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Dětský karneval s Krůčkem
Tradiční a oblíbený dětský karneval s Krůč-

kem se uskuteční v neděli 1. března od 16 
do 18 hodin v sále Fabriky. Letos jsme si pro 
vás a vaše děti připravili na karnevalu cestu 
pohádkovým světem. Cesta to bude dlouhá, 
zavede nás na spoustu zajímavých míst, 
na kterých potkáme několik pohádkových po-
stav od loupežníků a banditů, přes trpaslíky, 
čerty a čarodějnice až po princezny a draka 
v jeho dračí sluji. Povede se nám společně 

s dětmi před drakem zachránit princeznu? 
Po cestě pohádkovým karnevalovým světem 
na děti čekají zábavná stanoviště s pohádko-
vými úkoly. Nebude chybět ani pořádná kar-
nevalová diskotéka. Vítány jsou jakékoliv mas-
ky, nemusejí být nutně jen z pohádkového 
světa. Rodiče v maskách jsou také vítáni. Ro-
dinné vstupné je pro členy MC Krůček 70 Kč 
a pro nečleny 90 Kč. Těšíme se na společné 
karnevalové řádění.  Kateřina Burešová

SKS zahajuje SMS 
Ticket předprodej 

Od března 2020 přecházíme na SMS Ticket 
předprodej vstupenek. Proč jsme se tak roz-
hodli? Je to mnohem rychlejší, modernější, 
jednodušší, praktičtější, pohodlnější způsob, 
jak si pořídit vstupenku na koncert, divadlo, 
kino… Proč? Vstupenku můžete zaplatit kartou, 
rychlým převodem z internetového bankovnic-
tví, PayPalem a často také jednoduše SMSkou. 
Při platbě kartou a bankovním převodem ne-
platíte žádné poplatky navíc. Prostě – stačí za-
platit a jít na koncert, do divadla, do kina a vů-
bec za kulturou v našem městě! Chceme, aby 
naše služby byly co nejlepší! Těšíme se na vás.

Petr Mohr

Restaurátoři  
svitavského betléma 

Po Karlu Andresovi a manželech Bergero-
vých vám přiblížíme i druhý manželský pár, 
který se výrazně podílí na obnově svitavského 
betléma, Vendulu a Jiřího Látalovy. 

Paní Vendula pochází z Plzně, avšak střední 
a vysokou školu absolvovala v hlavním městě, 
kde se také seznámila s manželem. Jiří vyrůstal 
v Černošicích u Prahy u babičky. Nejprve man-
želé se dvěma dcerami bydleli v Plzni, poté ná-
sledoval přesun do Prahy, kde se dočkali i na-
rození syna. Během prací na spoustě zakázek, 
které za svoji kariéru již zvládli, jim s péčí o děti 
pomáhali rodiče.

Pokračování článku na straně 2

Svitavský Fanda 
Krajská přehlídka mladého amatérského 

divadla – postupové kolo na celostátní přehlíd-
ky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, 
přehlídky studentských divadelních souborů 
Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie 
Wolkerův Prostějov.

Svitavský Fanda je s námi už jedenáctým 
rokem a myslím, že je nám spolu dobře. Přichází 
vždy na konci března nebo na začátku dubna, 
letos 27. a 28. března. Potkáte ho ve Fabrice 
a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory z Pardu-
bic, Brna, Jevíčka, Hradce Králové i odjinud… 

Svitavský Fanda má i odbornou porotu, 
která rozebírá inscenace a případně nominuje 
ten či onen soubor na národní přehlídku. Lek-
torský sbor bude letos ve složení: Kamila Ko-
nývková Kostřicová (pedagog Ateliéru Divadla 
a výchovy JAMU Brno), Petr Váša (performer, 
výtvarník) a Tomáš Běhal (principál divadla Toy 
Machine, herec).

Svitavský Fanda má svoji znělku (složili ji pro 
něj chlapíci z AC/DC). A taky svého panáčka 
v modrém pruhovaném triku, s buřinkou na hla-
vě a potutelným úsměvem pod obřím knírem. 
Teď už však víme, že v doprovodném programu 
vystoupí jeden z porotců! Koncert kapely Ty 
Syčáci! se koná 27. března ve 20:00 hodin v Ty-
játru. “Syčáci” jsou alternativní brněnská hudeb-
ní skupina kolem Petra Váši. Svitavský Fanda je 
příjemné setkání mladých lidí, kteří mají rádi 
divadlo. Je to setkání, které rozhodně stojí za to 
navštívit! A radujme se, že i v našem městě žijí 
studentská divadla! To mě vždy příjemně pře-
kvapí a hlavně potěší. Hezké divadelní jaro! 

Akci pořádá Středisko kulturních služeb 
města Svitavy za finančního přispění Pardubické-
ho kraje a Ministerstva kultury ČR. Petr Mohr
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Restaurátoři  
svitavského betléma 

Pokračování článku ze strany 1
Restaurování se převážně věnují coby man-

želský pár. „Stačilo, aby jeden z nás strčil hlavu 
do dveří kanceláře a ozvalo se: Á, manželé Lá-
talovi!“ popisuje restaurátorka jejich společné 
renomé. Kromě manžela ale spolupracovala 
i s kamarády ze školy – vyjma doby, kdy byla 
na mateřské. „Restaurování totiž obnáší jak 
práci v ateliéru – v zimě, tak práci letní, kdy se 
jezdí po zámcích, hradech a kostelech, což 
bývá dosti náročné,“ vysvětluje Vendula úskalí 
práce restaurátorů. Již od studií získávali praxi 
u restaurátorů Bergerových, od kterých se 
mnoho naučili. „Inspirovali nás možná i v tom, 
že také pracujeme společně,“ dodává Jiří Látal.

Ve svém oboru nejsou žádná „ořezávátka“. 
Například v 70. letech sejmuli s dalšími kolegy 
260 m2 barokních maleb kostela sv. Františka 
Serafinského v Mostě. „Prací na zámcích a kos-
telech máme za sebou bezpočet. V posledních 
letech se však soustředíme na polychromované 
plastiky,“ říká paní Vendula. Nejraději však má 
restaurování deskových maleb, gotických a re-
nesančních, neboť je považuje za nádherné 
a váží si možnosti se jich dotknout.

Již loni byli osloveni manžely Bergerovými, 
aby se zapojili do rozsáhlého projektu obnovy 
svitavského betléma. „Restaurujeme architek-
tury a figurky. Části betlému prošly v minulosti 
mnoha opravami a my se snažíme o navrácení 
autenticity budoucímu celku,“ vysvětluje Jiří 
funkci Látalových. Do svitavského muzea do-
jíždějí již několik let a na pozvání diskutují s vý-
tvarníky před pořádáním každoročního salonu. 
Spolupráci se všemi hodnotí velmi dobře.

Manželé Látalovi byli začátkem 90. let spo-
luzakladateli restaurátorské školy v Litomyšli. 
„Byli jsme přesvědčeni, že bude potřeba více 
specializovaných odborníků v oboru,“ vysvět-
lují. Jejich přáním bylo vychovat kvalitní restau-
rátory, kteří by pokračovali v pracích především 
na kostelech. Přes skromné počátky se podaři-
lo přetvořit školu na Fakultu restaurování Uni-
verzity Pardubice, která disponuje čtyřmi obo-
ry, bakalářským i magisterským studiem. 

Jiří Johanides 

Svitavy ve světě i v Čechách
První měsíce nového roku jsou už tradičně 

časem veletrhů cestovního ruchu. Svitavy se 
v rámci stánku Českomoravského pomezí pre-
zentovaly už na třech, v březnu město čekají 
další dva.

Sezonu veletrhů zahajuje vždy brněnský 
Regiontour, na němž byli zástupci Svitav už 
podvacáté. Blízké i vzdálené krajiny pravidelně 
představuje mezinárodní ITF SlovakiaTour 
v Bratislavě, je současně největším na Sloven-
sku. Jeho návštěvníci se mohli dozvědět vše, co 
je zajímalo o Svitavách a okolí. „Lidé se vyptá-
vali na atraktivity našeho města, vyžití pro děti 
i sportovce, turistické cíle v blízkém okolí,“ říká 
Jiří Zdražil z městského informačního centra. 
Zájemcům často předával i přehled ubytování 
ve městě či restauračních zařízení.

Na pražském Holiday World se v únoru 
představil téměř celý svět a Svitavy nechyběly. 
„Opět jsme lákali návštěvníky na turistické 
atraktivity Svitav. Lidé se všude zajímají 
i o Oskara Schindlera,“ konstatuje Jiří Zdražil. 
Na českých veletrzích je poptávka i po aktuál-

ním kalendáři top akcí, které se v průběhu le-
tošního roku ve Svitavách uskuteční. Zájem je 
o tradiční akce, jakými jsou například Pivní 
slavnosti nebo oslava Dne dětí, návštěvníky 
veletrhů však zaujaly i akce novější.

Informace o Svitavách budou „k dostání“ 
i na březnových veletrzích, královéhradeckém 
InfoTouru a pražském For Bikes. V případě For 
Bikes se jedná o největší cyklistický veletrh 
v Čechách, který každý rok otevírá cyklistickou 
sezonu. Svitavy zde představí například dálko-
vou cyklostezku Svitava 24.  (pá)

V infocentru pořídíte informaci i dárek

Do městského informačního centra přišlo 
v loňském roce více návštěvníků než v roce 
2018. Ubylo zahraničních klientů, zato výrazně 
přibylo tuzemských.

Nejenom místní obyvatelé si do infocentra 
přicházejí pro informace nejrůznějšího druhu 
– ptají se, kde sídlí pojišťovny, banky, notáři, 
právníci či lékaři. Jsou už zvyklí, že je možné 
v „íčku“ kopírovat, skenovat, zvětšit či zmenšit 
a upravit fotografie, vytisknout dokumenty, po-
řídit fotografii pro víza či průkazku. Rovněž 
vám zde prodají vstupenky do kina, na divadel-
ní představení do Fabriky, ale prostřednictvím 
internetových portálů i na divadla, koncerty 
nebo muzikály i sportovní akce do řady měst 
v celé republice. Umějí laminovat dokumenty 
nebo třeba dárkové poukazy a udělají i krouž-
kovou vazbu.

Prodej dárkových předmětů je další služ-
bou infocentra pro návštěvníky. Najdete tu 
kalendáře, turistické vizitky, kávu, hrníčky, me-
dovinu, kávu, zápalky, knížky, pohlednice i štít-
ky na hůl. „Nově jsme do prodejního sortimen-
tu zařadili další svíčky, magnetky s jiným 
designem, šálek s podšálkem, žvýkačky, české 
vlajky látkové i menší papírové, prskavky a čaj 
tří druhů: roiboos, ovocný a černý,“ vypočítává 
zaměstnankyně „íčka“ Leona Haraštová novin-

ky, o něž mají klienti velký zájem. Podotkněme, 
že s některými návštěvníky si v infocentru vy-
tvořili přátelské až rodinné vztahy. „Jsme rádi, 
že můžeme lidem v mnoha případech pomoci,“ 
podotýká Leona Haraštová.

Samozřejmostí pro všechny návštěvníky je 
nabídka mnoha propagačních materiálů o Svi-
tavách i okolí, o blízkých městech, turistických 
cílech. Infocentrum je jedním z výdejních míst 
novin 5+2, Turistických novin a dalších tiskovin 
týkajících se cestování. (pá)

…v prosinci 2019 jsme pro vás otevřeli no-
vou vinotéku Amálka na náměstí Míru 
117/46 (kousek od infocentra). 
Nabízíme 21 druhů stáčených vín, 2 druhy 
perlivých vín, více než 150 druhů lahvo-
vých vín a spoustu dalších doplňků. Nabí-
zíme pro restaurace, kavárny a bary stáče-
ná i lahvová vína za zvýhodněné ceny. 
Na březen jsme připravili akci 4+1 litr stá-
čeného vína zdarma. 

Těšíme se na vaši návštěvu!
Telefon 776 666 850

Víte, že...
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Výběrové řízení 
na úředníka investičního oddělení 
odboru rozvoje města

Tajemník MěÚ Svitavy vypisuje výbě-
rové řízení na obsazení pracovního místa 
úředníka investičního oddělení odboru 
rozvoje města Městského úřadu Svitavy.

Bližší informace o požadavcích na ucha- 
zeče naleznete na úřední desce Městského 
úřadu Svitavy – volná pracovní místa.

Přihlášky je nutné podat do 6. března 
2020.  Ludmila Valenová

Obnova mobiliáře náměstí Míru
Město Svitavy ve spolupráci se společností 

SPORTES podalo žádost v dotačním programu 
Pardubického kraje „Podpora budování infra-
struktury cestovního ruchu v Pardubickém kra-
ji“. Cílem projektu je částečná obnova veřejného 
prostoru náměstí Míru včetně doplnění měst-
ského mobiliáře a s tím spojené prodloužení 
turistické sezony a zvýšení podpory turismu.

Projekt je celkově rozčleněn do 3 etap:
• Etapa č. 1: nákup 3 ks květinových věží – 

v roce 2019 byla zakoupena jedna květinová 
věž, která byla umístěna na náměstí Míru. 
Květinová věž byla osazena letničkou Million 
Bells, což však nebyla vhodně zvolená rost-
lina. Pro letošní rok jsme se rozhodli doplnit 

náměstí o další věže a následně je osadit 
vhodným kultivarem pelargonie.

• Etapa č. 2: postupná obnova a opravy mo-
biliáře – v průběhu této etapy dojde k opra-
vám stojanů na kola, bude provedena výmě-
na odpadkových košů, budou provedeny 
nátěry květníků u sloupů veřejného osvětle-
ní a ozdobných sloupků, bude provedena 
částečná oprava paletového nábytku u ka-
várny Floriánka.

• Etapa č. 3: v této etapě bude provedena re-
novace laviček, instalace okrasných sloupků 
u vysazených javorů v horní části náměstí, 
u kavárny Floriánka, které jsou navrženy 
Ing. arch. Romanem Svojanovským. 

Bronislav Olšán

Zápis dětí do základních škol
Zápis dětí do prvních ročníků základních 

škol pro školní rok 2020/2021 se letos ve všech 
svitavských školách uskuteční 22. dubna od 14 
do 17:30 hodin. Zapisovány budou děti naro-
zené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Ve Svitavách jsou stanoveny spádové ob-
vody pro celkem šest základních škol, podle 
školského zákona má povinnost základní škola 
zapsat přednostně děti ze svého spádového 
obvodu. Nijak tím není dotčeno právo rodičů 
vybrat si pro své dítě libovolnou základní školu. 
Rozdělení ulic do obvodů škol řeší obecně zá-
vazná vyhláška města č. 7/2017, kterou se sta-
noví školské obvody základních škol zřízených 
městem Svitavy.

Rodiče mají podle školského zákona povin-
nost zapsat děti v rozmezí 1.–30. dubna v roce, 
kdy má jejich dítě nastoupit povinnou školní 
docházku. Pokud je rodič přesvědčený, že je 
jeho dítě ještě nezralé pro školní docházku, 
a ví, že bude žádat o odklad, musí si k zápisu 
přinést písemnou žádost společně s vyjádřením 
školského poradenského zařízení (pedagogic-
ko-psychologická poradna nebo speciální pe-
dagogické centrum) a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. O odložení povinné 
školní docházky rozhoduje ředitel příslušné 
základní školy ve správním řízení. Jiří Petr
www.svitavy.cz/cs/m-57-vyhlasky-a-narizeni

Hurá do Langerova lesa
V některých městech lidé korzují po náměstí, 

ve Svitavách vycházejí do přírody. Proto město 
Svitavy v roce 2020 rozšíří možné cíle pro vycház-
ky. Po letech minulých, kdy se zaměřovalo na lo-
kalitu Brandu, parku Patriotů a Vodárenského 
lesa, nyní obrací svůj zrak k oblasti Langrova lesa. 
Zde v průběhu jara vzniknou čtyři odpočinková 
místa spojená s naukou o živočiších. Kromě aty-
pických laviček budou zbudovány dva herní prv-
ky se zaměřením na pohybové aktivity dětí a 2 
prvky naučně-zábavného charakteru.

Jednotlivá stanoviště budou určena pro 
rodiny s dětmi, kde budou moci děti potkat 
různé druhy živočichů, kteří se v lese nachá-
zejí. Tato čtyři stanoviště se zaměří na savce, 
bezobratlé, plazy a ptáky. Na tuto aktivitu zís-
kalo město Svitavy stoprocentní dotaci ze Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu 
ve výši 205 tis. Kč. V budoucnu plánujeme 
zbudovat další odpočinková místa v oblasti 
Městského lesa včetně obnovy Mariánského 
obrázku u studánky.  David Šimek

Zážitková trasa 
Výzva k námětům

V letošním roce budeme rozšiřovat 
aktivity i v lokalitě Brandu a rybníku Ros-
nička. Zde plánujeme zbudovat dětskou 
zážitkovou trasu, určenou hlavně pro ro-
diny s dětmi a seniory v délce tří km. 

Na této trase plánujeme zbudovat od-
počinková místa doplněná opět o herně-
-naučné prvky. I tuto aktivitu plánujeme 
financovat převážně z dotačních prostřed-
ků. V současné době připravujeme kon-
cept této trasy. 

Zde bychom chtěli veřejnost vyzvat 
ke spolupráci. Zajímá nás, co byste vy, Svi-
tavané, nejvíce ocenili za témata a jaké 
druhy prvků byste uvítali v dané loka- 
litě. Své náměty můžete do 15. 4. zasílat 
na email: starosta@svitavy.cz. Předem Vám 
všem děkujeme za projevenou aktivitu.

David Šimek

Výsadby záhonů
Společnost SPORTES Svitavy při své čin-

nosti Správce veřejné zeleně dlouhodobě spo-
lupracuje se společností KRATĚNA, a to přede-
vším při tvorbě návrhů a osazovacích schémat. 
Na základě této spolupráce došlo v roce 2019 
k vytvoření několika nových trvalkových záho-
nů. Ve vzájemné spolupráci jsme se rozhodli 
pokračovat i v roce 2020 a prvním letošním 
dílem budou záhony u Obchodní akademie 
v ul. T. G. Masaryka, které budou pokračovat 
a doplňovat celkovou koncepci území, s jehož 
revitalizací bylo započato v loňském roce. Osa-
zeno bude v jarních měsících 600 kusů květin. 

Bronislav Olšán

Fond regenerace památek 
V únoru 2012 schválilo Zastupitelstvo měs-

ta Svitavy vytvoření Fondu regenerace pamá-
tek města Svitavy, jehož filozofií je vytvoření 
systému podpory vlastníků kulturních památek 
nacházejících se na území města Svitavy. Fi-
nanční prostředky z tohoto fondu jsou určeny 
především na obnovu nemovitostí určujících 
charakter městské památkové zóny Svitavy, 
movitých památek a na náklady spojené se zá-
chrannými archeologickými výzkumy.

Systém poskytování finanční podpory je po-
stavený na principu vícezdrojového financování 
jako prorůstového stimulu rozvoje města. Finanč-
ní podpora může dosáhnout do 50 % výše nákla-
dů. Cílem je pomoc vlastníkům zachovat staveb-

něhistorické a uměleckořemeslné hodnoty města 
včetně hodnot archeologických, které jsou dílem 
našich předků, a zatraktivnit tím území města 
Svitavy jako místa pro hodnotný život jeho oby-
vatel a současně jako turistické destinace.

Město Svitavy získalo od Ministerstva kultu-
ry v rámci Fondu regenerace památek pro rok 
2020 celkovou podporu ve výši 900 tisíc korun 
z programu Regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón. 
Žádosti lze podávat na odboru školství v prů-
běhu celého roku. Zde jsou připraveni poskyt-
nout žadatelům podklady stavebně technické-
ho průzkumu pro konkrétní objekt. Všechny 
informace jsou na webu města. Jiří Petr
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Rekonstrukce sběrného dvora
V roce 2008 byla dokončena poslední re-

konstrukce sběrného dvora v ul. Olomoucká 
ve Svitavách. Od té doby došlo jak ke změnám 
legislativy v oblasti odpadového hospodářství, 
tak i potřeb a očekávání uživatelů tohoto zaří-
zení, jakož i jeho obsluhy. Proto již v roce 2018 
přistoupili zástupci města Svitavy i provozova-
tele tohoto zařízení, společnosti LIKO SVITAVY, 
a.s., k přípravě modernizace sběrného dvora. 

Základním cílem této akce je rozdělit sběrný 
dvůr na část určenou pro občany a producenty 
odpadů k jejich předání k dalšímu zpracování, 
opětovnému využití či likvidaci. V tomto vstup-
ním prostoru bude osazena nová automobilová 
mostní váha a kontejnery pro odložení odpadů 
budou umístěny v oválném uspořádání, aby zde 
byl zajištěn plynulý a bezpečný pohyb osob 
a vozidel. Již v roce 2019 byl z prostoru sběrné-
ho dvora přesunut mezisklad vytříděného skla, 
který byl přesunut na překladiště odpadů při 
výjezdu na Moravskou Třebovou. 

Další částí, která již bude veřejnosti nepří-

stupná, je umístěna v zadní části sběrného 
dvora, bude určena k dočasnému uskladnění 
vytříděných složek odpadu. Toto řešení umož-
nilo odkoupení soukromého pozemku mezi 
sběrným dvorem a zahradami rodinných domů 
v ul. Olomoucká do majetku města Svitavy. 
V rámci tohoto uspořádání zde bude postave-
na nová skladová hala. 

Na rozhraní těchto ploch byl již nyní vyčle-
něn prostor pro budoucí zbudování skladu za-
chovalých vybraných druhů odpadu, jako např. 
použitý nábytek, který by mohl být nabízen k dal-
šímu využití. Zbudování tohoto zařízení, tzv. 
„Reuse center“, na opětovné využití odpadu však 
nebude předmětem této modernizace. Součástí 
modernizace zatím nebude ani rekonstrukce 
příjezdové komunikace z ulice Olomoucká.

Součástí plánovaných úprav, které by měly 
být zahájeny a dokončeny v roce 2021, je dále 
zbudování zpevněný ploch, dešťové kanalizace, 
objektu pro zasakování dešťových vod, nové 
oplocení, včetně zdi k zahradám rodinných 
domů a výsadba zeleně k oddělení tohoto za-
řízení ve směru k rodinným domům. Na akci je 
vydáno pravomocné stavební povolení.

Celkové náklady připravené modernizace 
sběrného dvora činí 14,5 mil. Kč. Město Svitavy 
na spolufinancování akce požádalo o poskytnutí 
dotace ve výši 11,6 mil. Kč z Evropských struktu-
rálních a investičních fondů v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Jiří Johanides

Před gymnáziem vznikne parčík
Myšlenka úpravy prostoru před gymnáziem 

vznikala několik let, čekalo se na realizaci kruho-
vého objezdu. Jde o prostor, který je na velmi 
exponovaném místě, proto je zkulturnění místa 
žádoucí. 

Projekt předpokládá vybudování parčíku 
s odpočinkovou zónou, která poslouží nejen 
žákům gymnázia a základní školy, ale také ve-
řejnosti. Bude navazovat z jedné strany na park 
Jana Palacha a na připravované úpravy před 
radnicí, z druhé strany na připravované úpravy 
zeleně na Pražské ulici. Vytvoří se tak dlouhý 
pás kultivované zeleně a nových dřevin podél 
hlavní komunikace. 

Návrh úprav vznikal po analýze tak, aby 
zjednodušil komunikaci v uvedeném prostran-
ství, učinil ji bezpečnější, aby vytvořil odpočin-
kovou zónu s možnostmi využití interaktivního 
prostoru třeba i pro výukové potřeby škol nebo 
pro rodiče s dětmi a kočárky. 

V první fázi se bude muset prostor připravit, 
dojde k zbourání nefunkční kašny a k terénním 
úpravám. Citlivě se přistoupí také k současným 
dřevinám v prostoru, naprostá většina stromů 
a keřů zůstane v celém prostoru směrem k ulicím 
Sokolovská a Poličská zachována, několik stromů 
bylo navrženo na přemístění (patrně v onom 
prostoru), po konzultacích s odborníky však do-
jde k odstranění tří skupin dnes již nevzhledných 
a neperspektivních dřevin (túje, jalovec, bez čer-
ný) a jednoho malého, ale nemocného javoru. 

Protože se celá úprava prostoru uskuteční 
do podzimu roku 2020, k odstranění vybraných 
současných dřevin dojde zřejmě již v březnu, 
samozřejmě jen v případě schválení správním 
orgánem ochrany přírody. Na druhou stranu 
projekt předpokládá výsadbu více než dvacítky 
nových stromů a keřů, dále skupin květin a rost-
lin tak, aby vznik nový zelený, klimaticky odolněj-
ší prostor, jehož část vytvoří přirozené zastínění 
a odhlučnění (zejména od přilehlé komunikace 
a kruhového objezdu). Současné vzrostlé a per-
spektivní stromy budou zakomponovány do pro-
storu. Z hlediska dřevin na tom prostor funkčně 
a zejména početně výrazně vydělá. Přibydou 
také stromy přímo před budovou školy, jeden 

nový strom by měl také narušit současnou po-
hledově až příliš velkou zadlážděnou plochu. 
Koruny stromů a keře by tak postupně měly vy-
tvořit příjemné a přirozené zastínění celého pro-
storu a odhlučnění od komunikace.

Projekt přistupuje citlivě také k hospodaření 
s vodou – dešťová voda se nebude z nových 
chodníků ztrácet do kanálů, jak je tomu nyní, ale 
bude se z podstatné části vracet do půdy. Při-
praví se také podmínky pro budoucí využití deš-
ťové vody stažené ze střechy školy. Chybět ne-
bude instalace laviček, osvětlení, projekt 
uvažuje také s mlžením vody v horkých měsí-
cích. Celou akcii bude financovat Pardubický 
kraj, kterému pozemek patří. Milan Báča

Vítání občánků

V sobotu 1. února 2020 přivítal MUDr. Ha-
rald Čadílek, zastupitel města Svitavy, mezi 
občany našeho města tyto děti: 

Vojtěch Hanuš
Sára Vítková
Stela Otrubová
Tomáš Kubík
Michael Jan Kolek
Natálie Dejdarová
Benjamin Obhlídal

Pokud má vaše dítě trvalý pobyt v našem 
městě a chtěli byste své miminko nechat slav-
nostně přivítat do života v něm, kontaktujte, 
prosím, místní matriční úřad (tel. 461550411, 
461550412 nebo 731677735, popř. email: ma-
trika@svitavy.cz). Narozené děti nejsou zvány 
automaticky, ale na základě projevení zájmu  
ze strany jejich rodičů. 

Renata Johanidesová

Zasedání zastupitelstva
Příští zasedání Zastupitelstva města 

Svitavy se koná 18. března od 16 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu Svi-
tavy, T. G. Masaryka 25.
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Městská policie 156

Blokové čištění a parkování v zeleni
Upozorňujeme občany města, že během 

měsíce března začne jarní úklid ulic ve městě. 
Blokové čištění zabezpečuje společnost Spor-
tes. Na některých místech se pracovníci, kteří 
úklid provádějí, setkávají s tím, že na ulicích 
zůstávají zaparkovaná vozidla, ačkoli je zde 
dopravními značkami v době úklidu parkování 
zakázáno. Dopravní značení je na ulici umístě-
no vždy s dostatečným předstihem, a to mini-
málně jednoho týdne. Dovoluji si tímto všechny 
majitele a řidiče motorových vozidel požádat 
o respektování dopravního značení a umožně-
ní úklidu. Vyhnete se tím případnému postihu 
za přestupek. Zároveň upozorňujeme na par-
kování vozidel v zeleni. Nemusí vždy jít jen 
o travnatou plochu, ale zákaz dopadá i na par-
kování na nezpevněných plochách, kde parko-
vání také není povoleno. 

Veřejné pohoršení 
Dne 12. 2. v odpoledních hodinách řešili 

strážníci dva případy veřejného pohoršení. Od-
poledne byla hlášena ležící podnapilá žena 
na náměstí. Jednalo o jistou P.D., která má s al-
koholem opakované problémy. Uvedená neby-
la zraněna a strážnici je na místě zvedli. Věc 
vyřešili v rámci přestupkového jednání a dotyč-
ná byla posléze z místa propuštěna. Ve stejný 
den strážníci řešili další veřejné pohoršení, a to 
na ulici Svitavská, kde v jednom ze vchodů pa-
nelového domu na schodech usnula podnapilá 
žena. Strážníci po příjezdu zjistili, že se jedná 
o jistou P.R., která byla z místa vykázána a ře-
šena také v rámci přestupkového jednání. 

Několik údajů o činnosti MP Svitavy 
Městská policie Svitavy každoročně vyka-

zuje statistické údaje o své činnosti pro Minis-
terstvo vnitra a nebylo tomu jinak ani v roce 
letošním. Jedná se o údaje k činnosti městské 
policie za rok 2019. Informuji vás, že níže uvá-
dím jen stručný přehled o naší činnosti. Podrob-
nější zpráva bude zpracována v následujícím 
období jako každoroční zpráva o činnosti MP 
Svitavy za rok 2019 a předložena zastupitelstvu 
města v květnu 2020. Po jejím schválení bude 
v celém znění zveřejněna pro všechny občany 
města. 

Celkový počet přijatých oznámení/řeše-
ných událostí: 5263, což je v přepočtu přes 14 
řešených událostí denně. Některé události 
strážnici vyřeší řádově v několika minutách, 
ale jiné jim zaberou i hodiny, dle závažnosti 
věci. Počet přestupků projednaných příkazem 
na místě v roce 2019 činil: 1408, z toho řešeno 
uložením pokuty: 1254 přestupků. Přestupky 
proti bezpečnosti a plynulosti silničního pro-
vozu: 1186, proti majetku: 106, proti veřejné-
mu pořádku: 14, počet oznámených přestup-
ků správnímu orgánu: 154, počet podezření 
ze spáchání trestného činu předaných Policii 
ČR: 56, počet výjezdů na žádost PČR: 280, 
počet osob předvedených strážníky: 26, od-
chycená zvířata: 98. Rostislav Bednář

Grantový program města Svitavy
Město Svitavy každoročně vyhlašuje Gran-

tový program, jehož cílem je finančně podpořit 
nestátní neziskové organizace, právnické oso-
by, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, 
které provozují veřejně prospěšnou činnost 
a volnočasové aktivity pro děti a mládež 
na území města Svitavy v určených oblastech. 

Těmi budou i pro rok 2020:
sociální služby a humanitární pomoc / kultura / 
sport a turistika / životní prostředí
V připravovaném návrhu rozpočtu města je 
pro rok 2020 alokována částka 300 tisíc Kč. 
Písemné žádosti lze podávat od 2. 3. do 6. 4. 
2020. Jiří Petr

Granty na ošetření stromů
Rada města Svitavy na svém zasedání 13. 

ledna 2020 vyhlásila grantový program nazva-
ný Příspěvky na ošetření významných stromů. 
O finanční podporu mohou žádat občané 
i podnikatelé, kteří vlastní významné stromy 
rostoucí na území města Svitavy.

Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní 
řadu významných funkcí – estetickou, ekologickou 
a společenskou. Tím se významně podílejí na zlep-
šování životního prostředí obyvatel v našem měs-
tě. Důležité je však nejen stromy vysazovat, ale 
také je pečlivě a odpovědně ošetřovat. Ošetřování 
stromů je činnost, která vyžaduje speciální znalos-
ti, vybavení a dovednosti. Neodborný řez může 
způsobit nezvratné poškození, které bude ovliv-
ňovat strom po celý jeho život, případně v horších 
případech život stromu výrazně zkrátí.

Přednostně bude příspěvek přiznán 
na ošetření stromů, jejichž stav lze charakteri-
zovat jako rizikový. Ošetření spočívá v provede-

ní bezpečnostního a zdravotního řezu, případ-
ně zabezpečení koruny stromu proti jejímu 
rozlomení umístěním bezpečnostní vazby. Pří-
spěvek nebude poskytován na kácení stromů.

Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno po-
dat od 2. března do 30. dubna 2020 odboru ži-
votního prostředí MěÚ Svitavy. Potřebný tiskopis 
lze získat na odboru životního prostředí MěÚ 
Svitavy, podatelnách úřadu nebo webu města:
www.svitavy.cz/cs/m-20-grantovy-program/

K žádosti je nutné doložit kopii katastrální 
mapy se situačním zákresem předmětného 
stromu. Zpracování cenové nabídky zajistí od-
bor životního prostředí a doporučí radě města 
výši příspěvku na ošetření konkrétního stromu, 
a to podle naléhavosti zásahu a významu da-
ného stromu z hlediska městské zeleně. Podá-
ním žádosti nevzniká na příspěvek nárok. O vý-
sledku budou všichni žadatelé písemně 
informováni. Soňa Šemberová

Poplatek ze psů
Držitelům psů sdělujeme, že splatnost 

poplatku ze psů je 31. března kalendářní-
ho roku. V poplatku došlo k výrazným 
změnám, obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Svitavy č. 5/2019 najdete na stránkách 
města nebo na tel. 461 550 444.

Žádosti o osvobození nebo úlevy 
na poplatku je třeba doložit na odboru 
financí do splatnosti, tj. do 31. 3. Veškeré 
změny v držení psů /úhyn, stěhování psa 
atd./ je držitel povinen oznámit do 15 dnů 
na odboru financí MěÚ. Informace k po-
platku získáte na odboru financí na tel. 
461 550 444, Ilona Svobodová nebo Lucie 
Odstrčilíková. Ilona Svobodová

Volné pracovní místo
Zahradník / lesník
Místo výkonu práce: SPORTES Svitavy s.r.o., 
Tovární 677/28, 568 02 Svitavy
Komu se hlásit: Bc. Radim Klíč, 
tel.: 736 752 635, e-mail: klic@svitavy.cz

Vlastnosti volného místa
Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: 
Střední odborné (vyučen)
Doba zaměstnání: od 1. 3. 2020 
Mzda: od 22 000 Kč do 26 000 Kč

Náplň práce: 
• Ošetřování dřevin, vč. práce na montážní 

plošině
• Obsluha a údržba motorových pil
• Řízení a údržba motorových vozidel  

– traktor, malotraktory apod.

Požadavky: vzdělání v oboru technickém, 
min. střední odborné učiliště – vyučen, 
manuální zručnost, pozitivní vztah k tech-
nice, flexibilita, fyzická odolnost, chuť pro 
další vzdělávání, ŘP sk. B, T spolehlivost.
NABÍZÍME: stravenky v hodnotě 90 Kč, 
dovolená 25 dnů, účast na programu T-
-Mobile s výhodnějším voláním
Strukturovaný životopis doručte na adresu:
SPORTES Svitavy s.r.o., Tovární 677/28, 
568 02 Svitavy nebo na e-mail: klic@svita-
vy.cz, tel. 736 752 635, tel. 461 535 273.
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vedení města za jednání o naplnění zákon-
ných podmínek pro bezúplatný převod 
do vlastnictví města Svitavy od České repub-
liky. Konečné slovo má Ministerstvo financí 
a zde, na základě osobního jednání s minist-
ryní financí Alenou Schillerovou, mohu potvr-
dit kladné stanovisko ministerstva financí. 
Věřím, že Ettlova vila bude dále veřejně spra-
vovanou dominantou a památkou města.  

Ing. Jaroslav Kytýr, 
zastupitel a poslanec za Hnutí  

ANO 2011 

Komunikace  
na prvním místě
Vážení Svitavané, 

v poslední době jsem se setkal s dotazy 
mých kolegů a přátel, kteří zachytili na sociál-
ních sítích diskuse či dotazy k různým tématům 
ve městě, proč nereaguji a odpověď nenapíši. 

Na sociálních sítích je mnoho skupin, které 
se více či méně týkají našeho města. Není v si-
lách člověka či našeho týmu všechno pročíst 
a hledat v nekonečných diskusích, jestli v té či 
oné skupině někdo něco nepotřebuje nebo 
řeší nějaký problém, který by mohl úřad nebo 
mě zajímat. Velice se omlouvám, ale v pracov-
ní době se s kolegy zabýváme především zále-
žitostmi spojenými s řízením města, realizací 
investičních akcí a komunikací s občany, kteří 
mě navštíví nebo osloví. Volného času moc 
nezbývá, věnuji ho především rodině a nutné 
relaxaci. Času na to, abych kompletně sjížděl 
sociální sítě a vyhledával, zda se mě náhodou 
někdo někde na něco dotazuje, se opravdu 
nedostává. 

Prosím Vás, pokud budete chtít získat od-
pověď na Váš dotaz či na něco upozornit, vy-
užijte prosím internetového fóra města 
na webových stránkách www.svitavy.cz. Pří-
padně můžete položit dotaz či připomínku 
na webových stránkách www.sdruzenipro-
mestosvitavy.cz. Já nebo další kolegové Vám 
určitě odpovíme. 

Pokud ale žádáte přímou komunikaci se 
starostou města, napište mi prosím na email: 
starosta@svitavy.cz, případně na můj faceboo-
kový profil nebo mi zavolejte v pracovní době 
na tel. 732 504 588. 

Moc děkuji za pochopení a těším se na dal-
ší spolupráci a komunikaci s Vámi

David Šimek, starosta města

Ze zastupitelských lavic

MHD ne,  
bazén ano i bez studie

V  závěru  loňského  roku 
nebylo zastupitelstvem přijato 
zavedení MHD a naopak nylo 
schváleno  spuštění  procesu 
rekonstrukce krytého bazénu. 

Na rozdíl od rekonstrukce bazénu byla k téma-
tu MHD zpracována nezávislými odborníky 
podrobná studie .Na studii MHD bylo vynalo-
ženo 200 tisíc Kč z městského rozpočtu ,což je 
 7,5%z uvažovaných nákladů na jednoroční 
zkušební  provoz  .U  krytého  bazénu  by, 
při  očekávané investici  okolo  čtvrt  miliardy 
korun ,studie proveditelnosti dle odborníků 
vyšla na 250 tisíc Kč .Což je pouhých0,1%  
z celkových nákladů !Odborná studie prove-
ditelnosti nebyla a není !Na krytý bazén neby-
la nikdy vypsána u takovýchto projektů zcela 
běžná architektonická soutěž .Poněkud zvlášt-
ní v celém kontextu obou projektů je také to, 
že u MHD mělo jít o spuštění jednoročního 
zkušebního procesu a u rekonstrukce bazénu 
půjde o zásadní investici na několik desítek let. 
Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci ,aniž by 
znalo skutečnou ,projektovanou cenu .Projekt 
totiž prochází aktuálně revizí !Zkrátka bianco 
šek radě města !Nejsme zásadními odpůrci 
projektu rekonstrukce bazénu ,ale nemůžeme 
podporovat obrovské a dlouhodobé výdaje 
z rozpočtu města aniž by celý proces obsaho-
val zásadní kroky ,především ale ty finanční. 
Řádný hospodář ,nikdy neplánuje projekt bez 
toho ,aby využil všechny dostupné kroky k ob-
hajobě takto zásadní investice ,spojený s dlou-
hodobými výdaji z rozpočtu města. 

Vojtěch Fadrný, Piráti a nezávislí Svitavy

Ettlova vila by mohla 
přejít bezúplatně  
do vlastnictví města  
Svitavy

Vážení Svitaváci, určitě víte, že Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
opouští Ettlovu vilu, která se tím stává nepo-
třebnou nemovitostí pro Českou republiku. 
Zákon preferuje úplatný převod formou výbě-
rového řízení nebo dražby. Výjimečně lze ne-
movitost převést přímým převodem nebo 
bezúplatně. Touto cestou chci poděkovat 

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplně-
ním novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobod-
nému vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých 
politických subjektů v aktuálním složení Zastupi-
telstva města Svitavy. Texty příspěvků neprochá-
zejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby 
jsou od 8:00 do 11.00 hodin. Mimo tyto ho-
diny přijímá akutní pacienty stomatologická 
pohotovost pardubické nemocnice v ordi-
načních hodinách: So, Ne a svátky 8:00–
18:00 hodin, Po–Pá 17:00–21:00 hodin.

1. 3. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230

7.–8. 3. MUDr. Barbora Komárková 
Moravská Třebová, Svitavská 36, 
734 113 860

14.–15. 3. MUDr. Lukáš Pospíšil 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970

21.–22. 3. MUDr. Anežka Librová 
Moravská Třebová, Komenského 1417/22, 
461 312 484

28.–29. 3. MUDr. Táňa Morávková 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 776 117 026

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

Lékařská pohotovostní služba 
pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, příze-
mí, 461 569 239, Pátek: 18:00–21:00 / 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.

Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí, 
461 569 111.

Lékařská pohotovost

Další zlato pro 
Vojtu Petrželu
Vojtěch Petržela 
získal v polovině 
února ve Stuttgar-
tu na Olympiádě 
IKA Culinary Olym- 
pics zlatou medaili 
v kategorii live car-

vingu! Juniorský národní tým si odvezl 
stříbro a bronz. „Je to pořádně odmaka-
ný,“ říká o úspěchu juniorského týmu Pe-
tržela. „V carvingu jsem neměl soutěžit, 
na to je zlato a bedna z live carvingu vý-
borná a nečekaná,“ hodnotí mladý kuchař. 
Kulinářská olympiáda IKA není v naší zemi 
příliš známá, jde ale o velmi prestižní zále-
žitost. V řadě kategorií se utkalo 74 států. 
Gratulujeme! (red)

Víte, že...
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Svitavští světáci – 19. díl 
Kristýna Tronečková je studentkou doktorského programu Psychologie na Filozofické fa-

kultě Masarykovy univerzy, je absolventkou oboru Žurnalistika na Fakultě sociálních studií. 
Jako psycholožka pracuje pro různé organizace „na dálku“. Během studií strávila několik se-
mestrů v Dánsku, Norsku, Velké Británii, Indonésii, v Bhútánu a na Islandu. Z jejích zážitků ze 
studií, cestování i studijních výzkumů vznikla kniha Cesty za štěstím.

Zastihla jsem Vás v Norsku, co Vás do této 
severské země aktuálně přivedlo?

„Dělám zde doktorský výzkum štěstí a spi-
rituality založený na hloubkových rozhovorech 
s domorodci. Díky této důkladné sondě mohu 
dané místo poznat z různých úhlů. Za stejným 
účelem jsem byla například v Bhútánu, na Is-
landu a v Izraeli; o těchto zemích jsem napsala 
také knihu Cesty za štěstím.“
Narodila jste se ve Svitavách, chodila zde 
do školy, na gymnázium, jak často se vracíte 
do rodného města?

„Do Svitav se vracím za rodinou, město 
navštívím několikrát do roka. Svitavy mám 
ráda, ale nejmilejší mi je okolní příroda. Mám 
moc ráda Hřebeč, údolí za viaduktem 
a u Sklenného. Jsou to místa, kde ráda rozjí-
mám a kde cítím propojení.“
Čím Vás zaujala právě psychologie?

„Vždycky mě zajímal pozitivní přístup v ži-
votě, a tedy i v psychologii. Místo toho, aby-
chom hledali, co nefunguje, se stejně tak mů-
žeme zaměřovat na to, co je dobré a může být 
třeba ještě lepší.“
Během studií jste strávila několik semestrů 
v různých zemích – podle čeho jste je vybírala?

„Těch zemí bylo hodně, už na bakalářském 
a magisterském studiu jsem mnoho semestrů 
strávila v cizině. Na doktorátu jsem si země vy-
bírala vzhledem k obsahu mého výzkumu. Dou-
fám, že jsem si toho odnesla stejně, jako toho 
přinesla. Díky těmto zkušenostem jsem nejprve 
poznala, co nechci a kdo nejsem. Potom jsem 
měla možnost rozvíjet to, kdo doopravdy jsem 
a co cítím. Záměrně tady nejmenuji jednotlivé 
země, protože tyto zkušenosti se nemusí vý-
hradně omezovat hranicemi. Přesto tomu dané 
prostředí může dát určitou příchuť a posunout 
věci tím správným směrem. Když člověk chce…“

Do Bhútánu jste se vydala za výzkumem 
hrubého národního štěstí. Jsou Bhútánci 
opravdu šťastní? Co vlastně považují za štěstí? 

„Bhútán je láska, která mi změnila život. Pro-
cestovala jsem hodně zemí a všude jsem se cítila 
hezky, ale tak milé a přátelské lidi jako v Bhútánu 
jsem nikde jinde nepotkala. Možná je to jejich 
tibetským buddhismem, pevnými komunitními 
vazbami nebo milujícím králem… Možná jsou 
v tom zamíchané ingredience, o kterých ani ne-
tuším. Jedno ale vím jistě. Štěstí v Bhútánu je 
všudypřítomné a vysoce nakažlivé. Od Bhútánců 
jsem se naučila, že k tomu, abychom byli šťastní, 
nepotřebujeme mnoho. Přála bych každému, 
aby zažil svůj Bhútán, ať už bude kdekoliv.“
Řekla jste, že v Izraeli jste poznala svou 
sílu…

„To platí o všech zemí z knihy Cesty za štěs-
tím. Bhútán je země, kde moje duše rozkvetla. 
Island je země, kde se moje duše dotkla svých 
kořenů. Izrael je země, kde má mysl poznala 
svou sílu. Síla ducha tedy patří Bhútánu, síla 
mysli náleží Izraeli a síla přírody dýchá z Islan-
du. A láska z lidí je pak cítit všude. Některé síly 
se doplňují a překrývají, všechny tři ale fungují 
v synergii celistvosti, jež léčí, posouvá a hřeje.“ 
Kterou nejvíce zapeklitou situaci jste 
na svých cestách řešila?

„Víza do Bhútánu. Je jednoduché se tam 
dostat jako turista, který za svůj pobyt draze 
zaplatí, ale expertní či výzkumnická víza jsou 
hodně, hodně velkou výzvou.“
Vaše kniha Cesty za štěstím byla už před 
Vánocemi vyprodaná. Čekala jste to? Učinilo 
Vás to šťastnou? A co byste z ní s odstupem 
času „vypíchla“?

„Moc mě to potěšilo. A jsem ráda, že kniha 
může šířit radost dál. S Albatrosem plánujeme 
druhou knihu. Co bych z ní vypíchla? I přes 
odlišnosti jednotlivých zemí a jejich kultur si 
myslím, že není tolik důležité kde a s kým jsme, 
ale to, kým jsme.“
Kam povedou Vaše kroky příště?

„Teď žiju v Norsku, které bude patrně sou-
částí další knihy, kterou s Albatrosem plánuji. 
O dalších zemích, ve kterých jsem žila a které 
jsem procestovala, pak píšu na webech nakri-
dlech.cz a obhutanu.cz.“ Petra Soukupová

Pardubické hudební jaro 
poprvé ve Svitavách!

V pořadí 42. ročník nabídne 26 orchestrál-
ních a komorních koncertů duchovní hudby, 
operních a crossoverových představení. Uměl-
ci z Čech i zahraničí se představí příznivcům 
hudby v Pardubicích, Hradci Králové, Heřma-
nově Městci, Hlinsku, Svitavách, Přelouči, 
Chrudimi, Sezemicích a Vysokém Mýtě. 

Tak tedy: 24. března 2020 v 19:00 hodin 
ve Fabrice Svitavy: Lukáš Vondráček a Barocco 
sempre giovane.

Účinkují: Barocco sempre giovane, Lukáš 
Vondráček – klavír, Jiří Houdek – trubka.

Unikátní spojení špičkového klavíristy, 
ověnčeného vítězstvím v prestižní mezinárodní 
soutěži královny Alžběty v Bruselu, a komorní-
ho souboru Barocco sempre giovane, složené-
ho ze špičkových mladých českých profesionál-
ních hudebníků. Zazní díla Edvarda Hagerupa 
Griega a Ottorino Respighiho, inspirované 
starou hudbou a Koncert č. 1 c moll pro klavír, 
trubku a smyčcový orchestr Dmitrije Šostako-
viče. Partu sólové trubky se ujme Jiří Houdek, 
sólotrumpetista orchestru Národního divadla 
a Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Podruhé během krátké doby zahraje 
na naše nové koncertní křídlo ve Fabrice světo-
vá klavírní hvězda Lukáš Vondráček! Společně 
s Barocco sempre giovane zahraje Lukáš Von-
dráček v rámci Pardubického hudebního jara 
2020 pouze v Pardubicích, Hradci Králové 
a ve Svitavách! Jedná se opravdu o mimořádný 
hudební zážitek. Vždyť kolikrát se potkáme se 
skutečnou hvězdou světových hudebních pódií? 
S klavíristou, který s obrovským úspěchem vy-
stoupil v nejslavnějších koncertních domech 
po celém světě a nyní ve Fabrice Svitavy!

Lze si takový koncert nechat ujít? Hezké hu-
dební jaro (a nejen hudební)!  Petr Mohr

Hitpoint LEGENDS popáté 
ve Svitavách

Víkend 21. a 22. března bude ve Fabrice 
patřit herní show Hitpoint LEGENDS, která ne-
dávno obdržela cenu za nejlepší českou offline 
akci roku 2019. Proběhne zde tradiční vyvrcho-
lení jarní sezony národní ligy v PC hrách a ko-
munitní sraz nejpopulárnější týmové strategické 
hry League of Legends. Do Svitav se opět sje-
dou nejlepší čeští a slovenští hráči, kteří budou 
soupeřit o titul a dotaci 70 tisíc korun. Poprvé 
také budou ve hře hned dvě postupová místo 
do evropského turnaje s dotací 150 tisíc euro!

Akce je proslulá hlavně díky kvalitní produk-
ci a skvělé divácké atmosféře podobné sportov-
ním kláním. V komentovaných zápasech v bitvě 
o pohár se představí absolutní domácí špička. 
Potkat zde můžete také herní osobnosti a zapo-
jit se do diváckých soutěží. Kromě finálových 
utkání profesionálů bude pro návštěvníky při-
praven zajímavý doprovodný program, tombo-
la, cosplay a mnoho dalšího. Předprodej vstu-
penek a další detaily najdete na stránkách 
organizátorů www.hitpoint.cz.  Ondřej Báča
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Za netopýry do muzea
V únoru jsme v muzeu slavnostně otevřeli 

velkou výstavu věnovanou netopýrům. Výstava 
sklízí velký ohlas u odborníků i laiků a já bych 
chtěla za její přípravu poděkovat mému kole-
govi Jakubu Vránovi. Podařilo se mu shromáž-
dit opravdu úctyhodné množství exponátů, 
které do Svitav zapůjčily Národní muzeum 
v Praze, Slezské zemské muzeum v Opavě, Mo-
ravské zemské muzeum v Brně, Muzeum vý-
chodních Čech v Hradci Králové, Východočes-

ké muzeum v Pardubicích, Regionální muzea 
v Litomyšli a Chrudimi, Přírodovědecká fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně a Dům přírody 
Moravského krasu. Část panelů na výstavu za-
půjčila Česká společnost pro ochranu netopýrů 
a Ministerstvo životního prostředí. Na výstavě 
se ale podílela i celá řada dobrovolníků, ať již 
zápůjčkou fotografií či exponátů, nebo spolu-
prací na přípravě a instalaci výstavy.

Výstava je velmi obsáhlá, ale zdaleka necílí 
jen na odborníky, je připravena pro celou rodi-
nu. Při její prohlídce se vám do cesty staví růz-
né úkoly, skládačky, společenské hry, díky nimž 
se o těchto zvláštních savcích dozvíte nenásil-
nou formou mnohé. Je opravdu vhodná pro 
návštěvníky od dvou do sta let. 

Výstava bude v muzeu k vidění až do 13. 
dubna. A pokud byste chtěli absolvovat komen-
tovanou prohlídku výstavy s jejím autorem, 
máte možnost ve středu 4. března od 17 hodin. 

Blanka Čuhelová

Výstava Jitka Štenclová – Metamorfózy
Od poloviny března se výstavní síně svitav-

ského muzea rozzáří barvami – zaplní je velko-
plošné obrazy akademické malířky Jitky Štenc-
lové. Když jsem před rokem poprvé nahlédla 
do její monografie, pocítila jsem z fotografií 
obrazů úžasnou energii. Ta se několikanásob-
ně umocnila, když jsem stála před originály. 
Obrazy Jitky Štenclové působí neuvěřitelným 
propojením barev a tvarů. Na první pohled 
vzbuzují velmi příjemné pocity, vtáhnou člově-
ka do svého nitra. Nejde ale jen o barevnost 
a struktury, ale najdete v nich autorčiny (i své) 
vnitřní pocity, zážitky a vzpomínky. Jediný  
ne úplně příjemný pocit jsem měla z vědomí, 
že všechny obrazy se prostě do našeho muzea 
nevejdou. A že je to velká škoda.

Její přítel, výtvarný kritik, historik umění 
a v současné době kurátor galerie GASK v Kut-
né Hoře o Jitce v loňském katalogu k výstavě 
v Domě umění Opava krom jiného napsal:  
„…U autorky je příznačná stále se obnovující 
souhra mezi prazákladními principy světla, bar-
vy a tvaru. Její obrazy na nás působí jako vitráže 
chrámu, skrze které proudí světlo z vyššího plá-
nu vědomí. Tento prosvětlený stav je půdou 
hlubinné kontemplace ve smyslu výroku Vol-

tairea: „Rozjímání je rozpouštění myšlenek 
ve věčném povědomí nebo čisté vědomí bez 
zpředmětnění, vědění bez myšlení, splynutí ko-
nečnosti do nekonečna“. Pokud si uvědomuje-
me, že v autorčině výtvarném projevu je světlo 
a barva jedno a totéž, pak se blížíme k zásadní-
mu poznání, že se její kompozice neurčují 
hmotnými prvky tolik jako energií samotnou…“

Jitka Štenclová vystavovala na mnoha mís-
tech naší republiky i v zahraničí (Německo, 
Rakousko, Velká Británie, Švédsko…), její obra-
zy se nacházejí ve sbírkách českých i zahranič-
ních institucí, např. Národní galerie a Umělec-
koprůmyslového muzea v Praze, Musées 
Royaux d´Art et d´Histoire v Bruselu, Power-
house Museum v Sydney a dalších. Pokud chce-
te prožít opravdu příjemné chvíle s uměním, 
nenechte si tuto výstavu rozhodně ujít. (bč)

V dnešním díle nulítek se dostaneme do roku 
1680, do roku té ohavné selské rebelie, která sice 
vypukla na sousedním Litomyšlsku, ale ohlas 
zaznamenáváme i u nás. Jako by nestačilo, že 
před třemi desítkami let skončila strašlivá válka 
(1648), která svými důsledky způsobila hluboký 
úpadek našich korunních zemí. Rozvrat společ-
nosti měl své důsledky nejen v hospodářství, ale 
i v mravních hodnotách. Obludný výsledek války, 
ukotvený v tezi „čí vláda, toho víra“, znamenal 
násilnou rekatolizaci v zemi, která se od husit-
ských bouří stala královstvím dvojího lidu s ná-
během k náboženské toleranci pohusitského 
protestantství. Tíže kritických let, umocněná 
morem, neúrodou, krupobitím a třebas i nájezdy 
kobylek, nejvíce doléhala na selský lid. Ten, ač-
koliv byl zbaven jakýchkoliv práv, byl o to více 
připoután k půdě (hovoříme o nevolnictví) a za-
tížen robotními povinnostmi vůči své vrchnosti. 
Vrchnostenský velkostatek se stal základní hos-
podářskou jednotkou, ovšem spoléhající na ro-
botní povinnosti venkova. Míra roboty byla ne-
únosně zvyšována, že se ocitla v neřešitelné 
situaci, neboť sedlákům se přestalo dostávat sil 
k vlastnímu hospodaření. Robotní povinnost 
byla určena na několik dnů ročně, ale po válce 
se zvýšila na tři a více dnů týdně. Když si k tomu 
představíme řadu církevních svátků, kdy byla 
jakákoliv práce zapovězena, výsledkem stavu 
byla naprosto nulová produktivita práce „na pan-
ském“, což vedlo k dalšímu navyšování robot. 
Spirála dospěla ke krvavému rozuzlení právě 
v roce 1680. 

Povstání sedláků na Litomyšlsku, které vedl 
Lukáš Pakosta, bylo utopeno v krvi. Sám Pakosta 
byl na Šibeničním vrchu nad Litomyšlí, u rozces-
tí cest k Morašicím a Nedošínu, zaživa vpleten 
v kolo a lámán, dalším dvěma rebelantům byla 
useknuta hlava a mrtvoly vpleteny do kola a spo-
lečně s již mrtvým Pakostou vyzdviženi vysoko 
jiným ku příkladu a strachu. Další byl oběšen 
a Jan Čížek, který již stál pod šibenicí, byl omilost-
něn. Dalším pak byly vyměřeny nucené práce.

Svitavští sedláci byli v těžké situaci. Mírov-
ská vrchnost olomouckého biskupa se všemož-
ně snažila zabránit rebelii ve městě. Hejtman 
Karel Kotulinský povolal do Svitav vojsko, pěší 
a jezdecký pluk Caprari, byly zakázány trhy 
a neustálá vojenská hrozba zadupala do země 
i žádost klatovských sedláků, aby se svitavští 
kolegové k povstání připojili. Císař Leopold I. 
se pokusil následky povstání zmírnit patentem, 
který omezoval robotu na maximálně 3 dny 
v týdnu a doporučil křesťanské chování vrch-
nosti vůči poddaným. Život se vrátil do starých 
kolejí. Ve Svitavách se pozornost věnovala ob-
nově starých dobrých hodnot. Za přispění olo-
mouckého biskupa se přestavoval kostel sv. Jiljí 
(desetiletá obnova skončila rokem 1689), 
za pomoci nadačních fondů vznikal špitál a dba-
lo se na obnovení dávných tržních privilegií. 
Všeobjímající krása baroka. Ale roboty vyřešeny 
nebyly ani o století později.  Radoslav Fikejz

Informace z kultury Seriál: Naše nulítky (3)
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kalendář akcí
SVITAVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

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

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

 1. / Ne / 16:00–18:00 / sál Fabriky 

Dětský karneval s Krůčkem 
Rodinné vstupné 70 Kč členi / 90 Kč nečleni 
MC Krůček. Více informací v článku.

 1. / Ne / 18:00 / Křesťanské centrum,   
 U stadionu 6 

Večer chval, modliteb a svědectví 
www.sanceprosvitavy.cz/setkavani, vstup zdar-
ma, trvá 2 hod.

 2. / Po / 18:00 / městská knihovna 

Filmový klub: Cabiriiny noci 
(knižní předloha Maria Molinari)
Sociálně laděný film z roku 1957 vykresluje str-
hující portrét bezelstné ženy, kterou muži pou-
ze využívají. Hlavní role Giulietta Masina. Veče-
rem provází Michal Kadlec. 

 3. / Út / 19:00 / Fabrika 

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET 
Carmina Vetera
Choreografie Petra Zusky: Ej lásko, Lyrická, 
Fo(u)r One, Růže. Vstupné: 300 Kč / 200 Kč 
KPH. Předprodej vstupenek od 3. 2. 2020 
na recepci Fabriky nebo v MIC.

 4. / St / 19:00 / Fabrika 

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ  
SYNKOPICKÝ ORCHESTR
Sladké i dravé melodie z období let 1920–1930. 
Vstupné: 350 Kč. Předprodej vstupenek on-line 
na www.ticketmaster.cz a v prodejně Tipsport 
(Svitavská 665/6, tel.: 702 014 714).

 4. / St / 16:00 / městské muzeum a galerie 

Netopýři tajemní a zranitelní
Komentovaná prohlídka netradiční výstavy ze 
světa našich i cizokrajných netopýrů s autorem 
výstavy Jakubem Vránou.

 4. / St / 17:00 / městská knihovna 

Fantasy klub
Knižní noviny ze světa sci-fi, fantasy a komiksů. 
Karetní hra Pokémon: Trading Card Game – 
základní pravidla hry, vysvětlení některých po-
kročilejších mechanik, kvíz.

 4. / St / 16:00 / Nadace J. Plívy 

Kytarové setkání
Pořádá ZUŠ Svitavy; vystoupení mladých kyta-
ristů ze třídy V. Plívové a K. Tótha.

 5. / Čt / 18:30 / Muzeum esperanta 

200. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Etiopie – David Švejnoha
V povodí řeky Omo v jižní Etiopii žijí stále kme-
ny, které si udržují své původní tradice. Nahléd-
něme do života kmenů Bodi, Mursi, Hamar, 
Karo, Arbore, Dasanech a divokých Nyanga-
tom dříve, než je neúprosná civilizace zničí…

 5. / Čt / 19:00 / Divadlo Trám 

Lumír Sochorec – Kuba 
(cestovatelský večer)
Rum, doutníky a sex? Ale to by bylo málo! 
Kuba nabízí daleko více! Tento ,,RÁJ NA ZEMI“ 
musí uchvátit každého... Předprodej: 100 Kč 
(do 29.2.) / 120 Kč (1.–4. 3). Na místě: 140 Kč. 
Vstupenky v předprodeji lze zakoupit pouze 
v síti smsticket.

 6. / Pá / 20:30 / Alternativní klub Tyjátr  

Liveevil + Theinhibitor
Liveevil míchají metal s různými styly, a je to 
o nich dobře známo. Theinhibitor (EDM-Me-
tal) nyní funguje v sestavení Patrik Bálint, Jan 
Rössner a Marek Štěpánek. Vstupné: 120 Kč.

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

4th Valentine´s Jazz? Night 
Kapely: Okolo Hradce – sešlost místních hu-
debních harcovníků / Adele Tribute – „ zavřu 
oči, slyším Adele, otevřu oči, vidím Adele“ / 
Pavla Lustyková + LAMPA – hudební smršť 
z česko – polského pomezí s Pavlou Lustyko-
vou / Helmut (DDR) – special guest. Vstupné: 
200 Kč (dívky a ženy k MDŽ vstup zdarma).

 8. / Ne / 13.00–17.00 / Šapitó 

Neseď doma
Zábavné odpoledne plné nafukovacích atrakcí 
pro malé i velké v centrální tělocvičně Šapitó. 
Budeme mít 10 zajímavých atrakcí, které je 
možné vyzkoušet v době vstupu na 2 hodiny. 
Předprodej v SVČ Tramtáryje.

 8. / Ne / 18:00 / Křesťanské centrum,   
 U stadionu 6 

O čem je křesťanství?
www.sanceprosvitavy.cz/setkavani, vstup zdar-
ma, trvá 2 hod.

 10. / Út / 19:00 / Fabrika 

Městské divadlo Mladá Boleslav
Jeffrey Hatcher: KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
Výlet do shakespearových časů a světa herců. 
Historická freska s aktuálním tématem lidské 
identity. Délka představení: 180 minut (včetně 
přestávky). Vstupné: 400 Kč.

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

Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou–předčítá-
ní, vyprávění, tvoření, tentokrát na téma „ptáč-
ci kolem nás“. Klub je určen pro děti od 3 do 7 
let. Zveme všechny malé i velké knihomoly.

 12. / Čt / 18:00 / městská knihovna 

Spisovatelé do knihoven – Jan Škrob
Setkání s básníkem a moderátorem Rádia 
Wave Janem Škrobem.

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

Irský večírek s kapelou Budweis 
Drunken Bastards
Kapela vznikla v lednu 2018 z bývalých členů ka-
pely Pirates of the Pubs a jejich staronových ka-
marádů, z nichž někteří už s muzikou zkušenosti 
měli. Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč 
na místě. Předprodej vstupenek od 24. 2. v recep-
ci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz.

 13. / Pá / 15:00–17:00 / MC Krůček 

Předporodní kurz 
„Krůček po krůčku k novému životu“ 
– zahájení 
První z 8 lekcí předporodního kurzu. Více in-
formací v článku. 

 14. / So / 15:00 / městské muzeum a galerie 

Metamorfózy
Vernisáž výstavy akademické malířky Jitky 
Štenclové. Autorka se věnuje hledání umělecké 
řeči schopné odkrývat a znázorňovat struktury, 
přeměny a hnutí odehrávající se v lidské mysli
a ve fyzické skutečnosti.

 14. / So / 20:00 / divadlo Trám a klub Tyjátr 

XIII. večer MAC
Malý abonentní cyklus: kapela The Valentines, 
divadlo. A něco navíc. #Sarahzšatnysetěší 
#MACsvitavy. Vstupné: pro studenty 80 Kč, pro 
ostatní za 110 Kč.

 14. / So / 17:00 / Fabrika 

Taneční večer pro páry
Lekce pro začátečníky a mírně pokročilé. Veče-
rem povedou taneční lektoři Irena a František 
Pokorní. Přihlásit se mohou pouze páry. Cena 

KULTURA
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pro začátečníky a mírně pokročilé (pro 1 pár) 
je: 300 Kč na místě a 250 Kč v předprodeji. 
Předprodej od 12. února 2020 v recepci Fabri-
ky Svitavy (po–pá od 6 do 17 hodin), stálí zá-
jemci se mohou přihlásit telefonicky/e-mailem 
nejpozději do 10. března 2020. Další informace 
– 461 535 220 nebo 731 677 692, nebo e-mail: 
recepce@kultura.svitavy.cz.

 14. / So / 18:00 / Ottendorferův dům 

Koncert SPRING DUA
Umělecká spolupráce Slávky Vernerové-Pěcho-
čové s Petrem Vernerem se datuje od roku 
2009, kdy se poprvé setkali v klavírním kvarte-
tu. Vstupné: 200 Kč, členové KPH 100 Kč. Před-
prodej vstupenek od 2. 3. v recepci Fabriky. 

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

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

 15. / Ne / 15:00 / Fabrika 

Na muzice ve Fabrice 
aneb Tančíme s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Astra 
Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila. Vstupné: 
80 Kč / senioři 60 Kč.

 15. / Ne / 18:00 / Křesťanské centrum,    
 U stadionu 6 

Izrael a jeho výjimečnost
www.sanceprosvitavy.cz/setkavani, vstup zdar-
ma, trvá 2 hod.

 16. / Po / 19:00 / Fabrika 

JIŘÍ KOLBABA: 
Nepál – Himálajské dobrodružství
„NEZKOUŠEJ ZMĚNIT NEPÁL! NEPÁL ZMĚNÍ 
TEBE.“ Ještě nedávno putovali Himálajem pou-
ze poutníci a pašeráci. Nyní je tradiční asijská 
země otevřená všem sportovně naladěným 
srdcařům. Vstupné: 180 Kč v předprodeji 
a 230 Kč na místě. Předprodej vstupenek 
na www.kultura-svitavy.cz a v recepci Fabriky.

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

RUDY LINKA „60“ – ONE MAN SHOW
Své 60.narozeniny slaví letos Rudy Linka. 
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na mís-
tě. Předprodej vstupenek od 24. února v recep-
ci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz. 

 18. / St / 16:00 / městská knihovna 

Známá i neznámá Božena Němcová
Přednáška je zaměřena na osobní život spiso-
vatelky a vychází z její korespondence. Akce je 
ve spolupráci s Klubem seniorů. 

 18. / St / 17:30 / Ottendorferův dům 

Jarní „rodinný“ koncert
Pořádá ZUŠ Svitavy; společný koncert žáků, 
jejich rodinných příslušníků a učitelů.

 19. / Čt / 18:00 / městské muzeum a galerie 

Letem světem letounů
Přednáška Evžena Tošenovského o ochraně 
a životě českých i zahraničních netopýrů. Bude 
doplněno o ukázku živých zvířat.

 19. / Čt / 19:00 / Fabrika 

LUKÁŠ PAVLÁSEK 
„Kdo nepláče není Čech “
One man show s podtitulem Češi, alkohol 
a rock and roll je klasickou standup comedy, 
jen komik a mikrofon. Vstupné: 250 Kč v před-
prodeji a 300 Kč na místě. Předprodej vstupe-
nek od 24. 2. v recepci Fabriky a on-line 
na www.kultura-svitavy.cz.

 20. / Pá / 19:00–20:30 / krytý bazén 

Plavání s monoploutví pro ženy
Zkušební lekce cvičení. Plavání s monoploutví 
je ideální pro všechny, kteří chtějí protáhnout 
a posílit celé tělo. Cena: 250 Kč (v ceně zapůj-
čení monoploutve, vstupné na bazén, instruk-
tor). Nutné přihlášení předem: https://svcsvi-
tavy.iddm.cz/prihlaseni.

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

Rock & Oldies párty
Nejlepší párty s rockovými a oldies hity. Zahra-
jeme na vaše přání české i zahraniční fláky. 
S akcí na baru!!!

 20. / Pá / 17:30 / Ottendorferův dům 

Pěvecký koncert
Pořádá ZUŠ Svitavy; vystoupení žáků sólového 
i komorního zpěvu různých stylů a žánrů.

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

POLETÍME? + S.U.E. Svitavy
Poletíme? kladou důraz na vtipné, poetické, 
přímočaré a současně lehce vulgární texty. 
Vstupné: 280 Kč v předprodeji a 330 Kč na mís-
tě. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky 
nebo on-line na www.kultura-svitavy.cz.

 22. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám 

Moment! (Studio Damúza Praha)
Něžná trashpunková inscenace pro batolata 
a jejich rodiče. Stačí malý moment a obyčejné 
předměty ožívají. !!POZOR!! Jelikož je kapa-
cita omezena na 50 účastníků, je nutná včasná 
rezervace. V případě zájmu pište na email: 
martin.mohr@kultura-svitavy.cz. Vhodné 
od 2 let. Vstupné: 80 Kč.

 22. / Ne / 18:00 / Křesťanské centrum,   
 U stadionu 6 

Žijeme v posledních dnech?
www.sanceprosvitavy.cz/setkavani, vstup  
zdarma.

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

S knížkou do života 
Setkání pro rodiče s dětmi do 3 let – čtení a hraní 
s pohádkou O koblížkovi, tipy na nové knihy. 
Na akci je nutné se přihlásit na email so@book-
sy.cz a uvést jméno a věk dítěte.

 24. / Út / 19:00 / Fabrika 

Lukáš Vondráček  
a Barocco sempre giovane
Unikátní spojení špičkového klavíristy, ověnče-
ného vítězstvím v prestižní mezinárodní soutě-
ži královny Alžběty v Bruselu, a komorního 
souboru Barocco sempre giovane, složeného 

ze špičkových mladých českých profesionálních 
hudebníků. Vstupné: 450 Kč, členové KPH 
350 Kč, 400 Kč senioři. Předprodej vstupenek 
v recepci Fabriky, MIC Svitavy a Ticketportal.

 24. / Út / 18:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Cestovatelský večer ve stylu Pecha Kucha
Čtvrtý ročník je pro všechny nadšené cestova-
tele a lidi s rodinou v srdci. Poznejte kouzlo 
stylu prezentace Pecha Kucha a vypravte se 
s námi za šesti cestovatelskými příběhy. 

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

Povídání a čtení s autorkou dětských knih 
Miladou Rezkovou
Představení časopisu Raketa a knihy Tajemství 
za sněhovým knírkem. Určeno těm, kdo rádi 
mlsají, milují dobrodružství a pro ty, které štve, 
když někdo podvádí a lže.

 25. / St / 18:00 / Ottendorferův dům 

Koncert učitelů
Pořádá ZUŠ Svitavy; představení hudebních 
výkonů učitelů školy v rámci oslav Dne učitelů.

 26. / Čt / 18:30 / klub Tyjátr 

Listování: Bitevní pole 
(Jérôme Colin)
Projekt Listování představuje knihy netradiční 
formou. Hlavní role Lukáš Hejlík a Pavla Dostá-
lová. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně). 

 26. / Čt / 18:30 / Muzeum esperanta 

201. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Rostov na Donu – Libor Lněnička
Moderní metropole rozkládající se po obou bře-
zích mohutné řeky Don. Okolní příroda, bohatá 
historie a moderní architektura vytváří zvláštní 
kouzlo místa. Od 18 hodin ukázka čajového ob-
řadu s ochutnávkou čaje pod vedením členky 
Klubu esperanta ve Svitavách paní Li.

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

Koncert kapely Ty Syčáci!
Legendární kapela Ty Syčáci znovu ve Svita-
vách! “Syčáci” jsou alternativní brněnská hu-
dební skupina kolem Petra Váši. Jeho spoluhrá-
či jsou baskytarista Tomáš Fröhlich a kytarista 
Petr Zavadil a řada hostů na nahrávkách. Při 
koncertech s bicími trojici hudebníků doplňuje 
Aleš Pilgr. Vstupné: dobrovolné.

 27. a 28. / Pá a So / Divadlo Trám,   
 Fabrika Svitavy a Klub Tyjátr 

Divadelní přehlídka Svitavský Fanda
Postupové kolo celostátní přehlídky experi-
mentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky 
studentských divadelních souborů Mladá scé-
na Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkrův 
Prostějov. Pořádá SKS Svitavy za finančního 
přispění Pardubického kraje a Ministerstva 
kultury ČR.

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

Rockový kvíz
Přijďte si ověřit vaše znalosti rockové hudby. 
Zábava pro všechny, spousta muziky + živé 
hraní, zajímavé ceny. Rezervujte si svá místa. 
Startovné: 50 Kč.
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Svitaváci se dobře bavili 
Kompletní 

online galerie 
městských akcí

Jsme rádi, že Svitaváci navštěvují městské akce nebo je sami pořádají. Je vidět, že se umí-
me dobře bavit, dělat si legraci sami ze sebe nebo připravovat zajímavý program pro ostatní. 
Lidé se osobně potkávají a sdílejí své zážitky, nejen na sociálních sítích :-)  Předávají si své 
zkušenosti i rady, učí a motivují děti, dodržují tradice. Pravidelně ožívají místa, která jsou pro 
taková setkávání s oblibou využívána. Svitavský stadion, sportovní hala, městské muzeum, 
park Jana Palacha, okolí rybníku Rosnička, Fabrika i naše náměstí. Svitavy také žijí sportem 
a nezáleží na tom, jaká soutěž se zrovna hraje. Od nejvyšší basketbalové ligy až po tu naši 
městskou hokejovou. Oceňujeme nadšení a nasazení hráčů stejně tak, jako podporu vášnivých 
fanoušků. Děkujeme všem za pohodovou svitavskou atmosféru :-) Petr Šmerda 

TOM Zálesáci Svitavy — ples, foto Pavel Šmerda
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Tuři Svitavy, foto Bohumil Kysilko

Městská hokejová liga, foto Jiří Marek

Dechberoucí výkony a nadšení diváci
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Tradiční akce a spousta dobré nálady

Masopust a zabijačkové hody, foto Jiří Marek
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SVČ Tramtáryje Svitavy — karneval na ledě, foto Jiří Marek

Rozesmáté dětské tváře a spokojení rodiče
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 29. / Ne / 16:30 / Ottendorferův dům 

Marek Orko Vácha: 
Chuť žít
Netradičně pojatá přednáška na tradiční téma.

 29. / Ne / 18:00 / Křesťanské centrum,    
 U stadionu 6 

Duch svatý – kdo to jen je?
www.sanceprosvitavy.cz/setkavani, vstup zdar-
ma, trvá 2 hod.

 31. / Út / 17:00 / Fabrika, aula 

Psychosomatika–přednáška 
Mgr. Pavla Josefa Macků, PhD.
Z pohledu především analytické psychologie 
se dozvíme, jak souvisí fyzické zdraví s naší psy-
chikou, s našimi vztahy a s vědomím něčeho, 
co nás přesahuje. Vše si osvětlíme jak z duchov-
ního, tak i z materiálního pohledu klasické me-
dicíny. S psychosomatikou se seznámíme 
i na příkladech uzdravení touto cestou.

 31. / Út / 16:00 / Alternativní klub Tyjátr  

Jak dovést děti k finanční gramotnosti
Přednáška finančního specialisty Tomáše Kresla. 
Aby naše děti věděly, jak nakládat s financemi. 
Na přednášku je nutné se předem přihlásit 
mailem nebo přes FB!!! Vstupné: 50 Kč. Pořádá 
Matky Sobě z.s.

 31. 3.–2. 4. / Út, St, Čt / sál Fabriky 

Bazárek MC Krůček
Prodej jarního a letního dětského oblečení, 
obuvi, hraček, kočárků ad. potřeb pro rodiny. 
Út 12–18 hod, St 8–18 hod, Čt 8–11 hod. Více 
informací v článku. 

WORKSHOPY
 21. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny 
Sklářský workshop
Pod vedením skláře a výtvarníka Vladimíra Gra-
ciase si vyrobíte krásné vitráže dle vlastní fan-
tazie nebo předloh. V ceně oběd a pitný režim. 
Cena workshopu je 600 Kč /osoba. 

 28. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny 
Plstění velikonočním dekorací
Velikonoční rodinný workshop s Editou Vaňko-
vou. V ceně oběd a pitný režim.
Cena 600 Kč dospělý, 400 Kč děti do 15 let. 
Kontakt Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo 
lektor@muzeum.svitavy.cz.

VÝSTAVY
1. 2.–8. 3.
Přehlídka 2020
Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu.

13. 2.–13. 4. 
Netopýři tajemní a zranitelní
Interaktivní výstava o životě a ochraně našich 
i světových letounů v Městském muzeu a gale-
rie ve Svitavách.

14. 3.–19. 4.
Metamorfózy
Při pohledu na nezaměnitelnou tvorbu Jitky 

Štenclové se nám vybavuje výmluvný postřeh 
amerického abstrakcionisty Marka Rothka, který 
řekl: „Malba není zobrazením zážitku, malba 
sama je tím zážitkem.“

STÁLÉ EXPOZICE
Labyrint svitavských příběhů
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler–Spravedlivý mezi 
národy

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta
Dcera Zuzana Řebíčková Minxová
Vtipně, vážně, lehce, něžně, zasněně, černobí-
le…. Různá zachycení dcery Julie okem její ma-
minky Zuzany.

MUZEUM ESPERANTA
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
(za čajovnou) 
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. In-
formuje o zajímavostech z historie i o možnos-
tech současného využití znalosti jazyka, 
vystavuje knižní, fotografické, sběratelské 
a umělecké artefakty. 
Současná výstava: „50 let od obnovení celo-
státní esperantské organizace“ a „Mládežnické 
esperantské hnutí“. Vstupenky v ceně 10 Kč 
jsou k dostání v pokladně MMG (Út–Pá 9–12, 
13–16h) a v čajovně Krásná chvíle (Út–Ne 
15–21h). Komentované prohlídky po předcho-
zí dohodě na tel. 720 483 364.

Fabrika
Výstava výtvarných prací studentů 
Gymnázia Svitavy
Práce vznikly při výtvarném oboru pod vede-
ním Mgr. Evy Bulvové.

2. patro
Výtvarné proměny
Práce klientů Světlanky – centra denních slu-
žeb. Vernisáž výstavy proběhne 2. 3. od 14:00 
ve 2. patře Fabriky. Výstava potrvá do 31. 3.

3. patro
Premiéra 2019 
(30. ročník fotografické soutěže)
Výstava vybraných fotografií 30. ročníku ama-
térské fotografické soutěže Premiéra 2019.

4. patro
Rub a líc Bhútánského štěstí
Fotografie Matouše Hurtíka a Kristýny Troneč-
kové z cest po Bhútánu. 

Kino Vesmír
1. patro
Michal Hykel–Vážky
Vážky na fotografiích Michala Hykela.

2. patro
Diference pohledu II.

Pavlína Dusilová a Michaela Matoušková se 
sešly a spojily pohledy, které jsou nespojitelné 
ani porovnatelné. 

Divadlo Trám
POSED v obrazech
Výběr fotografií a plakátů z divadelní přehlídky 
POSED (Podzimní setkání divadel), která se 
koná každoročně v Divadle Trám. Doprovodné 
fotografie a plakáty mapují vývoj přehlídky.

17. / Út / 17:00 / kavárnička Šálek štěstí
Ochutnávka čajů
V kavárně Šálek štěstí na náměstí Míru 80  
(Nadační dům) se bude konat ochutnávka vý-
běrových čajů. Večerem bude provázet čajový 
milovník a dobrodruh Petr Sič, dovozce výbě- 
rových čajů, který před několika lety založil 
vlastní čajovou zahradu v Gruzii (viz www.sicaj.
cz). Budete mít možnost ochutnat jedinečné 
čaje a dozvědět se spoustu zajímavostí 
od muže, který s čaji procestoval svět. Vstup-
né: 150 Kč.

1. / Ne / 19:30
Parazit Korea 2019
Vítězný film Oscar 2020! Černá komedie reži-
séra Bong Joon-hoa sleduje chudou, ale maza-
nou rodinu, která se rozhodne infiltrovat 
do bohaté domácnosti. Vstupné: 100 Kč / titul-
ky / 132 minut.

2.–4. / Po, Út, St / 17:00 a 19:30
V síti ČR 2019
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuál-
ních predátorů. Experiment, který otevírá ta-
buizované téma zneužívání dětí na internetu. 
Scénář a režie: Vít Klusák, Barbora Chalupová. 
Vstupné: 100 Kč / 90 minut. 

5. / Čt / 19:30
Daria ČR 2020
Kdo je Daria? Až ji poznáš, změní ti život. My-
steriózní thriller a tenké hranici mezi realitou 
a fabulací, o strach a odvaze… Režie: Matěj 
Pichler. Vstupné: 120 Kč / od 15 let / 89 minut.

6.–7. / Pá, So / 17:00
Frčíme USA 2020 PREMIÉRA!
Svět fantazie, ve kterém se představí dav elfové, 
kteří se vydají na podivuhodnou výpravu, aby 
zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho 
magického…Animovaný rodinný film. Režie: 
Dan Scanlon. 
Vstupné: pátek 2D 130 Kč, sobota 3D 150 Kč / 
dabováno / 112 minut.

6. / Pá / 19:30
Volání divočiny USA 2020
Adaptace legendárního románu Jacka Londona 
přináší dobrodružný příběh odvážného psa 
a jeho nového přítele (Harrison Ford) v čase 

KINO VESMÍR

KAVÁRENSKÁ KULTURA
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zlaté horečky na Klondiku. Režie: Chris San-
ders. Vstupné: 130 Kč / titulky / 110 minut.

7. / So / 19:30
Neviditelný USA 2020 PREMIÉRA!
„Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ 
Thriller. Scénář a režie: Leigh Whannell. Vstup-
né: 130 Kč / od 15 let / titulky / 124 minut.

ČESKÝ LEV 2020
8. / Ne / 19:30
Staříci ČR, SK 2019 
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém 
věku se vydávají v obytném voze napříč 
republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít 
komunistického prokurátora z 50. let, kte-
rý nebyl za své činy nikdy oficiálně potres-
tán. Drama volně inspirované skutečností. 
Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička v hlav-
ních rolích. Scénář a režie: Martin Dušek, 
Ondřej Provazník. Vstupné: 110 Kč / 85 
minut.

9. / Po / 19:30
Vlastníci ČR, SK 2019
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama 
pro ty, kdo tím žijí. Hrdinové filmu jsou 
jedněmi z nás… patří jim byty v jednom 
postarším činžáku… Scénář a režie: Jiří 
Havelka. Vstupné: 110 Kč / 96 minut.

10. / St / 19:30
Nabarvené ptáče ČR, SK, Ukrajina 2019
Nadčasové poselství o putování a útra-
pách malého židovského chlapce za druhé 
světové války. Podle světového bestselleru 
Jerzy Kosinského. Produkce, scénář, režie: 
Václav Marhoul. Vstupné: 100 Kč / titul-
ky / 169 minut.

11. / St / 19:30
Příliš osobní známost ČR 2020
Adaptace stejnojmenného bestselleru sloven-
ské spisovatelky Evity Urbaníkové. Eliška Bal-
zerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková 
a další. Režie: Marta Ferencová. Vstupné: 
130 Kč / od 15 let / 107 minut.

12.–14. / Čt, Pá, So / 19:30
3Bobule ČR 2020 PREMIÉRA!
Po mnoha sklizních… Volné pokračování letní 
komedie z prostředí prosluněných moravských 
vinic. Kryštof Hádek a Tereza Voříšková v hlav-
ních rolích. Režie: Martin Kopp. Vstupné: 
130 Kč / 103 minut.

13.–14. / Pá, So / 17:00
Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
USA 2020 
Neohrožené tlapky znovu v akci v kinech 
ve speciálním dílu! Speciální závodnický díl!! 
Animovaný rodinný film. Vstupné: 110 Kč / da-
bováno / 70 minut.

17.–18. / Út, St / 19:30
Zapomenutý princ Francie 2020
Neobyčejná dobrodružství kouzelného dětské-
ho světa. Režie: Michel Hazanavicius. Vstupné: 
120 Kč / dabováno / 102 minut.

19. / Čt / 19:30
Tiché místo: Část II USA 2020 PREMIÉRA!
Svět, ve kterém hlasitější zvuk znamená rozsu-
dek smrti… Thriller, horor. Přežijete, jen když 
budete potichu! Scénář a režie: John Krasinski. 
Vstupné: 130 Kč / titulky / 98 minut.

20.–21. / Pá, So / 17:00
Princezna zakletá v čase 
ČR 2020 PREMIÉRA!
Princeznu Ellenu provází od narození kletba. 
Ve chvíli, kdy se naplní, zůstane princezna 
uvězněna v čase… Najde se statečný zachrán-
ce? Režie: Petr Kubík. Vstupné: 130 Kč.

20. / Pá / 19:30
Blooshot USA 2020 PREMIÉRA!
Podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin 
Diesel vojáka. Který byl zabit v boji a znovu je 
oživen jako superhrdina… Akční fantasy drama. 
Vstupné: 120 Kč / titulky / 110 minut.

21. / So / 19:30
Můj kámoš špion USA 2020 PREMIÉRA!
…to má skoro pod kontrolu… Povedená akční 
rodinná komedie o tom, jak může dopadnout 
setkání agenta CIA a devítileté Sophie, která 
odhalí tajnou operaci… Režie: Peter Segal. 
Vstupné: 130 Kč / dabováno / 100 minut.

24. / Út / 19:30
Andílci za školou ČR 2020
Původní český muzikál z hudební dílny Micha-
la Davida. Režie: Jan Lengyel.
Vstupné: 120 Kč / 103 minut.

25. / St / 19:30
Proxima Francie, Německo 2020
Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt 
na oběžné dráze. Strhující drama! Vstupné: 
100 Kč /od 15 let / titulky / 107 minut.

26. / Čt / 19:30
Emma UK 2020 PREMIÉRA!
Adaptace nesmrtelné klasiky Jane Austen o dív-
ce, která si tak dlouho zahrávala s city jiných, až 
sama onemocněla citem nejzáludnějším, lás-
kou… Romantická komedie. Režie: Autumn 
de Wilde. Vstupné: 120 Kč / titulky / 132 minut.

27.–28. / Pá, So / 17:00
Mulan USA 2020 PREMIÉRA!
Když císař nařídí, že jeden muž za rodinu musí 
sloužit v armádě, Mulan–dcera bojovníka–za-
ujme místo svého nemocného otce… Rodinný 
dobrodružný film. Vstupné: pátek 2D 130 Kč, 
sobota 3D 150 Kč / dabováno. 

27.–28. / Pá, So / 19:30
Šarlatán ČR, Irsko, Polsko, Sk 2020

PREMIÉRA!
Strhující životopisné drama výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi na po-
zadí dobových událostí. Příběh inspirovaný 
skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška. 
V hlavní roli: Ivan Trojan. Režie: Agnieszka 
Holland. Vstupné: 130 Kč / 118 minut.

31. / Út / 19:30
Téměř dokonalá tajemství Německo 2019
7 přátel, 7 telefonů, 1 hra. Komedie o jedné 
večeří s nevinnou hrou s mobily. Režie: Bora 
Dagtekin ( Fakjů, pane učiteli). Vstupné: 120 Kč 
/ od 15 let / dabováno / 111 minut.

ATLETIKA
28. / So / 10:00 / Svitavský stadion
Svitavská desítka
Více informací www.atletikasvitavy.cz, prezen-
tace od 9:30 na tribuně.  Přihlášky na https://
www.liga100.cz/zavody/10-svitavska-desitka/

FLORBAL
7. / So / 9:00 / Šapitó
Florbal: elévové 

22. / Ne / 9:00, 13:30 / SH Na Střelnici
Florbal: juniorky 

22. / Ne / 9:00 / Šapitó
Florbal: st. žáci 

FOTBAL
7. / So / 14:00 / stadion Lány
TJ Svitavy–Moravany 
Kopaná: KP mužů

21. / So / 10:00 a 12:15 / stadion Lány
TJ Svitavy–Vlašim 
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17

21. / So / 14:30 / stadion Lány
TJ Svitavy B – Libišany 
Kopaná: I. A tř. muži

22. / Ne / 9:30 a 11:15 / stadion Lány
TJ Svitavy – Polička Kopaná: KP žáků

22. / Ne / 14:30 / stadion Lány
TJ Svitavy–Luže Kopaná: KP mužů

29. / Ne / 10:00 / stadion Lány
TJ Svitavy–Náchod 
Kopaná: ČLŽ U13 a U12

29. / Ne / 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy–Moravská Třebová 
Kopaná: KP mužů

SPORT

Vybíráme z akcí. Své oblíbené pořady a čin-
nosti dále hledejte na internetových stránkách 
provozovatelů. Děkujeme za pochopení.
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12. / Čt / 18:00 / městská knihovna
Spisovatelé do knihoven – Jan Škrob

Městská knihovna ve Svitavách se již podruhé 
zapojila do společného projektu Asociace spi-
sovatelů a českých knihoven nazvaného Spiso-
vatelé do knihoven. Cílem projektu je propago-
vat současnou českou literaturu prostřednic-
tvím setkání s autory kriticky ceněných knih 
a promluvit s nimi nejen o nich samotných, 
o jejich tvorbě, ale také o tom, jakou roli může 
hrát literatura v dnešním světě. Na podzim nás 
navštívil Aleš Palán a Radek Malý a jako další 
přijede básník a moderátor Radia Wave Jan 
Škrob (1988). Na svém kontě má dvě sbírky 
Pod dlažbou (2016) a Reál (2018). V roce 
2015 byl zařazen do sborníku Nejlepší české 
básně 2015 a o dva roky později byl nomino-
ván na Literu pro objev roku. V roce 2018 zís-
kal třetí místo v soutěži Básne SK/CZ a zvítězil 
v Drážďanské ceně lyriky. Na Radiu Wave mo-
deruje pořad Hergot! a komentuje rubriku 
Prolomit vlny. 

18. / St / 16:00 / městská knihovna
Známá i neznámá Božena Němcová 
Přednáška je zaměřena na osobní život spiso-
vatelky a vychází z její korespondence. Týká se 
okruhů: původ, dětství a mládí, podporovatelé 
a přátelé spisovatelky, muži v životě Boženy 
Němcové, Božena Němcová jako cestovatelka 
a etnografka, manžel a děti, jejich osudy po její 
smrti, pobyty Boženy Němcové v Litomyšli. 
Akce je realizována ve spolupráci s Klubem 
seniorů k výročí narození Boženy Němcové. 
Přednášet bude Jana Kroulíková z Litomyšle.

23. / Po / 10:00 / dětské oddělení knihovny
S knížkou do života
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání 
do knihovny. Součástí dopoledního programu 
bude čtení a hraní s pohádkou O koblížkovi, 
představení nových knih, a také možnost pose-
zení při kávě. Na akci je nutné se přihlásit 
na email so@booksy.cz a uvést jméno a věk 
dítěte. Jindřiška Soudková 

25. / St / 16:00 / městská knihovna
Povídání a čtení s autorkou dětských knížek 
Miladou Rezkovou
Milada Rezková je autorkou několika dětských 
knih (např. Doktor Racek, Rackomix, Neboj, 
Neboj!), přispívá do časopisu Raketa s nadsáz-

kou pojmenovaný jako „časopis pro děti chyt-
rých rodičů“, který je určen pro děti od 5–10 
let a obsahuje příběhy, komiksy, zábavné hry, 
úkoly, tvoření a jiné zajímavosti. Neobsahuje 
žádnou reklamu a velký důraz klade na vizuál-
ní stránku a grafické zpracování. Milada Rez-
ková časopis Raketa představí a následovat 
bude povídání, čtení a tvoření s knihou Tajem-
ství za sněhovým knírkem, které je určeno 
těm, kdo rádi mlsají, milují dobrodružství a pro 
ty, které štve, když někdo podvádí a lže.

26. / Čt / 18:30 / klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: 
Bitevní pole (Jérôme Colin)
Projekt Listování představuje knihy na jevišti 
netradiční formou. Hlavnímu hrdinovi je čtyři-
cet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může 
zbláznit. Stalo se to prostě jednoho dne, kdy 
jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit špatné 
známky a odpovídat nanejvýš slovem: nepruď. 
Věda tvrdí, že jsou v tom děti nevinně, ale stej-
ně – nic horšího než puberťáka digitálního věku 
pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem při-
znat, že pro stejného puberťáka není nic horší-
ho než rodič. To bitevní pole je puberta a všich-
ni jsou na pokraji zoufalství. Hrají: Lukáš Hejlík 
a Pavla Dostálová (alternuje Věra Hollá). 
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně). 

31. / Út / 17:00 / Fabrika, aula
Psychosomatika
Přednáška Mgr. Pavla Josefa Macků, PhD.
Nemoc či jiné zdravotní problémy nepřicháze-
jí samy od sebe, jsou vždy důsledkem porušení 
rovnováhy v naší mysli. Na tomto zjištění je 
založena jedna z nejstarších a v některých pří-
padech i nejúčinnějších metod léčení – psycho-
somatika.
Psychosomatika využívá toho, že člověk je ne-
dělitelným souhrnem biologické, psychické, 
sociální a spirituální složky, přičemž není mož-
né oddělit jednu od druhé. Jakákoliv změna 
v jediné z těchto složek, ať pozitivní nebo ne-
gativní, se vždy projeví ve všech ostatních. Vy-
laděním psychiky, vztahů a duchovního rozmě-
ru se začne vylaďovat i náš zdravotní stav.
Z pohledu především analytické psychologie 
se dozvíme, jak souvisí fyzické zdraví s naší psy-
chikou, s našimi vztahy a s vědomím něčeho, 
co nás přesahuje. Vše si osvětlíme jak z duchov-
ního, tak i z materiálního pohledu klasické me-
dicíny. S psychosomatikou se seznámíme 
i na příkladech uzdravení touto cestou.

KLUBY V KNIHOVNĚ

2. / Po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Cabiriiny noci 
(knižní předloha Maria Molinari)
Scénář a režie: Federico Fellini. 
Hrají: Giulietta Masina, François Périer, Dorian 
Gray.
Svět viděný očima chudé pouliční holky, která 
nás na pozadí svého dramatického osudu pro-
vede celou společenskou hierarchií od nejhlub-
šího dna až úplně nahoru a zpět. Režisér Fede-
rico Fellini (Silnice, Amarcord, Sladký život) 
v sociálně laděném filmu podle předlohy Maria 

Molinariho vystavěl strhující portrét bezelstné 
ženy, který bravurně herecky ztvárnila jeho 
manželka Giulietta Masina (Silnice, Ginger 
a Fred). Film z roku 1957 uvede Michal Kadlec. 

4. / St / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Vedle pravidelného představení sci-fi, fantasy 
a komiksových novinek posledního měsíce se 
budeme i tentokrát věnovat především karetní 
hře Pokémon: Trading Card Game. Zopakuje-
me si základní pravidla hry, přidáme vysvětlení 
některých pokročilejších mechanik a vše si pro-
věříme v rychlém kvízu. Michal Římal, knihku-
pectví Minotaur. 

11. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčí-
tání, vyprávění, tvoření, tentokrát na téma „ptáč-
ci kolem nás“. Klub je určen pro děti od 3 do 7 
let. Zveme všechny malé i velké knihomoly! 

Březen – měsíc čtenářů
Březen se každoročně slaví v knihovnách jako 
měsíc čtenářů. Připravili jsme program pro ná-
vštěvníky všech věkových kategorií, těšit se 
můžete na pravidelné aktivity (kluby, VU3V, PC 
kurz pro začátečníky), ale také na setkání s bás-
níkem a moderátorem Radia Wave Janem Škro-
bem, besedu s autorkou knih pro děti Miladou 
Rezkovou, Listování s autorem projektu Luká-
šem Hejlíkem či na přednášku o psychosoma-
tice. V týdnu od 23. do 28. března proběhne 
ve druhém patře Fabriky burza knih. 

Čtvrtý ročník před námi!
Po roce je opět tady! Neoficiálně pátá, oficiálně 
čtvrtá „Svitavská čtečka“, soutěž Městské 
knihovny ve Svitavách, jíž se v předchozích le-
tech zúčastnila více než stovka žáků a studentů 
celého svitavského okresu.
Již popáté se tedy žáci 9. ročníků základních 
škol a odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií utkají nejen o elektronickou čtečku knih 
v soutěži zaměřené především na dovednost 
v práci s ukázkami umělecké literatury, v níž 
projevují i tvůrčí schopnosti při psaní vlastního 
volného textu podle zadaných kritérií.  
Vítěz soutěže získává čtečku knih, ale pro svou 
školu i putovní pohár, který během soutěže 
vystřídal již více škol – ZŠ v Jevíčku, Gymnázi-
um ve Svitavách a naposledy Masarykova ZŠ 
v Poličce. Letošní literární klání proběhne 
ve čtvrtek 26. března v aule centra Fabrika. 

Kateřina Stündlová

8. / Ne / 13:00–17:00 / Šapitó
NESEĎ DOMA
Zábavné odpoledne plné nafukovacích atrakcí 
pro malé i velké v centrální tělocvičně Šapitó. 
Budeme mít 10 zajímavých atrakcí, které je 
možné vyzkoušet v době vstupu na 2 hodiny. 
Pokud na každou atrakci půjdou děti alespoň 
2x (což se dá určitě stihnout i vícekrát), tak 
cena za 1 vstup vyjde méně než 10 korun. Cena 
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vstupného na 2 hodiny 200 korun na místě, 
předprodej 180 korun. Vstupné od 13:00–15:00 
hod a od 15:00–17:00 hod. Předprodej v SVČ 
Tramtáryje.

20. / Pá / 19:00–20.30 / krytý bazén
Plavání s monoploutví pro ženy
Zkušební lekce cvičení. Plavání s monoploutví 
je ideální sport pro všechny, kteří chtějí pro-
táhnout a posílit celé tělo. Po dlouhých dnech 
v práci si nenásilně a příjemně protáhnete ztuh-
lá záda, ramena a krční páteř. Na lekcích se 
naučíte správnou techniku, postupně se bude-
te zdokonalovat a objevíte různé plavecké sty-
ly. Mořské panny vyjadřují nejen krásu či smy-
slnost, ale také svobodu, sílu a sebevědomí. 
Možná proto „mermaid“ trend pobláznil tolik 
žen po celém světě. Budete další? BAZÉN 
BUDE UZAVŘEN PRO VEŘEJNOST, BUDE-
ME TAM SAMY! Cena: 250 Kč (v ceně zapůj-
čení monoploutve, vstupné na bazén, instruk-
tor). Nutné přihlášení předem: https://
svcsvitavy.iddm.cz/prihlaseni.

Připravujeme:
2. 4. / 18:00 / Fabrika Svitavy Beseda o závis-
losti na internetu s Mgr. Michaelou Štáfkovou 
Srdečně zveme všechny rodiče, pedagogy a ši-
rokou veřejnost na besedu s terapeutkou a lek-
torkou Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA. Vystu-
dovala psychologii a pedagogiku a absolvovala 
mimo jiné výcvik integrativní psychoterapie. 
Vede dětskou adiktologickou ambulanci v Klad-
ně a věnuje se psychoterapii, lektorské činnos-
ti a koučinku. 
Téma naší přednášky je, věříme, pro nás všech-
ny více než aktuální. Budeme se bavit:
• o závislosti na internetu – co je a co není zá-

vislost
• o kyberšikaně
• o kybergroomingu – internet bezpečně
• o zdravém pohybu na internetu dle věku 

dětí
• o digitálních kompetencích
• a internetu obecně
Na akci je nutné se přihlásit předem. Kapacita 
je omezená. Moc se těšíme na sdílení našich 
zkušeností a pocitů.
Vstupné v předprodeji 70 Kč (v kanceláři SVČ 
Tramtáryje), na místě 100 Kč.

7.–10. 5. / Čt–Ne
ŠUMAVA
Výlet na Stezku korunami stromů – Neuschö-
nau v Národním parku Bavorský les, turistika, 
vodní turistika na raftech do Českého Krumlo-
va. Celý víkend bude nabitý programem. Uby-
tovaní budeme v kempu u Vikinga v chatkách, 
stravování bude formou plné penze. Zahájíme 
výletem na Stezku korunami stromů – Neu-
schönau v Národním parku Bavorský les. Od-
tud naplánujeme trasu v oblasti Luzný. Další 
den se nalodíme na rafty a z kempu sjedeme 
do Českého Krumlova. Pokud nebudete chtít 
na rafty, můžete se do Krumlova svézt autobu-
sem a celý den se věnovat krásám tohoto his-
torického města. A poslední den nás čeká ce-
lodenní turistika. V ceně je zahrnuta doprava 

autobusem, ubytování, plná penze, zapůjčení 
raftů a pojištění. Bližší informace na www.sv-
csvitavy.cz  Cena 3390 Kč/osoba. Nutné při-
hlášení předem: https://svcsvitavy.iddm.cz/
prihlaseni do konce března. 

Ondřej Komůrka, Pavlína Šmerdová

Předporodní kurz „Krůček po krůčku k nové-
mu životu“: 8 lekcí vedených odborníky startu-
je v pátek 13. 3. V ceně kurzu (1 100 Kč pro 
členy/1 400Kč pro nečleny) je 8 týdnů předpo-
rodního cvičení a přítomnost partnera na vy-
braných lekcích. Přihlášení a více informací 
na materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 
737 236 152.
Bazárek jarního a letního dětského oblečení, 
obuvi, hraček, kočárků ad. proběhne od úterý 
31. března do čtvrtka 2. dubna v sále Fabriky. 
V případě zájmu o prodej je nutné se zaregist-
rovat na bazarek@kruceksvitavy.cz, tel. 
777 935 993. 
Letní příměstské tábory s Krůčkem proběh-
nou v 5 termínech: 13.–17. 7. Cesta kolem 
světa (pro děti od 6 do 12 let), 20.–24. 7. Ku-
tilové (pro děti od 5 do 9 let), 27. 7.–31. 7. 
Cesta z Pravěku (pro děti od 5 do 9 let),  
3. 8.–8. 8. Záchranáři (pro děti od 5 do 9 let) 
a 10. 8.–14. 8. Pohádkové království (pro děti 
od 5 do 10 let). Jednotná cena 1 300 Kč/dítě. 
Více informací a přihlášení dětí na: materske-
centrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.
Pro aktuální informace o dění v Krůčku sleduj-
te náš web: www.kruceksvitavy.cz a facebook.
com/mckrucek/. Kateřina Burešová 

4. / St / 13:00 / Okresní soud, 
Dimitrovova ul.
Prohlídka budovy okresního soudu
Akce pro členy klubu seniorů.

10. / Út / 13:00 / Fabrika – klubovna, 3. podlaží
Jarní tvoření
Akce pro členy klubu seniorů.

11. / St / 14:00 / Fabrika – aula, 3. podlaží
Kulatý stůl
Ohlédnutí za projektem „Obec přátelská seni-
orům“. Zveme všechny svitavské seniory!

18. / St / 16:00 / městská knihovna
Známá i neznámá Božena Němcová
Přednáška Mgr. Jany Kroulíkové se koná 
ve spolupráci s městskou knihovnou. Určena 
všem zájemcům!

24. / Út / 13:00 / Bowling-Squash centrum, 
Olbrachtova ulice
Bowlingový turnaj
Akce pro členy klubu seniorů.

30. / Po / 14:00 / Fabrika – velký sál
Členská schůze
Schůze členů klubu seniorů. Osoby se zdravot-
ním postižením mohou využít dopravu hraze-
nou z prostředků klubu. Při objednávce odvozu 
na tel. 730 844 717 je nutné nahlásit číslo legi-
timace a průkaz předložit řidiči při nástupu. 
Dopravu je třeba objednat do čtvrtka 26. 3. 
2020.  Milena Brzoňová

ZO KARDIO Svitavy
Členové ZO KARDIO nedočkavě vyhlížejí jaro
V minulém vydání měsíčníku Naše město byla 
uvedena informace o uskutečnění vycházky členů 
ZO Kardio u příležitosti konání 49. ročníku „Me-
moriálu Jaroslava Hamerníka – Přes střechu Ev-
ropy“. Jedná se o již tradiční předjarní turistickou 
akci, kterou pořádá Svaz turistů z Poličky a Svitav. 
Využili jsme i letos tuto příležitost k účasti 
a za příjemného počasí se nás sešlo 72. Průměr-
ná délka vycházky, podle kondice účastníků, byla 
8 km, ušli jsme 566 km. Toto číslo je další hodinou 
pro celorepublikově vyhlášenou akci zájmových 
sdružení „Rozchodíme civilky“, které se ZO KAR-
DIO každoročně účastní. Samozřejmě, že hod-
nota ujitých kilometrů se nemůže rovnat s „výko-
nem“ zkušených turistů, nicméně scházíme se 
na vycházkách nejen pro „holedbání se“ množ-
stvím kilometrů, ale především pro podporu své-
ho zdraví a pro setkání se s přáteli. Pravdou je, že 
Borová a její okolí oprávněně láká svojí maleb-
ností a naznačuje návštěvníkům krásy, které na-
bízí kraj Vysočiny. Podle informací od organizáto-
rů byla účast (300 procházkychtivých) opravdu 
hodná zaznamenání. Již nyní se plánuje jubilejní 
50. ročník této akce, na které kardiaci nechtějí 
chybět. Pro měsíc únor byla plánovaná vycházka 
opět z Borové-zastávky do Oldříše, kde se usku-
tečnilo klání v kuželkách v tamní herně. O této 
vycházce přineseme několik řádků, až v příštím 
čísle. Na měsíc březen (14.3.) je  již v minulém 
čísle zmiňovaný výlet, do Moravské Třebové, 
ke hradu Mírov, do Mohelnice a Loštic. Výběr 
míst byl zvolen i proto, že některá z nich, při na-
šich cestách jen projíždíme, nebo jen letmo za-
hlédneme ze silnice. Samozřejmě, že se o prožit-
ky podělíme při nejbližším vydání, případně 
formou fotografií prezentovaných ve vývěsce 
na náměstí Míru. Ještě v březnu, (úterý 25. 3. 
od 14:30) se podle plánu uskuteční členská schů-
ze v centru Fabrika. Přejeme našim členům a pří-
znivcům příjemné dny nadcházejícího jara a těší-
me se na další setkání. Josef Zavřel

Radost pro seniory  
i děti v době vánoční
Začátkem loňského prosince ve spolupráci 
s Country klubem „Srdíčko“ zavítaly členky 
do Senior centra ve Svitavách, kde pobavily 
svým vystoupením uživatele i zaměstnance.
Předvedly pásmo  country tanců, „Čertí tane-



str. 19naše město / březen 2020 / www.svitavy.cz

ček“ a tanec s andělskými křídly. Čertíci pak 
nadělovali dárky. Každý uživatel dostal ručně 
pletené ponožky s ovocem a sněhuláčkem. 
Na závěr si společně zazpívali lidové písničky.
Na Tři krále 6. ledna členky zavítaly do azylové-
ho domu v  Koclířově a přivezly dárky dětem. 
Těm nejmenším předaly ručně pletené oblečky 
a těm starším ovoce a sladkosti.
Dne 21. 1. 2020 si členové ZO SPCCH připo-
mněli vánoce na besedě o unikátním patnácti-
metrovém svitavském betlému, který je postup-
ně restaurován a mechanizován. O tom, jak 
probíhá tato náročná práce, nám velice pouta-
vě vyprávěl restaurátor pan Kamil Andres 
a s historií betlémů nás seznámil Radek Fikejz. 
Zajímavá beseda s názornými ukázkami složité 
mechaniky vyprovokovala posluchače k mnoha 
otázkám, na které bylo vždy odpovězeno. Obě-
ma lektorům moc děkujeme za úžasný zážitek 
a těšíme se, až bude betlém v plné své kráse 
dokončen a vystaven. 

Co připravujeme pro členy  
organizace v letošním roce?

Březen
17. 3. ve 14 hod. Členská schůze v sále Fabriky
Duben
21. 4. Zájezd – Termální lázně Losiny 
Květen
26. 5. Zájezd – Pardubice – okružní plavba lodí, 
Kladruby – hřebčín, zámek
Červen
4. 6. Vycházka dolní a horní rybník – ostrůvky, 
přírodní posilovna, Rosnička
Září
8. 9. Zájezd Brno – výlet lodí po brněnské pře-
hradě, hrad Veveří, jeskyně Rudka
29. 9.–4. 10 – Léčebně rekondiční pobyt 
Tři studně
Říjen
Svitavské kostely – vycházka 
s Radkem Fikejzem
20. 10. Bowlingový turnaj – 14 hod. střelnice
Listopad
Muzikál – Brno
Prosinec
Mikulášská nadílka pro seniory v Bystrém
Mikulášská nadílka pro děti v kojeneckém 
ústavu Svitavy

Zájezdy do Polska – 15. 4. / 13. 5. / 14. 10. / 
18. 11. / 9. 12. /
2x měsíčně filmová představení v kině Vesmír.
Divadla a koncerty dle nabídky SKS. Podrobné 
informace k aktuálním akcím sledujte na webo-
vých stránkách, vývěsní skříňce na náměstí 
a na nástěnce ve Fabrice. Webové stránky jsou 
www.spcch.cz – organizace – pardubický kraj 
– ZO Svitavy.  Marie Grmelová

Již deváté výtvarné Proměny
V tvůrčích dílnách Světlanky – centra denních 
služeb, které provozuje Charita Svitavy, vznikla 
další výjimečná autorská výstava. Dílny vedou 
MgA. Tomáš Krása a Iva Hubičková.
Koncept výstavy je více než dříve zaměřený 
na individualitu tvůrců a jejich jedinečné výtvar-

né cítění a pojetí témat. Těmi jsou tentokrát 
krajina, architektura, svět rostlin a zvířat. Díla 
vznikla nejčastěji technikou kresby a malby a je-
jich autory jsou z velké části senioři. Další díla 
jsou z rukou lidí se zdravotním postižením. 
Můžete se těšit také na výrobky z textilních ma-
teriálů, 3D plastiky a poprvé vystavíme také 
digitální experiment s texty s prvky dadaismu.
Vernisáž výstavy proběhne 2. 3. 2020 ve 14 
hodin ve 2. patře Fabriky. Výstava potrvá 
do 31. 3. 2020. Buďte všichni srdečně zváni. 

Dagmar Pauková

Charitativní bazar
Máte ve svém šatníku „skvosty“? Nebo vám 
chybí pár cm v pase (i jinde) pro dobrý pocit 
a nechcete jen tak odložit do kontejneru nepo-
třebné oblečení? Darujte je ve středu 15. dub-
na od 9 do 17 hodin v kulturním centru Fabrika 
k dalšímu využití i prodeji, který bude ve čtvrtek 
16. 4. na stejném místě i ve stejném čase. Pro-
větrejte svůj šatník a obdarujte tak i sebe dob-
rým pocitem. Vítány jsou i kuchyňské doplňky, 
které pocitově dosloužily a jinde by pomohly 
i potěšily. Pořádá klub Vertebro při SPCCH Svi-
tavy.  Marie Eva Mahrová, předseda klubu

Vyražte na jarní inspirativní  
Cestovatelský večer 
Nezisková organizace Děti patří domů s hlav-
ním sídlem ve Svitavách organizuje další ze 
série Cestovatelských večerů. Jarní inspirativní 
setkání se bude konat v úterý 24. března 
od 18:00 v Tyjátru ve Svitavách. Večer je určen 
všem milovníkům cestování. Své místo si zde 
najde ale každý, kdo si chce vyslechnout příbě-
hy od šesti nadšených dobrodruhů. 
„Musím se přiznat, že večer ve stylu Pecha Kucha 
Night pořádáme ve Svitavách počtvrté, a máme 
čím dál tím pozitivnější ohlasy. Pokud se ohlédnu 
za loňským podzimem, podařilo se nám na mís-
tě vybrat neuvěřitelných 14 tisíc korun. Věnova-
li jsme je na dvě věci, které jsme slíbili. První 
z nich je hostitelská péče pro děti z dětských 
domovů a přípravu k ní. Z části výtěžku jsme 
dokázali připravit i druhé rozšířené vydání knihy 
Kruh mladých s příběhy dětí, které prošly ústav-
ní výchovou a náhradní rodinnou péči. Její křest 
proběhne na jarním setkání,” říká Dagmar Glo-
serová, výkonná ředitelka Děti patří domů. 
Mezi prezentovanými destinacemi nadcházejí-
cího večera nalezneme Kyrgyzstán: snová příro-
da i ráj fotografů, Peru: země inckých památek, 
Brazílii očima studentky, Objevené kouzlo Ma-
kedonie. Dostane se i na krásy České republiky 
a kromě zkušeností z těchto zemí uslyšíme také 
neuvěřitelně silný životní příběh Zuzky Habá-
nové, která ve 30 letech oslepla, přesto vzala 
svůj osud do vlastních rukou, dala si krosnu 

na záda a stala se nevidomou cestovatelkou. 
A jak kdysi řekl Richard Bach „Opravdovou ro-
dinu netvoří pokrevní svazky, ale vzájemný re-
spekt a radost, které si lidé navzájem poskytu-
jí“. Budeme se na váš těšit, že skrze cestování 
se napojíme i na hodnoty domova, rodiny 
a důležitosti držet za jeden provaz. 

Marek Vomočil
Chuť žít
Římskokatolická farnost a skautské středisko 
Smrček Svitavy Vás srdečně zve na přednášku 
Marka „Orka“ Váchy, která proběhne 29. 3. 2020 
od 16:30 hodin v Ottendorferově domě. Marek 
Vácha je muž mnoha profesí – biolog, předseda 
Akademického senátu a přednosta Ústavu etiky 
a humanitních studií, římskokatolický kněz, spi-
sovatel, cestovatel, skaut. V rámci přednášky 
Chuť žít se s námi podělí o myšlenky, jež byly in-
spirací pro jeho knihu Nevyžádané rady mládeži. 
Téma smyslu života a životních hodnot se dotýká 
každého člověka, zejména pak právě mládeže. 
Marek Vácha neposkytuje návod, jak prožít a na-
plnit svůj život – mnohdy spíše klade otázky a čte-
náře/posluchače tak nutí k vytvoření si vlastního 
názoru. Všichni jsme kdysi dostali do rukou štět-
ce a před nás bílé plátno.  Zdeněk Pešina
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A pro ty z vás, kdo máte rádi zvířátka a přijde-
te se k nám podívat se školkou, máme překva-
pení :-) Děti z naší školy vám představí svoje 
domácí mazlíčky v MINIZOO přímo u nás 
ve škole. 
Mimochodem, věděli jste, že ve Svitavách 
máme opravdovou malou zoologickou zahra-
du? S dětmi z MŠ ji společně na jaře navštíví-
me. Sledujte naše webové stránky a dozvíte se 
o těchto aktivitách víc.  Marie Pelikánová

14. / So / 10:00–12:00 / ZŠ Riegrova 4
Drátování
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste pře-
dem na e-mail prazanova@riegrovka.cz.

 MŠ Marie Majerové 

Mírov naděluje dětem
Čtvrtek 23. ledna byl pro naši mateřskou školu 
naprosto výjimečným dnem plným překvapení 
a radosti, když nás navštívil pan vrchní rada, 
plk. Mgr. Roman Mišák, ředitel věznice Mírov. 
Děti obdaroval kouzelnými, ručně vyráběnými 
hračkami v podobě šitých plyšáčků a překrás-
nými dřevěnými hračkami, které rozzářily dět-
ské oči a prodloužily tak vánoční radovánky. 
Ještě jednou děkujeme!  Michaela Juklová

 Obchodní akademie  

Stalo se u nás
V únoru navštívili žáci obchodní akademie, kte-
ří studují zaměření na veřejnou správu, Českou 
televizi v Praze. Zajímali se především o srov-
nání veřejnoprávního média a soukromých 
televizí, o povinnosti vůči divákům z různých 
demografických kategorií a sociálních skupin, 
o financování a podnikatelské aktivity ČT. Pro-
hlédli si zázemí televizních studií, dílen, vyzkou-
šeli si moderování. Sledovali přípravu studia 
k natáčení soutěžního pořadu Kde domov můj 
a asi největším zážitkem byl rozhovor s hercem 
Michalem Nesvadbou, který právě natáčel dal-
ší díly Kouzelné školky. V galerii České televize 
si na závěr prošli interaktivní výstavou dekora-
cí a kostýmů z vánočních pohádek. Návštěva 

 ZŠ náměstí Míru 

Jací jsme? Přijďte se podívat!
Jaká je základní škola na svitavském náměstí? 
Pod pláštěm krásné historické budovy se skrý-
vá moderní vzdělávací instituce s rozšířenou 
výukou informatiky. Školu neustále a průběžně 
modernizujeme. Máme nové odborné učebny, 
nové šatny a spoustu dalších plánů, jak školu 
vylepšovat. Navíc jsme škola ekologická, úspěš-
ně šetříme papírem, protože většinu dokumen-
tace vedeme v elektronické podobě.
Na rozvoji našich žáků se podílí zkušený kolek-
tiv pedagogů. Učitelé nabízí dětem i spoustu 
zájmových kroužků, které jsou pro naše žáky 
zdarma.
Podporujeme nejrůznější aktivity, například 
přírodovědné bádání ve školní družině, účast-
níme se Sazka Olympijského víceboje, máme 
vlastní družstvo lezců trénující na hale Na Střel-
nici. Výuka jazyků je u nás na vysoké úrovni 
a nabízíme i zábavnou angličtinu prvňáčkům. 
Velké úspěchy slavíme na poli výtvarných sou-
těží, recitačních klání a velkou radost nám dělá 
školní pěvecký sbor.
Při tom všem se ještě věnujeme moderním 
trendům. Žáci robotického kroužku teď čerstvě 
postoupili do krajského kola FVTP se svým cho-
dícím robotem.
Srdečně vás zveme na návštěvu, buď v rámci 
programu Veselá škola (více web školy), nebo 
v den otevřených dveří, který proběhne  
2. dubna 2020.  Jakub Velecký

 Gymnázium Svitavy 

Aktuálně z gymnázia
• na gymnáziu v tomto školním roce studují 

v rámci hostitelského programu AFS dva 
zahraniční žáci – chlapec Bump z Thajska 
a dívka Leila z Argentiny. Na škole v minu-
losti takto studovali mladí lidé např. z Mexi-
ka, Chile, Venezuely, Hongkongu nebo Ně-
mecka. Pro takové žáky je to příležitost 

poznat jiné prostředí a kulturu, pro české 
žáky zase příležitost získat kamarády v cizině 
nebo si prohloubit jazykové dovednosti. Se 
všemi zahraničními žáky se na škole komu-
nikuje anglicky, během školního roku se tito 
žáci většinou naučí obstojně česky,

• florbalový tým dívek školy (spojený tým 
gymnázia a obchodní akademie) vyhrál kraj-
ské finále Olympiády dětí a mládeže Pardu-
bického kraje a postoupil do kvalifikace 
o účast v celostátním finále, 

• žáci sekundy absolvovali v únoru lyžařský 
kurz v Čenkovicích, na žáky 1. B a kvinty 
čeká lyžařský kurz v březnu v Herlíkovicích. 

Milan Báča

 MŠ Svitavy-Lačnov 

Zkoumali jsme zimu i tělo
V lednu měly děti z lačnovské školky možnost 
se seznámit s vlastnostmi sněhu a ledu a pro-
zkoumat jeho vlastnosti. Přes nedostatek sněhu 
i mrazu jsme s dětmi vyrážely do terénu, sledo-
valy změny v přírodě, které nám toto roční 
období přináší, vyráběly sněhové pusinky, za-
mrazovaly a poté z ledu vysvobozovaly pohád-
kové postavy apod. 
Druhá polovina měsíce byla tematicky věnová-
na povídání o lidském těle. Společně jsme pro-
brali, z čeho se tělo skládá, jaké potraviny nám 
prospívají a jaké naopak škodí, jaký je rozdíl 
mezi úrazem a nemocí. Děti se dozvěděly dů-
ležitá záchranná telefonní čísla. Vše doplnila 
přednáška o zdraví s paní Krausovou, která 
k nám ze svitavské nemocnice jezdí každoročně 
s plyšákem Barykem, na kterém ukázala základ-
ní ošetření zranění, odběr krve a jak to při vy-
šetření probíhá. Děti beze strachu pomáhaly, 
navzájem se podporovaly a upevnily si tak nově 
nabyté informace.  Lucie Odehnalová 

 ZŠ Riegrova 

Zveme vás k nám
Ze školky do školy: Riegrovka srdečně zve před-
školáčky s rodiči na den otevřených dveří 5. 
března 2020 v 9 hodin. Prohlédnete si naši ško-
lu, seznámíte se s jejím provozem, nahlédnete 
do výuky a zodpovíme vám všechny vaše dotazy.
Předškolácké odpoledne 25. března 2020 
v 16 hodin: V několika dílničkách vytvořených 
ve škole si společně užijeme pohybové i výtvar-
né aktivity a vyzkoušíme si, jak jsme připraveni 
na čtení, psaní a počítání).

Ze svitavských škol
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České televize byla také propojena s mediální 
výchovou, které se škola také věnuje. Ostatně 
v únoru začal po několika letech ve škole také 
vycházet školní časopis.  Milan Báča

 ZŠ Felberova 

Individualizace výuky pomocí 
moderních technologií
V naší škole neustále modernizujeme prostory 
a zařízení. Kromě toho klademe nemalý důraz 
také na využívání nových trendů ve vzdělávání, 
mezi které nepochybně patří individualizace 
výuky pomocí Ipadů. Naši pedagogové stále 
rozvíjejí své profesní dovednosti, což logicky 
vede ke zvýšení efektivity vzdělávání. Vedle za-
staralého a málo funkčního frontálního způso-
bu výuky tak můžeme našim žákům nabídnout 
mnohem širší spektrum vzdělávacích aktivit.
K tomu všemu nám dopomůže spolupráce 
na projektu v rámci výzvy Implementace strate-
gie digitálního vzdělávání II., během níž bude-
me po dobu dvou školních roků spolupracovat 
s předními odborníky z praxe, a to buď přímo 
u nás ve škole, nebo v jiných školách, které jsou 
do projektu také zapojeny. Díky tomu bude 
možná další postupná modernizace vybavení, 
které nám umožní podporovat digitální kompe-
tence pedagogů i žáků.  Jana Pazderová

 MŠ Milady Horákové 

Sportem ke zdraví
V lednu se děti MŠ Svitavy, Milady Horákové, 
jako každoročně, účastnily lyžařského kurzu 
ve Ski areálu Přívrat. Seznámily se s technikou 
bezpečného lyžování, posilovaly svoji fyzickou 
i psychickou zdatnost, získávaly povědomí o vý-
znamu aktivního pohybu pro jejich zdraví. Za-
čátečníci i pokročilí si užívali lyžařské jízdy pod 
dohledem profesionálních instruktorů, každý 
malý sportovec sklidil úspěch. Lyžařský kurz 
byl zakončen karnevalem na lyžích, na kterém 
mohli výkony svých dětí sledovat i rodiče. Všem 
šikovným malým lyžařům zdar a instruktorům 
do Přívratu posíláme poděkování za vzornou 
péči a trpělivý přístup k dětem.

Petra Nováková

 ZŠ Svitavy-Lačnov 

Žijeme a rozvíjíme se
Koncem roku proběhla poslední etapa opravy 
Zadní ulice v Lačnově. Úsek vedoucí kolem naší 
školy už byl v dezolátním stavu a jeho celková 
rekonstrukce zásadně změnila celé okolí. Starý 
školní plot musel ustoupit plánovanému chod-
níku a byl nahrazen novým. Tím se zvýšila bez-
pečnost našeho areálu a vzhled školy se posunul 
na mnohem vyšší úroveň. Zbývá ještě vysázet 
nové okrasné keře a v jarních měsících se náš 
areál představí v celé své kráse. Pro obyvatele 
Lačnova i celých Svitav je to jasný signál, že naše 
škola žije a rozvíjí se. Zdeněk Petržela 

 MŠ Sokolovská 

Malí lyžaři na Pražské
I při nedostatku přírodního sněhu v letošní 
zimě jsme se poslední lednový týden zúčastni-
li týdenního lyžařského kurzu v příjemném 
prostředí Ski Přívrat. Každé ráno bylo připra-
veno s dobrou náladou 18 dětí u sportovní 
haly. Po klidné cestě autobusem jsme dorazili 
na místo. Děti byly rozděleny do tří skupin po-
dle lyžařských dovedností a od ranní rozcvičky 
až do odpoledne probíhal samotný výcvik. In-
struktoři lyžování se dětem plně věnovali. Ne-
chyběla různá náčiní, která malým lyžařům 
zpříjemňovala učení na sněhu. Předposlední 
den již všechny děti vyzkoušely velký vlek, z ly-
žování se těšily, své dovednosti si ověřily v zá-
vodech ve slalomu. Pátý den byl kurz zakončen 
ukázkovými jízdami v karnevalových maskách 
za přítomnosti rodičů. Ti byli z pokroků svých 
ratolestí nadšeni. Moc děkujeme za organizaci 
Ski Přívrat a doufáme, že za rok budou sněho-
vé podmínky příznivější :-) Zuzana Kolářová

 ZŠ Sokolovská 

Výuka finanční gramotnosti
Ve čtvrtek 30. ledna proběhl na ZŠ Sokolovské 
již potřetí projektový den zaměřený na finanční 
gramotnost. Každoročně si učitelé připraví za-
jímavé aktivity a náměty, pomocí nichž se snaží 
přiblížit žákům svět financí, aby se v něm moh-

li lépe orientovat. Zvláštní pozornost je věnová-
na vytvoření nejen přehledu toho, co současný 
finanční svět nabízí, ale hlavně chceme žáky 
upozornit na rizikové faktory, které jsou v této 
oblasti skryty. V letošním školním roce jsme 
oslovili i odborníky na finanční gramotnost 
z různých společností a úspěšné podnikatele, 
kteří nám pomohli obohatit náš projektový den 
vlastními poznatky a zkušenostmi. K tomuto 
tématu se budeme pravidelně vracet, neboť 
vnímáme důležitost vychovat z našich žáků fi-
nančně gramotné občany.  Petra Janků

 Speciální základní škola   
 a střední škola Svitavy 

Rádi vás u nás přivítáme
Zápis do 1. třídy se uskuteční 23. dubna 2020 
od 9 do 16 hodin.
Nabízíme:
• Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami
• Specializované třídy pro žáky s vývojovými 

poruchami chování
• Individuální přístup v menším kolektivu žáků
• Péči kvalifikovaných pedagogických pracov-

níků
Součásti školy:
• Přípravná třída
• ZŠ zřízená podle § 16 odst. 9
• ZŠ speciální
• ZŠ při zdravotnickém zařízení
• Školní družina
• Školní jídelna – výdejna
• Praktická škola dvouletá (střední škola)
V případě vašeho zájmu vás rádi přivítáme i v ji-
ném termínu. Kontakt: tel.: 461 532 645, email: 
specialni.skola@svitavy.cz. Marcela Švecová

 MŠ Úvoz, Větrná 

Děti pečovaly o ptáčky a přírodu
V celoškolním environmentálním projektu Náš 
dub, jehož cílem je dětem přiblížit, učit pozná-
vat a chránit přírodu, naše děti pomáhaly 
v péči o ptáčky v zimě – vyráběly lojové koule, 
staraly se o krmítka. Formou her, námětových 
činností, tematicky zaměřenými vycházkami 
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kali praktickou činností nové poznatky z oblas-
ti robotiky a logiky, fyziky, polytechniky, vodní-
ho a zvířecího světa. Žáci si naopak odnášeli 
zkušenost lektorování. Na den Valentýna jsme 
společně oslavili svátek zamilovaných, v jehož 
projektové výuce děti plnily především cíle ka-
marádství, přátelství, vzájemné důvěry a lásky 
k ostatním – přijmout a dát. Přejeme vám lás-
kyplné dny i v období jara.  Jana Hrubá

 SOU Svitavy 

Soutěž T – profi
V lednu se v Ústí nad Orlicí konalo krajské kolo 
technické soutěže T-profi, které organizovala 
Krajská hospodářská komora Pardubického 
kraje. Za Svitavy soutěžili žáci a učitel SOU 
Svitavy, chlapec a dvě dívky ze ZŠ Svitavy, Rie-
grova 4 a zástupce firmy Schaeffler Production 
CZ s.r.o. Jejich cílem bylo z dílů stavebnice Mer-
kur sestavit jeřáb. Po sestavení hlavní části se 
model osadil elektronikou, kterou bylo třeba 
zapojit dle návodu a odzkoušet. Náš tým získal 
krásné třetí místo. Tento úspěch je skvělou vi-
zitkou všech zúčastněných.

Soutěž „Učeň instalatér 2020“
V letošním roce se SOU Svitavy zúčastnilo kraj-
ského kola soutěže odborné dovednosti UČEŇ 
INSTALATÉR 2020. Soutěžili Roman Přikryl 
a Radim Klusák z  3. ročníku obor instalatér.  
V Pardubickém kraji se naši žáci umístili na dru-
hém  místě. Gratulujeme.

TECHNOhrátky vyhlašovaly  
dlouhodobé soutěže
V lednu vyvrcholil loňský ročník TECHNOhrá-

tek. V průběhu akce byli vyhodnoceni nejú-
spěšnější účastníci doprovodných žákovských 
a studentských soutěží v roce 2019. Z deseti 
přihlášených škol se SOU Svitavy umístilo na 1. 
místě v kategorii strojírenství a stavebnictví 
s vyrobenými šachy. Na výrobě tohoto artefak-
tu se podíleli naši žáci 3. ročníku maturitního 
oboru mechanik seřizovač Jaromír Ješina, Ma-
těj Pomšár a Daniel Herynek.  

Alice Štrajtová Štefková

 Základní umělecká škola 

Byli jsme na návštěvě ve Strzelině
Dne se 29. ledna jsme se ve Strzelině, v ma-
lebném kulturním domě zúčastnili Novoroč-
ního koncertu hudební školy. Místnímu publi-
ku jsme nabídli vystoupení houslistky Ludmily 
Nahodilové, zpěvačky Martiny Koudelkové 
a klavíristy Jana Svojanovského. 
Žáky doprovázeli jejich vyučující Karolína 
Benešová, Lukáš Tomeš a Renata Pechanco-
vá. Výkony našich žáků byly přijaty s nadše-
ným potleskem a pro nás bylo zase velmi 
zajímavé a podnětné sledovat výsledky prá-
ce mladých hudebníků z Polska. Výbornou 
atmosféru umocnilo i vřelé přijetí a vstříc-
nost našich hostitelů. Na zájezd budeme 
s žáky jistě dlouho vzpomínat a těšíme se 
na další zajímavé výzvy.  

Renata Pechancová

a prožitkovým učením poznávaly a čerpaly 
nové vědomosti potřebné k navázání dobrého 
a pečujícího vztahu k přírodě a živým tvorům. 
I v zimním období se dá experimentovat. A tak 
si děti metodou pokusů a omylů zdokonalova-
ly své vědomosti, získávaly další poznatky 
a praktické dovednosti, kdy např. měřily teplo-
tu, určovaly váhu, zjišťovaly chování různých 
kapalin, vody, sněhu, ledu a prováděly pokusy 
v externích a interních podmínkách. 

Karla Juříková, Ludmila Hrubá

 ZŠ T. G. Masaryka 

Návštěva zábavního parku  
Krokodýlek
Ve čtvrtek 30. 1. 2020 navštívili žáci z první, 
druhé a třetí třídy zábavní park Krokodýlek 
v Olomouci. Výletu se zúčastnilo 75 dětí, které 
doprovázely třídní učitelky a paní asistentky. 
Děti zde čekal nespočet atrakcí – nafukovací 
krokodýl, strašidelná jeskyně, velká prolézací 
klec, lanové centrum, trampolíny a motorová 
dráha, na níž si děti za malý poplatek mohly 
zazávodit na motorkách. Pobyt jim zde zpříjem-
nil také animátor. Ten měl pro děti přichystané 
různé úkoly, po jejichž zdárném splnění mohli 
ti nejlepší získat odměnu ve formě žetonů 
a mohli si znovu „zařádit“ na motorové dráze. 
Nechybělo ani občerstvení, které děti po ná-
ročné fyzické aktivitě velmi ocenily. Třešinkou 
na dortu pak bylo rozdávání pololetního vy-
svědčení. Vše si děti náramně užily a domů 
odjížděly plny dojmů a s úsměvem na tváři. 

Vendula Brabcová

 MŠ Větrná 

Naše zimní činnosti
Letošní rok nás paní Zima překvapila ztrátou 
sněhové peřiny a omezila dětské zimní radová-
ny. I přesto si děti první velký sníh užily uplácá-
ním fešných sněhuláků. Děti z mladších tříd 
v prožitkové činnosti na téma Ledové králov-
ství, prožily zimu přímo ve školce – a jak jim to 
slušelo! Ve spolupráci s učiteli a žáky ze ZŠ 
Sokolovská „Děti učí děti“ naši předškoláci zís-

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV

      SO  8:00 - 11:30
PO-PÁ  7:00 - 17:00

Strakov 22, 570 01 Litomyšl

OVOCNÝCH DŘEVIN A RŮŽÍ
OD POLOVINY BŘEZNA PRODEJ 

JARO 2020

- okrasné dřeviny opadavé i stálezelené
- azalky, rhododendrony a jiné vřesovištní
- jehličnany v balech i kontejnerech
- živé ploty stálezelené i opadavé
- skalničky, trvalky a traviny
- substráty, rašelina, mulčovací kůra
- hnojiva, přípravky na ochranu rostlin- hnojiva, přípravky na ochranu rostlin
VLASTNÍ PRODUKCE NEBO OD PŘEDNÍCH 

ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ

www.ars-vavrin.cz
ars-skolkastrakov@centrum.cz

tel.:461 639 001

Svitavští sportovci  
a trenéři byli  
mezi nejlepšími

Dne 19. února byli v rámci ankety Nejú-
spěšnější sportovec roku 2019 v Poličce vy-
hlášeni tito svitavští reprezentanti:

Jednotlivci:
Šimon Puršl (basketbal, 4. místo – kategorie 
dospělí) / Tereza Radová (hokejbal, 3. místo 
– kategorie dorost) / Eliška Červená (atletika, 
1. místo – kategorie žáci) / Dominik Rouchal 
(tenis, 4. místo – kategorie žáci) / Pavlína Dvo-
řáková (plavání, 5. místo – kategorie žáci) / 
Jindřich Vyroubal (atletika, 6. místo – kategorie 
žáci) / Milan Bouček (trenér atletiky) / Martin 
Andrle (trenér fotbalu)Ladislava Marková (tri-
atlon – kategorie veteráni).

Kolektivy:
Dekstone Tuři Svitavy (basketbal – kategorie 
dospělí) / Fotbalová U17 (kategorie dorost) / 
Volejbaloví kadeti (kategorie dorost) / Atletické 
žákyně ročník 2008–2009 (kategorie žáci).
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Jubilejní 10. ročník Svitavské desítky

Letošní ročník běžeckého závodu pro ho-
bby i profi běžce slaví již deset let! Závod se 
uskuteční v sobotu 28. března, se zázemím 
na Svitavském stadionu. Vše se rozběhne v 10 
hodin, kdy se na start postaví mládežnické ka-
tegorie (ročníky narození 2012 a starší) a po-
kusí se zdolat tratě od 600 do 1200 metrů. 
Závod vyvrcholí v 11 hodin, to se vedle sebe 

postaví na startovní čáru dospěláci a poperou 
se s tratí 5 nebo 10 kilometrů. Trať se během 
let několikrát změnila, aby se ustálila na běh 
po in-line stezce do Vendolí a zpět. Během Svi-
tavské desítky jsme toho zažili mnoho – aprílo-
vé počasí, silný protivítr nebo horké chvilky při 
počítání odkroužených kol závodníky. Letos 
jsme zařadili novinku, a to čipové měření. Vě-
říme, že se tato varianta osvědčí! Propozice 
závodu najdete na www.atletikasvitavy.cz. 
Po doběhnutí všech závodníků vyhlásíme jed-
notlivé kategorie, odměnou budou opět výbor-
né jedlé ceny z Oázy zdraví.

Březen se už pomalu blíží, proto si radši 
ještě dnes zapište do kalendáře svou účast 
na Svitavské desítce! Máte ještě spoustu času 
si trať ve volných chvílích proběhnout a potré-
novat. Těšíme se na vás a doufáme, že letošní 
účast předčí všechny předešlé! 

Veronika Peterková

Mistryně republiky z Kamenné Horky
Rádi bychom vám představili mladou re-

prezentantku Nikolku Bártovou (13 let), která 
se i přes nesnadné životní začátky a překážky 
blýská na špici jezdecké mládeže.

Poprvé získala titul Mistryně ČR ve skocích 
ve svých 10 letech. Předloni získala titul Vice-
mistryně ČR ve všestrannosti, vloni vybojova-
la s koněm Garantem titul Mistryně ČR ve vše-
strannosti. Celorepublikově je ve své kategorii 
první, celkově si stojí na druhé pozici ve vše-
strannosti. Závodí na mezinárodní úrovni.

Jezdectví věnuje ohromné množství času 
a energie, aby efektivně rozvíjela svůj talent. 
Letos Nikolka připravuje 3 sportovně koně, 
kteří s ní budou tuto sezónu závodit. Přes veš-
keré úspěchy je velmi skromná a samostatná. 
O koně pečuje sama, s tréninkem na sezónu ji 

pomáhá její matka. Pokud se bude dařit, věří-
me, že se dostane na Mistrovství Evropy. Niko-
le přejeme mnoho úspěchů v kvalifikacích 
na reprezentaci a těšíme se na nové tituly v se-
zoně 2020. Michaela Cichá

Mladí fotbalisté brali vítězství
Počátkem února proběhl v Pardubicích ha-

lový turnaj pro kategorii U11 a mladší – GOLI-
SIMO CUP 2020. Svitavy porazily Baník Ostrava 
5:1, FK Přelouč 4:0, Slavoj Polná 6:1, FK Spartak 
Choceň 4:1, FK Jaroměř 4:1 a MFK Trutnov 3:2. 
O stoprocentní úspěšnost Svitavy přišly remízou 
s FK Pardubice 1:1. Druhé místo na turnaji ob-
sadila Choceň, třetí skončily Pardubice.

Svitavské mužstvo hrálo s maximálním na-
sazením, agresivně napadalo soupeřovu roze-
hrávku a vlastní útočné akce se snažilo provádět 
v co největší rychlosti. Krásné kombinační a in-
dividuální akce však, bohužel, střídaly i nepove-
dené přihrávky. Tým bude muset v tréninku 
zapracovat také na střelbě. Někdy chybělo při 
zakončení více klidu. Celkově se však svitavští 
hráči předvedli v dobrém světle, svoje soupeře 
převýšili i díky nezměrné bojovnosti a obrovské 

vůli jít za vítězstvím. Nejlepším hráčem turnaje 
byl vyhlášen svitavský Tomáš Kolouch.

Sestava: Růžička (G), Makovský, Kolouch 
(8), Jílek, Kršák (2), Bolhaj (2), Dobiáš (9), 
Marek (3) a Krátký (1). Fotografoval Milan 
Kmošek.  Radek Makovský

Utkali se nejlepší 
šipkaři kraje

V sobotu 15. 2. 2020 se v Kulturním domě 
v Koclířově odehrál Regionální Master Pardu-
bického kraje. Na tomto turnaji jsou kategorie: 
Dvojice muži / ženy, jednotlivci muži / ženy. 
Z 26 párů mužů obsadili nejvyšší příčky: 
1. místo Vašulín Miloš a Pidima Petr oba z týmu 
„U Ajšíra Studnice“,2. místo Matějičný Radek 
a Pecina Petr oba z týmu Trosky Litomyšl,  
3. místo Kohut Vlastimil a Gregar Pavel také 
oba z týmu Trosky Litomyšl.
V turnaji dvojic žen si svoji formu otestovalo  
8 párů žen: 1. místo Svobodová Kateřina (Mor-
dorští Vrhači Pardubice)a Makkaiová Šárka (Šip-
kaři lány), 2. místo Johanidesová Iveta (Mor-
dorští vrhači Pardubice)a Němcová Tereza 
(U Ajšíra Studnice), 3. místo Novotná Jiřina 
(Hornets Darts Pardubice) a Vágnerová Alena 
(Na Palubě Pardubice). 
Z 51 mužů v turnaji jednotlivců : 1. místo Matě-
jičný Radek (Trosky Litomyšl), 2. místo Šnobl 
Filip (U Gabči Mor. Třebová), 3. místo Vašulín 
Miloš (U Ajšíra Studnice). 

A 15 žen si zahrálo spolu turnaj v jednotliv-
cích: 1. místo Novotná Jiřina, 2. místo Svobodová 
Kateřina, 3. místo Makkaiová Šárka. 

Turnaj začal v 11.00 hod a poslední šipka 
byla odhozena krátce před 21.00 hodinou. Dě-
kujeme všem za účast a pohodovou atmosféru 
a samozřejmě sláva vítězům a čest poraženým. 

František Kučera

Florbal:  
nábor dívek a žen

Do našeho týmu hledáme pro nad-
cházející sezonu 2020/2021 dívky a ženy 
ročník 2003 a starší, sportovně založené. 
Informační schůzky se uskuteční ve SH 
Na Střelnici Svitavy, a to 2. 3. a 4. 3., vždy 
v 19.45 hodin. 
Kontakty na trenéry:
Luboš Jirčík – 775 595 015, 
jircik.lubos@seznam.cz 
a Zbyněk Koukal – 731 138 322, 
koukal.z@seznam.cz 
Zde informace neomezeně.     Luboš Jirčík
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Tuři mají bronz  
z Final4 Českého 
poháru

Svitavští basketbalisté vybojovali bronzové 
medaile na Final4 ve stylu start-cíl, když pora-
zili tým BK Opava 77:97. Oba týmy měly zra-
něné tři hráče a záleželo tedy na tom, kdo se 
s absencemi dokáže vyrovnat lépe.

Základní pětice Turů Marko, Slezák Cran-
dall, Dodd a Puršl zahájila zápas ve velkém 
stylu a brzy získala klíčový dvouciferný náskok. 
Po trojkobití vedené především Pavlem Slezá-
kem svůj náskok Tuři navýšili až na 27 bodů, 
a to před zápasem rozhodně nikdo nečekal. 
Opava však zabojovala a rychlou hrou dokáza-
la do půle náskok Turů snížit na 16 bodů.

Na začátku druhé půle výborně hrající zá-
kladní sestava opět náskok Turů navýšila nad 
20 bodů bylo o vítězi téměř rozhodnuto. Slovo 
téměř mělo totiž podobu čtyř faulů Marka, Sle-
záka a Crandalla. Při jejich vyfaulování by akcie 
Opavy rázem vzrostly na mnohonásobek. Na-

štěstí tento scénář Tuři nepřipustili a ve čtvrtém 
dějství si cenné vítězství pohlídali. Druhý bronz 
ze tří let ve FINAL4 ČP byl na světě.

Trenéři i hráči si tak mohou „odškrtnout“ 
splnění dílčího cíle sezóny – zisk medaile v ČP.  
Zda se jim tento „husarský kousek“ podaří zo-
pakovat i v lize uvidíme v závěru sezóny. Do té 

by se jim rozhodně hodilo uzdravení dnes ne-
hrajících hráčů O’Briena, Stamenkoviće a Svo-
body. Velké poděkování patří svitavským příz-
nivcům, kteří dorazili povzbudit své Tury 
do Plzně včetně minižáků Klatov vedených 
svitavským Jindrou Svojanovským.

Zdroj: facebook basketbal Svitavy

Úspěchy  
našich tenistů

Dominik Rouchal a Jan Krejčí potvrdili svou 
letošní neporazitelnost na východočeských ha-
lových oblastních přeborech dorostenců. Vy-
hráli tak již šestý turnaj v řadě a prokázali, že 
ve čtyřhře nemají ve východních Čechách kon-
kurenci. Dominik Rouchal obsadil na přebo-
rech výborné 2. místo ve dvouhře. To je mezi 
chlapci o tři roky staršími velký úspěch. 

Martin Lipenský

Skončila  
hokejová liga

V sobotu 15. 2. finálovým dnem skončil 
letošní ročník Městské hokejové ligy. V obno-
vené soutěži se představilo pět týmů, které 
mezi sebou sehrály celkem 34 utkání. Finálo-
vý den byl zpestřen dovednostními soutěže-
mi, které pobavily nejen diváky, ale i hráče 
samotné. Z ohlasů jednotlivých týmů jsme 
organizaci soutěže zvládli. Týmy se chtějí 
účastnit i dalších ročníků. Svitavská liga byla 
hráči ohodnocena jako jedna z nejlepších 
z okolních měst. Pořádající oddíl TJ Sršni Svi-
tavy podpořil spontánní charitativní akci hrá-
čů „Každý gól pomáhá“. Za přispění všech zú-
častněných se podařilo vybrat částku 5000 Kč, 
která byla předána Nadačnímu fondu V. O. 
Ottendorfera.

Konečné pořadí: 1. Svitap, 2. PM Svitavy, 
3. Omniasport Vikings, 4. Sršni, 5. Švédi.

Nejlepší střelec: Lukáš Musil – Svitap. Nej-
lepší brankář: Milan Beneš – Svitap. 

Zdeněk Beneš

Volejbaloví Draci 
vládnou v přehazované

Tréninková skupina chlapců, která ve Svita-
vách navazuje na velmi dobře fungující systém 
školních volejbalových kroužků, je určena pro 
kluky ve věku 8–11 let. Borci si sami vybrali název 
Draci. Pod vedením trenérů Davida Švihela, Voj-
ty Švihela a Robina Šauera se soustřeďují na roz-
víjení všeobecných pohybových schopností a učí 
se techniku základních volejbalových úderů. 
Hlavní soutěží Draků je krajský přebor v přeha-
zované (hraje se ve trojicích), ve které mají v le-
tošní sezóně hned pětinásobné zastoupení. 
A kluci hrají výborně! Aktuálně drží první a druhé 
místo, takže to před posledním soutěžním kolem 
vypadá, že se jim podaří loňské 1. a 3. místo mi-
nimálně obhájit. Hlavním cílem trenérů je ale 
naučit Draky základy volejbalu a pomoci jim 
zažívat radost ze sportování stejně jako jejich 
předchůdcům. Ti dnes tvoří základ úspěšných 
svitavských týmů – extraligových kadetů a prvo-
ligových juniorů. Pavlína Švihelová


