta pro Chorvatsko, kde členové
svitavského klubu darovali nové knihy z depozitu Muzea esperanta. Měla jsem také možnost
poděkovat všem za vřelé přijetí a pozvat je
k nám do Svitav.
Libuše Dvořáková

POSLEDNÍ MAC roku 2019!?!
Co s načatým večerem 30. 11. 2019? Přijďte
na XII. Malý abonentní cyklus ve Svitavách!
Divadlo? Hned dvakrát! Soubor z Jaroměře
Desgirafes se představí s inscenací Na zdraví!
a studenti DAMU-Sleď pod kožichem zahrají
loutkové přestavení RAW. Kapela? Klub roztančí a rozvibrují brněnští Break Falls. Překvapení? Neotřelé, originální, visící…dost indicií,
přijďte se přesvědčit!
Summasummarum za 80 Kč pro studenty
a 100 Kč pro ostatní v divadle Trám a klubu
Tyjátr.
To vše zaokrouhleno na jeden podzimní, melancholický, ale i srdcervoucí a krutopřísný kulturní večer. Budeme se těšit v osm večír!
#MACtým

Rekondiční pobyt, jubilanti i zájezd

Země se mění…

Základní organizace SPCCH uspořádala
ve dnech 12. 9. – 19. 9. 2019 léčebně rekondiční pobyt v Bystrém, kterého se zúčastnilo
20 členů. Byl pro ně připraven bohatý program
zaměřený na posílení tělesné kondice, psychiky
a odpočinek. Každý den bylo cvičení venku,
v tělocvičně, v bazénu a odpoledne poznávací
vycházky města do Bystrého a jeho okolí. Zařazen byl výlet do Olešnice, a to do muzea historických aut a výroby modrotisku. Pobyt nám
zpestřilo kulturní vystoupení mažoretek a dětské dechovky ZUŠ Bystré. Všichni účastníci
odjížděli domů velmi spokojeni.
Dne 28. 9. 2019 se uskutečnilo setkání 37 jubilantů ZO SPCCH. Hostem byla Šárka Řehořová, která společně s námi předávala jubilantům kytičku a dárek. Při občerstvení nám
slavnostní atmosféru zpříjemnilo vystoupení
harmonikářů.
Dne 8. 10. 2019 jsme pro 50 členů uspořádali zájezd do termálního areálu v Losinách.
Tříhodinový relaxační pobyt v bazénech byl
ukončen obědem a krátkou procházkou městem.
ZO SPCCH děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci všech akcí, a účastníkům, kteří se akcí
zúčastnili.
Marie Grmelová

Junák – český skaut, středisko Smrček Svitavy,
zve na seminář o změnách klimatu. Možná
toho o tom víte dost, možná tolik ne, ale seminář týkající se této problematiky bude užitečný
jistě pro každého. Přijďte si rozšířit své obzory
v aktuálním globálním tématu. Seminář proběhne ve středu 13. 11. 2019 v 16:30 hodin
v divadle Trám. Součástí budou 2 přednášky.
První od docenta Bohuslava Binky zaměřující
se na fakta o změnách klimatu a druhá od Gabriely Henčlové o bezobalové prodejně Čistá
komůrka a možnostech, jak žít v dnešní době
ekologicky. Vstupné je dobrovolné. Akce je součástí oslav 30 let svobodného skautingu.
Ráchel Kellerová

Nadace Josefa Plívy slaví úspěchy!
Díky novému projektu Sejdeme se v Nadaci,
který byl finančně podpořen Nadací Via v programu Živá komunita, se Svitaváci mohou
od listopadu těšit nejen na pravidelné promítání dokumentárních filmů spojených s besedami
po filmu v besedním sále Nadace Josefa Plívy,
ale i na zajímavé hosty a akce komunitního charakteru. Více po upřesnění budete moct sledovat v měsíčním programu Nadace Josefa Plívy
na webu či fb stránce.
Dále díky Koalici nevládek Pardubicka, jež
propojuje neziskový sektor s donátory, kteří
poskytují finanční a materiální podporu projektům prezentujícím se na Burze filantropie,
která proběhla 9. 10. 2019 v Poličce, a díky
zdařilé prezentaci MUDr. Veroniky Křenkové,
zastupující Nadaci Josefa Plívy, může být starý
nefunkční skleník v zahradě nadačního domu
ve Svitavách nahrazen na jaře 2020 novou
pergolou. Dům v zahradě využívá mimo jiné
nezisková organizace Děti patří domů, zabývající se prací s pěstounskými rodinami, která
s Nadací spolupracuje. Naším společným přáním je zapojit zahradu nadačního domu
do komunitního dění, avšak za citlivých úprav
a zasahů pod dohledem pana architekta
MgA. Mikuláše Medlíka.
Markéta Houserová

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Svatomartinské slavnosti
16. 11. / 15:00 / park před muzeem
a dvorana muzea
Příjezd svatého Martina – park před muzeem,
cimbálová muzika Veronica, mystická ohňová
show skupiny In Flamenus, v 19:00 hod. koncert skupiny Jablkoň. Víno z vinařství Petra
Skoupila, výrobky z farmy Na Rychtě (Gruna
u Moravské Třebové), sušené ovoce, povidla,
marmelády, punč a medovina.

Zábavná talkshow Ivo Šmoldase
28. 11. / 19:00 / dvorana muzea
Ivo Šmoldas, filozof, básník, kulturní publicista
a scenárista se představí v zábavné talkshow,
ve které s osobitým humorem a vtipem povypráví nejen o sobě, ale také o palčivých společenských i politických problémech současnosti.

Skauti slaví výročí
Před 30 lety se v našich životech udály velké
změny a občané vykročili vstříc demokracii
a svobodě. Změna to byla i pro skautskou organizaci, neboť byla po Sametové revoluci potřetí obnovena a nebylo tomu jinak ani ve Svitavách. Pod vedením Zdeňka Svobody se řada
Svitaváků pustila do skautování a my jim tímto
děkujeme.
Dnes je tomu 30 let, kdy se můžeme svobodně
scházet na schůzkách, prožívat dobrodružství
na výpravách, vykonávat dobrovolnickou službu a hlavně naplňovat poslání a ideu skautingu,
tedy všestranně rozvíjet mladé lidi, dělat svět
lepší a hlavně sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce.
Toto výročí stojí za vzpomínku. Rádi bychom
vás pozvali k malému ohlédnutí na fotovýstavě
“30 let svobodného skautingu ve Svitavách”,
která bude ke zhlédnutí od 10. 11. do 30. 11.
2019 netradičně pod širým nebem v parku

Rozsvícení vánočního stromu
a adventní trhy na náměstí
30. 11. / 14:00–18:00 /náměstí
Adventní trhy od 14 hodin na náměstí.
Doprovodný program od 15:00 hod. V programu vystoupí: ZUŠ Moravská Třebová, Pěvecký
sbor Fermáta a Divadlo Slunečnice. Rozsvícení
stromu v 17 hodin.

VYSOKÉ MÝTO
XVI. ročník cestovatelského festivalu

Okolo světa
25.–29. 11. / Regionální muzeum
www.muzeum-myto.cz

Adventní kujebácký jarmark
30. 11. / náměstí Přemysla Otakara II.
Řemeslný jarmark s vánoční tematikou, rozsvěcení vánočního stromu, kulturní program.
www.vysoke-myto.cz.
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Informace ze sportu

Eliška má další medaili z MČR a znovu oblékla reprezentační dres
Po roce se naši starší žáci opět nominovali na Mistrovství České republiky a znovu bylo
o svitavské atletice slyšet. Eliška Červená si
svými výkony řekla o účast ve dvou disciplínách, a to v dálce a na 100 m př. V obou disciplínách patřila, díky dvěma zlatých medailím
na Olympiádě mládeže, do okruhu kandidátek
na medaili. V dálce se čtvrtým nejdelším výkonem kvalifikace (537 cm) dostala mezi dvanáct
finalistek, bohužel ve finále se projevila únava
z dlouhé sezóny i tréninkový výpadek způsobený svalovým zraněním a Eliška skončila výkonem 538 cm na pátém místě. Mírné zklamání si vynahradila ve finále běhu na 100 m př.,
do kterého postoupila jako druhá nejrychlejší

závodnice a tuto svoji pozici ziskem stříbrné
medaile potvrdila. K medaili a diplomu přibyla
i příjemná odměna v podobě nominační pozvánky na mezistátní utkání do Slovinské Ptuje.
Eliška se žákovskou atletikou rozloučila časem
14,48 sekundy výbornou stříbrnou pozicí, když
jí na mezinárodní scéně chyběla k vítězství
pouhá 1 setina, což je na cílové pásce rozdíl
přibližně 5 cm.
Druhým naším zástupcem byl na Mistrovství ČR Daniel Zoicas na 200 m př., který se
dokázal z celkem pěti rozběhů dostat časem
28,04 sekundy do finále B, kde se s časem
28.12 sekundy umístil na pěkném jedenáctém
místě.

Oba naši závodníci příští rok přestupují
do dorostenecké kategorie. Držme jim palce,
aby tento náročný přechod zvládli a dál nám
svými výkony dělali radost.
(JMK)

Cinkání medailí a překonání osobního rekordu

Tak by se daly nazvat dva proběhlé závody
v Krnově a ve Svitavách. Začneme popořadě. V Krnově se účastnili naši mladší závodníci soutěže 3.
Mistrovství Moravy v klasickém (RAW) silovém
trojboji dorostu a juniorů. Nezávodili jen kluci, ale
i slečna Nikola Styblíková, která možná klame
drobnou postavou, ale její výkony jsou 82,5 kg
na dřep, na benčpres 52,5 a mrtvý tah 105 kg. Vybojovala zlatou medaili v kategorii juniorka do 52
kg! V kategorii junioři do 105 kg se umístil na 3.

místě Jan Matulík. Jakub Zoikas se umístil na šestém místě v kategorii dorostenci do 83 kg.
Na svitavských závodech byla účast našich
závodníků vyšší. Nejobsazenější byla kategorie
muži do 83 kg: Petr Kopecký – 6. místo, Lukáš
Gamovský – 7. místo, Vojtěch Kopecký – 8.
místo, Dominik Čonka – 10. místo. V kategorii
muži do 93 kg vybojoval zlatou medaili Adam
Poul s výkony 200 kg dřep, 132,5 kg benčpres
a 240 kg mrtvý tah. Ve zlatu budeme pokračovat, a to Patrikem Krušinou, který též vybojoval
zlatou medaili v kategorii muži do 120 kg s výkony 240 kg dřep, 150 kg benčpres a neuvěřitelných 300 kg mrtvý tah! Díky výkonům všech
závodníků byl náš oddíl na 2. místě.
Na závěr krátký rozhovor s Patrikem Krušinou:
Ahoj Páťo, ještě jednou gratuluji ke zlaté
medaili a neuvěřitelnému výkonu 300 kg
na mrtvý tah. Byl to tvůj osobní rekord?
„Ahoj Kristy, děkuji ke gratulaci. Na mrtvý

tah dát 300 kg bylo mým snem už asi 4 roky.
Můj nejvyšší rekord před závody bylo 285 kg,
takže když jsem 300 kg zvedl na závodech, byl
jsem upřímně překvapený.“
V mrtvém tahu byl jediný „osobáček“ nebo
jsi překonal i v jiné disciplíně?
„Ano, ve dřepu. Na závodech při třetím
pokusu jsem dal 255 kg, ale rozhodčí mi to bohužel neuznali. Já si tento pokus s radostí uznávám a nic si z toho nedělám, protože cítím, že
síla ve dřepu je ještě větší a budou padat větší
čísla. Tímto patří velké díky dlouholetému kamarádovi a zároveň trenérovi Zdeňku Zvoničovi, který mě hodně motivoval.“
Jaké budou tvé další závody?
„Jelikož byla tato soutěž oblastním kolem,
kvalifikoval jsem se na Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen.“
Kristýna Šigutová

Nejmenší fotbalisté
TJ Svitavy mezi republikovou elitou. Po 3
úspěšných podzimních kolech se svitavští fotbalisté věkové kategorie U9 probojovali do finálového turnaje, kde v květnu narazí na týmy Viktorie Plzeň, Baník Ostrava, Slávie Praha, FC
Slovácko, Sparta Praha. Výborná reprezentace
města, klubu a hlavně dobré práce trenérů. ( jp)

Olomoucká 2128/26b, Svitavy
Otevřeno: Po–Pá / 8:00-16:00
Na naše výrobky
poskytujeme záruku 5 let.

www.emagra.cz

NAVŠTIVTE NÁŠ NOVÝ

SHOWROOM
Ergonomické kancelářské židle / Kancelářský nábytek
Luxusní křesla / Sedací soupravy
Jednací židle / Konferenční a pracovní stoly
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Zprávy
od svitavských
kuželkářů

Svitavští Tuři zahájili desátou sezónu
Svitavští Tuři v úvodu své jubilejní desáté sezóny nestačili venku ve dvojím prodloužení
na vloni stříbrný tým Děčína a doma na mistrovský Nymburk. Svoji první výhru vybojovali až
na palubovce NH Ostrava v poměru 75:105.
Jednalo se o první historickou ligovou výhru pro
lodivoda Turů Lukáše Pivodu. První životní ligový
koš v tomto zápase zapsal i Jan Hlobil. Oběma
Turům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí

v dalších ligových bojích. Štěstíčko bude potřeba
určitě. Již úvodní kola ligy naznačila, že letos to
bude opravdu velmi kvalitní a vyrovnaná soutěž.
Velmi dobře si kromě favorita z Nymburka vedou
týmy Děčína, Opavy, Olomoucka a Ústí nad Labem. Své kvality potvrzují rovněž Pardubice
a USK Praha. Pokud chtějí Tuři pomýšlet na přední příčky tabulky, potřebují podporu Vás – skvěPavel Špaček
lých svitavských fanoušků.

Po 4. kole Východočeského přeboru je
A družstvo na 1. místě (4 výhry), B tým se nachází na 7. místě (2 výhry a 2 prohry). Ve Východočeské soutěži jsou odehrána také 4 kola
a náš D tým je zatím lépe postaven než C-čko.
Tým C je na 5. místě (2 výhry a 2 prohry),
D-čko je na 4. místě (2 výhry a 2 prohry).
Žákovské družstvo odehrálo 1. turnaj Východočeského poháru mládeže na kuželně
v České Třebové. Z důvodu neúplného týmu
skončili naši hráči na posledním, 6. místě, když
oba předvedli velmi dobré výkony.
Východočeský přebor se hraje na kuželně
v Lánech vždy v pátek od 17:00 a soutěž v sobotu od 9:00, přijďte svitavské kuželkáře podpořit.
Hledáme také nové hráče ve věku 10 – 14
let, trénink je ve středu od 16 do 17:30. Nebo
můžete kontaktovat trenéra Jakuba Zelinku
na telefonu 739 456 513.
Jakub Zelinka

Canisterapie
přináší radost
Zkoušky
na Cihelně

Zveme vás
na mikulášský běh

Základní kynologická organizace Cihelna
ve Svitavách pořádala dne 22. 9. 2019 mezinárodní a národní zkoušky v kategoriích
ZZO1, ZZO2, BH-VT, IGP 1, IGP 2, IGP 3,
SPr1 a FPr 3.
Velké poděkování patří rozhodčí Ivetě Skalické, figurantu Pavlu Hylákovi a městu Svitavy.
Město Svitavy podporuje sport a volnočasové
aktivity! Více fotografií z naší činnosti najdete
na našem webu http://zkocihelna.cz anebo
na Facebooku ZKO Cihelna Svitavy.
Zdislava Šmídová

V sobotu 7. prosince se na Svitavském stadionu uskuteční již tradiční Mikulášský běh. Pro
odvážné děti a dospělé budou připraveny tratě
od 50 do 600 metrů. Součástí jsou i čertovské
atletické hrátky (hod do čertovské tlamy, lovení kapříků atd.). Start je pro všechny zdarma!
První tři dívky a chlapci v kategorii budou odměněni sladkostmi od čerta, Mikuláše a anděla.
Každý účastník dostane drobnou odměnu. Pro
více informací sledujte náš FB (Atletika Svitavy)
nebo web (www.atletikasvitavy.cz). Těšíme se
na viděnou!
Veronika Peterková

Dva z našich členů, odborně vyškolení
v oblasti canisterapie, ve volném čase pravidelně navštěvují Domov pro seniory AZASS v Poličce a Speciální základní školu a střední školu
Svitavy. Se svými svěřenci Terezkou a Nikem se
zde věnují klientům těchto zařízení a vnášejí
do jejich života vítanou změnu a radost.
Zdislava Šmídová
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