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Pivní slavnosti budou
letos skromnější

V původně plánovaném termínu, v sobotu 11. července, se uskuteční devátý ročník Pivních
slavností. Letos však bude poněkud jiný, také slavnosti se musely přizpůsobit aktuální situaci.
Tradiční součástí slavností je výstava historických vozidel, letos bude pošesté. Stroje se začnou sjíždět po 8. hodině na náměstí Míru, v jehož spodní části budou vystaveny do 12 hod.
K vidění budou automobily a motocykly
od dob první republiky do roku výroby 1990.
Lze očekávat převážně domácí produkci firem
Škoda a Tatra, z motocyklů Jawa i ČZ. Samozřejmostí budou auta lidově-demokratického
bloku. Objeví se i pár tuzexových limuzín, dlouhých amerik, přijede vojenská technika. Návštěvníky určitě zaujmou sportovní kabriolety
a roadstery převážně anglické produkce. Máte-li doma historické vozidlo, budete vítáni.
K poslechu bude hrát olomoucký Dixieland
Jazz Band. Majitelé historických vozů mohou
své stroje vystavovat bez účastnického poplatku, navíc pro ně bude připraven volný vstup
do svitavského muzea a na kostelní věž. Vystavovatelé obdrží pamětní list. Vyhlášený guláš Václava Šmerdy bude letos chybět stejně

jako doprovodný program a hromadný odjezd.
Výstavu pořádá veterán klub Boxer Morava
Historik pod záštitou starosty města Svitavy.
Pivní slavnosti se letos konají v parku Jana
Palacha. Budou zahájeny v 15 hodin, o deset
minut později začne hudební program, v němž
se na velkém pódiu postupně vystřídají kapely 4Trix, S.U.E. a Veronika Wildová & Divoko.
Letošní ročník slavností uzavře promítání letního kina, těšit se můžete na film Ženy v běhu.
Vzhledem k situaci, s níž jsme se během uplynulých měsíců potýkali, asi nikoho nepřekvapí,
že i Pivní slavnosti budou letos v menším rozsahu. Točený zlatavý mok nabídne pět pivovarů, občerstvení v parku bude pestré. Pořadatelé se budou snažit zajistit vládou nařízený
počet přítomných prostřednictvím žetonů,
které návštěvníci slavností dostanou u oficiálních vstupů do parku. Prosíme, používejte
označené vstupy. Těšíme se na vás!
Petra Soukupová, Stanislav Šustr

07/08

Jaké budou
prázdniny v parku
Milí přátelé, mám pro vás dobrou zprávu.
Vrací se kultura! Vrací se do našeho města. Pomalu. Vrací se v této podivné době
(snad jsme z nejhoršího venku). Jde to
opravdu jen pozvolna, jak nám postupné
uvolňování umožní. Začali jsme v květnu
autokinem Cihelna Cinema. Vzápětí jsme
otevřeli kino Vesmír. Pro sto lidí v sále s rozestupy a prázdnými řadami – tedy reálně
pro 88 návštěvníků. Dnes už je to lepší.
A tak se všichni velmi těšíme na léto
a do parku. Tedy v našem městě do parku
Jana Palacha – do letního kina, na pohádky, na koncerty a dokonce i na Pivní slavnosti. Neboť: žít se musí!
Tak tedy: letní kino po celé léto – od 3. července do 26. srpna. Zpravidla třikrát týdně.
Pondělí – pro děti, ve středu světová kinematografie, pátek české filmy. Vedle těch nejnovějších obnovené premiéry skvělých českých filmů: Postřižiny, Kouř, Samotáři. Těšme
se – na lehátka, pivo z maringotky, nebe plné
hvězd – prostě letňák a třiadvacet filmových
večerů!
Pokračování na straně 2
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Vážení svitavští
spoluobčané,

dorazilo léto a společně s ním také příjemnější časy, než které jsme zažívali v období jara.
Některé letní programy budou v omezeném režimu, přesto se však můžete těšit na akce bohatý červenec a srpen především v parku Jana Palacha. Znovu si dovoluji pozvat vás na Pivní
slavnosti. Věřím, že i v komornějším prostředí zvládneme uspořádat nádhernou společenskou
událost, na kterou budeme s úsměvem vzpomínat.
V našem městě se nebojíme i nadále investovat, abychom posilovali ekonomickou situaci.
Z nových projektů lze zmínit například rozbíhající se rekonstrukci základní školy Riegrova
a podařilo se instalovat nové herní a odpočinkové prvky v lokalitě Langrova lesa. Nadále se
věnujeme i dokončení přestavby Seniorcentra
a výstavbě Komunitního domu pro seniory
nebo pokračování obnovy Langrovy vily. U té
jsme se v měsíci červnu s restauratéry shodli

na barevnosti fasády a jsem přesvědčen, že
městská dominanta opět po odstranění lešení
ožije a bude po zásluze znovu považována
za reprezentativní památku Svitav.
Přeji nám všem, abychom si letní měsíce užili
se svými nejbližšími. Pokud plánujete dovolenou, dovolte mi popřát vám šťastnou cestu
a úspěšný návrat domů, abyste si odpočinuli
a nabrali dost sil do zbytku kalendářního roku.
David Šimek, starosta města

V rytmu oslav Pardubického kraje
Známé hudební kapely, letní kino a regionální
potraviny. To vše zažijte na náměstí Míru ve Svitavách 15. srpna 2020 v rámci oslavy 20letého
výročí existence Pardubického kraje. Program
začíná ve 14 hodin a končí až v pozdních ve-

černích hodinách promítáním kultovního filmu
Yesterday s písničkami skupiny Beatles.
Těšit se můžete na hudební skupiny: Sabrage,
The Bugles (Beatles revival) a Polarita. Po celý
den můžete také ochutnávat a nakupovat regionální potraviny od certifikovaných prodejců.
Nebude chybět ani pardubický pivovar Pernštejn se svými limitovanými edicemi a speciály.
Na akci budou přítomny i složky policie, záchranářů a hasičů, které mají pro malé i velké
návštěvníky připraveny prohlídky zásahových vozů, edukační programy první pomoci nebo ošetřování různých zranění. Navštívit
můžete i stánek BESIPu, ve kterém si všichni
mohou znovu osvěžit zásady bezpečnosti
na silnicích.
Pavel Kunc

Pokračování ze strany 1
Čtyři pohádkové neděle pro děti i dospělé. Studio dell Arte z Českých Budějovic, Pavel Šmíd, Honza Hrubec a skvělý loutkář kdysi z hradeckého Draku
Honza Bílek – prostě skvělá společnost.
A pět koncertů – nejen dechovky, ale
i cimbál a heligonky a k tomu jeden písničkářský večer.
A 11. července Pivní slavnosti. Tak takové budou Prázdniny v Parku. Věřím, že
budou takové jako každý rok a že si je
pořádně užijeme. A třeba zapomeneme
na ten divný březen a duben a kousek
května.
Neboť – prostě žít se musí!
Petr Mohr
P.S. Už se těším na Pouť ke svatému Jiljí. U nás
ve Svitavách je vždycky první neděli v září – a letos to bude 6. září. A letos to bude ve Svitavách
potřicáté!

Festival Rosnička nabídne místo festivalu
dvoudenní party s taneční hudbou
V minulém čísle jsme byli nuceni oznámit
přesunutí 10. ročníku festivalu Rosnička
na rok 2021. Na tom se bohužel nic nezměnilo, ale příznivce jistě potěší zpráva, že zeštíhlená varianta akce letos nakonec přece
jen proběhne. A to konkrétně poslední víkend
v srpnu, jako rozloučení s letní sezónou.
Ve dnech 28. až 29. srpna 2020 tak bude
možné navštívit akci nazvanou Rosnička 1.0,
která se duchem symbolicky vrací do histo-

rických začátků tohoto hudebního festivalu.
Rosnička 1.0 bude zaměřena čistě na elektronickou taneční hudbu. Zmizí velká koncertní stage i pódium na pláži a celá dvoudenní akce proběhne na jediném pódiu.
Program a nejnovější informace sledujte
na facebookové stránce a na webu www.
festivalrosnicka.cz. Předprodej vstupenek
poběží v omezeném množství v síti www.
smsticket.cz.
Petr Horák

Infocentrum opět v soutěži popularity
Také letos se svitavské infocentrum zapojí
do soutěže popularity turistických informačních
center. Soutěž opět vyhlásily A.T.I.C společně
s KAM po Česku. Anketa byla spuštěna
21. června a potrvá do 31. srpna. Hlasovat o oblíbeném „íčku“ můžete na webových stránkách
www.kampocesku.cz. Hlas je možné poslat
jednomu z více než čtyř set certifikovaných infocenter, tomu, které jste si oblíbili, v němž vám
jeho zaměstnanci pomohli, které vás příjemně
překvapilo při vašich cestách a výletech. Vloni
získalo svitavské „íčko“ bronzovou příčku
v rámci Pardubického kraje.
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Pomůžete nám i letos k pěknému umístění?
Děkujeme.
(mic)

Vyhlídková věž
kostela otevřena
Pohled z ptačí perspektivy opět o prázdninách nabídne vyhlídka z věže kostela
Navštívení Panny Marie na svitavském
náměstí Míru. Otevřena bude vždy v sobotu od 9 do 11 hodin a v neděli od 13
do 15 hodin. Na návštěvníky města i obyvatele čeká 102 schodů a výhled na Svitavy a blízké okolí z výšky dvacet a půl
metru.
(pá)

VÍTE, ŽE...
…řeznictví Lanškrounský Duroc se z náměstí Míru přestěhovala do uličky Pod
Věží 122 pod starou radnicí?
Vedle pekařství Sázava na náměstí Míru 60
je nově otevřeno řeznictví Sloupnice, a to
i v sobotu dopoledne.
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Společná akce Městské policie a LIKO Svitavy
Od 9. 6. do 15. 6. proběhla společná akce
Městské policie Svitavy a společnosti LIKO
Svitavy. Účelem akce byla kontrola tras svozu
odpadů ve městě. Cílem bylo zjistit, zda se
vozidla společnosti Liko dostanou na všechna
určená svozová místa ve městě a zároveň provést kontrolu těchto míst s ohledem na správné separování odpadu či zjištění, zda není
na těchto místech uložen odpad, který by zde
neměl být odkládán. Zároveň došlo ze strany
městské policie k instalaci několika mobilních
kamer, a to v místech, kde byly již v minulosti
zaznamenány problémy s odkládáním a tříděním odpadů (např. ul. Svitavská, Ruská, Revoluční, M. Pujmanové a jiné). Výsledkem akce je
zjištění, že průjezdnost tras pro velká svozová
vozidla společnosti Liko zůstala v převážné
míře zachována a nevyskytly se větší problé-

my. Jsou samozřejmě místa, kde je průjezd
obtížnější (ul. Slezská, sídliště v Lánech, sídliště Družba apod.). V této věci jde zejména
o zablokování možnosti bezproblémového
vývozu nádob na odpady jinými vozidly. V rámci přestupkového řízení bylo řešeno celkem
pět řidičů, kteří svá vozidla zaparkovali, jak
neměli. Větším problémem je však umisťování
odpadů mimo vyhrazená místa nebo kolem
těchto míst, což jsou často různé věcí, které by
měly být odvezeny přímo na sběrný dvůr, kde
je každý může bezplatně odevzdat. Jedná se
např. o různá elektrozařízení, větší formáty
skla, stavební materiál apod. V rámci akce
bylo zjištěno několik osob, které neoprávněně
odložily odpad mimo určená místa či odložily odpad, který do směsných odpadových
nádob nepatří. K odhalení pomohla přede-

Státní policisté mají novou střelnici
Na začátku června byla slavnostně otevřena
další unikátní budova na našem území. Nejedná se však o sportovní halu ani o přírodní památník, nýbrž o novou střelnici Policie České
republiky.
Ta se rodila již několik let, nicméně nejintenzivnější práce probíhaly od roku 2017. Při otevření byli kromě jiných hostů přítomni místostarosta města Svitavy Pavel Čížek, ředitel
Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje, plk. Mgr. Jan Ptáček MBA a dále také
ředitel Územního odboru Svitavy, plk. Mgr. Libor Bauer.
Střelnice bude sloužit nejen policistům z celého Pardubického kraje, ale také městským
strážníkům a členům střeleckého klubu Alfa.
Střeliště může naráz využívat až dvacet střel-

ců. Je koncipováno jak pro statickou, tak i pro
dynamickou střelbu z krátkých a dlouhých
zbraní. Bezpečně střílet bude možné až
na vzdálenost 100 m.
Jiří Johanides

vším mobilní kamera a všechny dotyčné se
podařilo identifikovat. Věc s nimi byla vyřízena uložením blokové pokuty. V těchto akcích
budeme pokračovat i v dalších měsících
a místa monitorovaná kamerou budeme pravidelně střídat.
Rostislav Bednář

Letos nájemné z bytů
zvýšeno nebude
Bytová komise rozhodla, že se na svém jednání dne 6. dubna 2020 radě města doporučí, aby
vyslovila souhlas s tím, že nebude vzhledem
k současným vládním opatřením v souvislosti
s výskytem infekčního onemocnění COVID-19
zvýšeno nájemné z podlahové plochy bytů
ve výlučném vlastnictví města Svitavy. Rada
města na svém zasedání koncem dubna svým
usnesením nezvyšování nájemného schválila.
Zvýšení nájemného z bytů bylo naposledy provedeno s účinností od 1. července 2019 o míru
inflace ve výši 2,1 %, a to v souladu s usnesením Rady města Svitavy ze dne 29. dubna
2019. Stávající výše nájemného tak bude
uplatňována i v dalším období od 1. července
2020.
Jiří Johanides

Z červnového zasedání zastupitelstva

Vítání občánků

Na zasedání základního orgánu obce dne 17.
června, které proběhlo po téměř tříměsíční
pauze z důvodu koronavirové pandemie, byla
řešena spousta zajímavých témat. Ta nejzajímavější shrnujeme v tomto přehledu.
V samotném úvodu zasedání proběhla prezentace nově připravovaného Muzea betlémů,
o kterém hovořil architekt chystaného objektu,
Ing. arch. Marek Štěpán. Zároveň došlo na rozloučení s dlouholetou ředitelkou městského
muzea Mgr. Blankou Čuhelovou, která předala
pomyslnou štafetu Mgr. Hynku Stříteskému.
Bývalý ředitel Muzea elektrotechniky a médií
Národního technického muzea povede Městské muzeum a galerii Svitavy oficiálně od 1.
července 2020.
Na programu bylo také představení několika
zpráv. Ty od Policie ČR, o činnosti Městské policie Svitavy za rok 2019, o činnosti v oblasti
prevence kriminality ve Svitavách za minulý
rok i rozbor přestupků zpracovaných za loňský
rok na městském úřadě vzali zastupitelé
na vědomí v rámci bodu „Bezpečnostní situace na území města v roce 2019“. Na vědomí
byly přijaty i zprávy o činnosti kulturních zařízení a Městského informačního centra, o stavu
požární ochrany ve městě a také zpráva o životním prostředí ve Svitavách za rok 2019.

V sobotu 6. června ožila obřadní síň radnice
našimi nejmenšími. Po několikaměsíční přestávce bylo mezi nové občánky přivítáno 9 dětí:
Vojtěch Kotek / Barbora Dlábková / Jakub
Frank / Natálie Čížková / Matouš Mrázek /
Ondřej Kučírek / Emily Dvořáková / Šimon
Rybář / Adam Šigut
Přestože obřad provázela zvýšená hygienická
opatření, panovala mezi přítomnými milá
a přátelská atmosféra a úsměvy na tvářích se
daly poznat i přes roušky. Nechyběla povzbudivá slova zastupitelky Ditty Kukaňové, hudební doprovod, zápis do pamětní knihy, drobné
dárky a kytičky. Přejeme mnoho zdraví, štěstí
a radosti.
Marcela Górecká

Představena byla také bytová politika města,
její současný stav a výhled do budoucna.
V operativních zprávách schválili zastupitelé
novelu obecně závazné vyhlášky č. 4/2020
o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na některých veřejných prostranstvích. Na seznam míst, kde nelze na veřejnosti konzumovat
alkohol, bylo doplněno okolí prodejny Qanto
u haly Na Střelnici. Schváleny byly i zásady pro
poskytování finanční podpory z Fondu regenerace památek města Svitavy pro rok 2021. Diskuse proběhla i na téma zrušení místního poplatku z pobytu, které bylo navrženo několika
místními podnikateli. Tento návrh však zastupitelé neschválili.
Jiří Johanides
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Projekt Domovník pomáhá občanům
Od roku 2018 funguje na území města Svitav
projekt s názvem Domovník. V rámci tohoto
projektu byly vybrány tři problematické lokality,
v nichž dochází k působení pracovníků (domovníků) na obyvatele těchto lokalit za účelem
zlepšení vzájemného občanského soužití.
První lokalitou jsou dva bytové domy na adrese
V Zahrádkách, druhou lokalitou je bytový dům
na adrese Milady Horákové a třetí lokalitou je
zařízení pro vyloučené osoby – Šance. V Zahrádkách jsou byty pro nízkopříjmovou skupinu
obyvatelstva, v lokalitě Milady Horákové se jedná o startovací byty pro sociálně slabé rodiny.
V zařízení Šance se jedná o osoby bez přístřeší.
Oba pracovníci se během fungování projektu
Domovník již poznali se všemi nájemníky, kteří si zvykli obracet se na pracovníky s veškerými svými problémy týkajících se společného
bydlení.
Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo
k problémovému chování některých obyvatel domů, pracovníci byli nuceni zvýšit kontroly v těchto domácnostech, aby v rámci

svých možností minimalizovali riziko poškozování zařízení a majetku města, a v neposlední řadě též riziko vzniku sporů, u nichž
by následně musela zasahovat například
městská policie.
Pracovníci pravidelně monitorují dodržování
vnitřních pravidel (nájemního a provozního řádu,
pravidel chování), dále kontrolují provádění úklidu společných prostor a kontejnerového stání
a v neposlední řadě též provádějí drobné opravy
v domech a bytech, např. opravu žaluzií, výměnu
žárovek na osvětlení ve veřejných prostorách,
opravy tohoto osvětlení, opravy vodovodních
baterií v bytech apod. Je-li zapotřebí většího či
odbornějšího zásahu, toto konzultují oba domovníci s pracovníkem bytového oddělení investičního odboru Městského úřadu ve Svitavách.
Obyvatelé lokalit fungování projektu Domovník
kvitují, jako např. uvedl jeden nájemník:
„Od doby fungování domovníka jsme klidní,
víme, na koho se můžeme kdykoliv obrátit a se
vším nám poradí, i mezilidské vztahy se zde
zlepšily.“
Sandra Pařízková

Elektrokolo pro seniory
Díky finančním prostředkům získaných v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2019 bylo
zakoupeno elektrokolo, které bude k dispozici
na výpůjčku svitavským seniorům.
Zapůjčení bude bezplatné, ovšem je nutné si
jej domluvit předem. Zájemci mohou kontaktovat vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Svitavy Bc. Šárku
Řehořovou na telefonním čísle 461 550 220
nebo 724 325 322, případně mailem na adrese
sarka.rehorova@svitavy.cz.
Jiří Johanides

Volné pracovní místo:

Zahradník / lesník

Místo výkonu práce: SPORTES Svitavy,
s.r.o., Tovární 677/28, 568 02 Svitavy
Jednosměnný provoz / plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: střední
odborné (vyučen)
Doba zaměstnání: od 1. 8. 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 technice, flexibilita, fyzická
odolnost, chuť pro další vzdělávání, ŘP sk. B, (C, T
– výhodou), 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@svitavy.cz, tel. 736 752 635, tel.
461 535 273
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Upozornění
na platnost osobních
dokladů
V době nouzového stavu byly tolerovány pro
použití i neplatné osobní doklady. Jelikož byl
nouzový stav ukončen, je nutné si vyřídit nové
osobní doklady, kterým skončila platnost. Občanský průkaz je třeba vyměnit i při změně
trvalého pobytu, při sňatku a v dalších případech.
Pracoviště osobních dokladů pracuje v plném
rozsahu, své doklady je možné vyřizovat
v běžném režimu. Nadále dodržujeme zvýšená hygienická opatření, pracoviště jsou plně
dezinfikována, při vstupu do budovy je připravena dezinfekce.
Pro vyřízení vašich záležitostí jsme vám k dispozici v rozšířených úředních hodinách:
——————————————————————
Pondělí
7:30–11:45
12:30–17:00
Úterý
7:30–11:30
Středa
7:30–11:45
12:30–17:00
Pátek
7:30–11:00
——————————————————————
Termín si zároveň můžete zarezervovat na čtvrtek dopoledne nebo v pátek odpoledne
prostřednictvím objednávkového systému
na www.svitavy.cz.
Pavla Velecká

Dvě napadení během hodiny
Dne 8. 6. v 18:23 hod. bylo na linku 156 oznámeno, že na autobusovém nádraží ve Svitavách
došlo k fyzickému napadení muže, který leží
na zemi a teče mu z obličeje krev. Na místo byla
vyslána hlídka strážníků. Dozorčí služba z kamerového záznamu zjistila, že napadená osoba je
nám známý M.K., který byl napaden jiným mužem a přítomny byly i další osoby. Zjištěné skutečnosti byly předány hlídce a situace nadále
monitorována. Po příjezdu na místo byl hlídkou
ztotožněn útočník, jistý A.M. a svědci události.
Všichni se prvotně vyjádřili ve smyslu, že nikdo
nic neudělal a nikdo nic neviděl. Po konfrontaci
s kamerovým záznamem se útočník následně
přiznal. Poškozený před příjezdem hlídky odešel
na WC do přilehlé restaurace, kde byl hlídkou
vyhledán. Tekla mu krev z nosu a stěžoval si
na bolesti žeber. Dotyčnému byla poskytnuta
první pomoc a přivolána RZS. Věc byla předána
Policii ČR. O hodinu později v čase 19.21 hod.,
se hlídka strážníků s osobou A.M. setkala podruhé a znovu šlo o fyzické napadení. Podezřelý
A.M. v průchodu pasáže Albert fyzicky napadl
jiného muže, kdy důvodem byla jejich předchozí hádka. Vše bylo znovu zadokumentováno
kamerovým systémem. Oba dva záznamy byly
předány Policii ČR. Kamerový systém se ukázal
znovu účinný a potřebný.

Konzumace alkoholu
na místě veřejnosti přístupném
Požívání alkoholu na místě veřejnosti přístupném je omezeno obecně závaznou vyhláškou
města č. 4/2020. Dne 8. 6. hlídka strážníků při
provádění kontroly na náměstí Míru narazila
na skupinku čtyř mužů, kteří u morového sloupu seděli na lavičkách a konzumovali z lahví
alkoholické nápoje. Hlídka všechny upozornila
na platný zákaz konzumace alkoholu na uvedeném místě, ale dotyční popíjeli i nadále. Z tohoto důvodu strážníci přikročili k odejmutí veškerého alkoholu, který měly osoby u sebe. Zároveň byla každému z nich udělena pokuta
(příkaz na místě) ve výši 1 000 Kč a skupinka se
na místě rozešla. Informujeme vás, že v měsíci
červnu došlo ke změně výše uvedené vyhlášky
a její platnost byla rozšířena o další místo. Jedná
se o okolí prodejny Qanto v ul. Olbrachtova x
Riegrova, přilehlé parkoviště a zelené plochy
okolo prodejny. Důvodem byly časté stížnosti
občanů na popíjení v tomto místě a zejména
nedaleké umístění škol, školek, koupaliště, sportovní haly a jiných hřišť v okolí.

Podnapilá žena s kočárkem
Dne 13. 6. v odpoledních hodinách byla hlídka
strážníků vyslána do ul. Pavlovova, kde se měla
nacházet značně podnapilá žena s malým dítětem v kočárku. Po příjezdu na místo byla žena
zastižena nedaleko prodejny, kde seděla nemohoucí na chodníku a kočárek s dítětem měla
postavený vedle sebe. Žena nebyla schopna
řádné koordinace pohybů a mluvila zcela zmateně. Strážníci ženě naměřili 3 promile alkoholu v krvi. Na místo byla přivolána RZS a vzhledem k věku dítěte (9 měsíců) informována
pracovnice OSPOD, která na místo dorazila.
Žena byla ošetřena a dítě následně předáno
do péče otce.
Rostislav Bednář

Naše město

Naše město

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Rosnička stojí
za to zachránit
28.května jsme se zúčastnili
jednání ohledně opatření
na rybníku Rosnička, kde externí odborník prof. Maršálek
informoval zastupitele o aktuálním stavu a výhledu do budoucna. Nedávná situace s přebujením vodní
řasy je ve své podstatě běžný proces a není
tedy důvod k panice. Hlavní nebezpečí však
nadále zůstává skryto pod hladinou a dříve či
později ho budeme muset řešit. Jaké máme
možnosti dle názoru odborníků?
Za zásadní část obnovy musíme považovat
odtěžení sedimentů z rybníka a sedimentační
nádrže. Na přítocích do rybníka vytvořit meandry a tůně, které zachytí část sedimentů. Také
mezi sedimentační nádrží a rybníkem vytvořit
meandry a průtočné tůně, které budou sloužit
k dočištění vody. Potom by mohl nejen rybník,
ale i sedimentační nádrž sloužit sportovním
rybářům, samozřejmě s vhodnou rybí obsádkou. Rosnička i k rekreaci.
Ano, bude to stát spoustu peněz, ale proč nevyužít dotační programy, které podporují boj
proti suchu a zadržení vody v krajině – Operační program ŽP, dotační programy MZE, národní programy atd. Více na našem webu
www.piratisvitavy.cz
Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný,
Ondřej Hapala
www.piratisvitavy.cz

Ekonomiku podpoříme
a investice obcí také
Vážení Svitaváci, jsme na konci června a náš
život se po Koronaviru vrací do normálu. Často se mě ptáte, co bude nyní s ekonomikou?
Co bude s rozpočty měst a obcí? Rád bych
Vás ujistil, že vláda dělá, co může, aby udržela
fungující ekonomiku a s ní spojenou zaměstnanost. Určitě víte, že jsme podpořili zaměstnanost, kdy stát refunduje 80% mezd, podpořili jsme bonusem OSVČ a malé s.r.o. Běží
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programy záruk za úvěry pro firmy a program
na refundaci části komerčních nájmů atd.
Od začátku tvrdíme, že se musíme proinvestovat k návratu ke zdravé ekonomice. A to
chceme i od samospráv. Proto vláda navrhla
podpořit investice měst a obcí částkou 1200 Kč
na obyvatele, tj. celkem 13 miliard. Nikdo z nás
nedokáže odhadnout, jak velký bude výpadek
daní, ale zvládáme to dosud a budeme to společně zvládat i dál. Věřte nám, záleží nám
na každém.
Ing. Jaroslav Kytýr,
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011

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

Z jednání rady města
(za období 25. května – 15. června 2020)
Rada na svém 22. zasedání:
•• se zabývala technickými a smluvními podmínkami, které prodlužují připravovanou
rekonstrukci v loňském roce uzavřené lávky
přes řeku Svitavu na Komenského náměstí.
Lávka je v majetku Povodí Moravy
•• schválila investice stavebních úprav prostor
pro novou třídu ZŠ a MŠ Sokolovská a nákup streamovacího setu pro SKS Svitavy
•• zabývala se pokračující rekonstrukcí objektů bývalého kláštera v ulici T. G. Masaryka
č. o. 31 a 33A
Na svém 23. zasedání rada města schválila
rozdělení grantových prostředků města Svitavy pro rok 2020 v oblasti kultury a cestovního
ruchu. Na základě doporučení komise rada
podpořila čtyři z celkových pěti žádostí, a to
v celkové výši 30 tis. korun. Dále rada vyjádřila podporu projektu Českobratrské církve
evangelické, která je realizátorem výstavby
domova pro seniory v obci Vendolí.
Na svém 24. zasedání rada města:
•• schválila závěrečný účet města a hospodaření jeho organizací za rok 2019 a materiály
doporučila zastupitelstvu ke schválení
•• mj. schválila uzavření smluvních vztahů se
společnostmi UNI Hobby a COOP na vedení komunikačních sítí a veřejného osvětlení
u firemních objektů v ulicích U Tří mostů a R.
Kloudy
•• schválila rozdělení grantových prostředků
z rozpočtu města pro rok 2020 v oblasti
sportu, turistiky a volného času. Komise rady
doporučila podpořit osm z deseti podaných
žádostí, a to částkou 40 tis. korun
•• schválila poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města na rok 2020 oddílům
a spolkům pracujících s mládeží v oblasti
turistiky a volného času
Na svém 25. zasedání rada města:
•• vzala na vědomí zprávu o životním prostředí ve městě
•• schválila bezplatné výpůjčky společnostem
Goldwinn a Jitřenka – Zlatá studna (vegetariánská restaurace na náměstí) pro zřízení předzahrádek

•• schválila rozšíření provozu nové multifunkční sportovní plochy (zimního stadionu) pro
veřejné in-line bruslení
•• udělila souhlas společnosti SPORTES k prodloužení smluvních vztahů k zajištění plavecké výuky na KPB Svitavy v roce 2020. (red)

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovostní
služby jsou od 8:00 do 11.00 hodin.
Mimo tyto hodiny přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost pardubické nemocnice v ordinačních
hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00
hodin, Po–Pá 17:00–21:00 hodin.
4.–5. 7. MUDr. Anežka Librová
Moravská Třebová, Komenského
1417/22, 461 312 484
6. 7. MUDr. Iva Bisová
Moravská Třebová, Svitavská 325/36,
461 352 210
11.–12. 7. MDDr. Jiří Pospíšil
Svitavy, Dimitrovova 799/4,
731 108 167
18.–19. 7. MDDr. Petr Sládek
Svitavy, Purkyňova 249/16,
731 201 180
25.–26. 7. MUDr. Lubomír Slouka
Svitavy, Dimitrovova 799/4,
606 452 936
1.–2. 8. MUDr. Ludmila Školařová
Moravská Třebová, Piaristická 6b,
461 316 172
8.–9. 8. MUDr. Jan Škorpík
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
15.–16. 8. MUDr. Zdeňka Štefková
Opatov 317, 461 593 907
22.–23. 8. MUDr. Iva Bisová
Moravská Třebová, Svitavská 325/36,
461 352 210
29.–30. 8. MUDr. Petr Doležal
Svitavy, U Stadionu 1207/42,
461 532 253
Změna vyhrazena. Aktuální službu si, prosím,
ověřte telefonicky či osobně ve vrátnici nemocnice.

Lékařská pohotovostní služba ORL
pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, hlavní budova,
přízemí, 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,
přízemí, 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.
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Ředitel muzea Hynek Stříteský:
Na historii Svitav můžeme být hrdí
Prvního července přebírá vedení svitavského muzea Hynek Stříteský. Pochází z blízké vesnice
Ostrý Kámen, absolvoval svitavské gymnázium a posléze studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity obor historie-archivnictví a pomocné vědy historické.
Zvítězil ve výběrovém řízení na nového ředitele Městského muzea a galerie ve Svitavách a velmi
oceňuje současnou aktivní spolupráci muzea a škol a také bohatou nabídku akcí pro veřejnost.
Přicházíte do čela svitavského muzea, nakolik
je Vám známé? A oblíbil jste si třeba konkrétní artefakt?
„Muzeum znám již z minulosti, nejblíže jsem
se s jeho fungováním seznámil v době, kdy
jsme společně připravovali výstavu Hudba
ve spirále. Vznikla v Národním technickém
muzeu a s paní ředitelkou Čuhelovou jsme se
domluvili na jejím zapůjčení do Svitav. Tuším,
že to bylo v roce 2015. Sbírkový fond ještě neznám tak dobře, abych mohl vyzdvihnout jeden konkrétní předmět, který mě nejvíce zaujal. Velkou výzvu, která před muzeem stojí,
představuje svitavský mechanický betlém.
Tento unikát se v současné době restauruje
a hledají se možnosti jeho stálého představení veřejnosti. Vysoce oceňuji také aktivní spolupráci mezi muzeem a školami a rovněž bohatou nabídku akcí pro veřejnost svitavské
muzeum v tomto směru odpovídá moderním
evropským trendům, jelikož není pouze paměťovou institucí, ale rovněž místem setkávání,
otevřeným především místní komunitě.“
Jak dobře znáte Svitavy? Které místo pro Vás
má zvláštní atmosféru?
„Pocházím z nedalekého Ostrého Kamene,
kam stále pravidelně jezdím. Jsem také absolventem svitavského gymnázia, znám proto
dobře nejen Svitavy, ale celý region Svitavska.
Míst, která tu patří mezi má oblíbená, je více.
Nedávno jsem například navštívil Ottendorferovu knihovnu, kam jsem zašel na přednášku
Roberta Fulghuma. Dlouho jsem tam nebyl,
snad od studií, takže jsem se díval trochu jinýma očima a celý prostor mě doslova nadchl.
Velmi rád mám také okolní lesy, zejména Javornický hřeben.“
Co Vás postrčilo směrem ke studiu archivnictví a historických věd?
„Historie mě zajímala již od základní školy,
mám rád příběhy, kterými nás oslovuje. Během
studií na vysoké škole jsem se postupně specializoval na hospodářské dějiny. Díky tomu
jsem si plně uvědomil, že krása historie nespočívá pouze ve středověkých hradech a renesančních zámcích, ale také například v rozvoji průmyslu během 19. a 20. století. V tomto
směru mají Svitavy co nabídnout a my můžeme být na jejich historii opravdu hrdí.“
Působil jste v Národním technickém muzeu
a v Národním muzeu. Na který projekt, kterou
expozici, nejčastěji vzpomínáte?
„Největší a nejzajímavější projekt, který jsem
koordinoval, se jmenoval Made in Czechoslovakia. V Národním technickém muzeum jsme

ho připravili v roce 2018 ke 100. výročí založení Československa. Mezi jeho výstupy patřila unikátní stejnojmenná výstava nebo takzvaný Prezidentský vlak, což byla souprava
složená mimo jiné ze tří prezidentských salonních vozů. Projela nejen celou Českou republiku, ale zavítala až do Košic. Myslím, že podobná jízda se nebude v blízké době opakovat. V Národním technickém muzeu jsem také
součástí týmu, který připravuje nové Muzeum
železnice a elektrotechniky na Masarykově
nádraží v Praze. Jeho otevření se plánuje
na rok 2027.“
Jakým směrem se vydá svitavské muzeum
pod Vaším vedením?
„Mým hlavním úkolem bude navázat na dosavadní činnost a rozvíjet potenciál, který ve svitavském muzeu spočívá. Uvědomuji si, že
patří mezi přední paměťové a vědecké instituce v Pardubickém kraji. Jak jsem již zmínil
výše, velmi si vážím všech kulturních aktivit,
které svitavské muzeum připravuje pro veřejnost. Rád bych za to poděkoval paní ředitelce
Čuhelové i celému jejímu týmu, bude opravdu
na co navazovat.
V oblasti prezentační a práce s veřejností chci
především pokračovat v dosavadní výstavní
činnosti muzea. Náležitý prostor bude dán výstavám z vlastních sbírek, zaměřeným především na regionální historii a přírodu, výstavám
zapůjčených z ostatních muzeí i od jednotlivců, a výstavám na aktuální témata, která rezonují ve společnosti. Za nesmírně důležitý považuji rovněž doprovodný program k realizovaným výstavám. Muzeum bude také i nadále
plnit svou funkci v oblasti průvodcovských
služeb a pokračovat budeme i v organizování
vzdělávacích a volnočasových programů.“
To zcela jistě není všechno.
„Trochu rozdílná bude interní činnost muzea,
kterou veřejnost, alespoň předpokládám, příliš
nepostihne. Rád bych rozvířil debatu nad sbírkotvornou činností muzea a v souvislosti s tím
aktualizoval sbírkotvorný plán, to znamená,
jaké předměty bude muzeum sbírat a proč.
Mimořádně důležitým úkolem je pro muzeum
a jeho sbírky také zajistit nový depozitář s dostatečnou úložnou plochou a stabilními klimatickými podmínkami. Postaráme se tak o to, že
hmotné kulturní dědictví, o které pečujeme,
předáme dalším generacím, což je primární
úkol celého muzejnictví. Nutné také bude vypořádat se s aktuální situací, která je velmi
ovlivněna krizí vyvolanou Covidem-19, a to jak
po stránce ekonomické, tak po stránce prezentační a styku s veřejností.“

Co tedy bude v muzeu za rok nového, pane
řediteli?
„Konkrétní plány samozřejmě mám, rád bych
s nimi však nejprve seznámil své nové kolegyně
a kolegy. Určitě ale mohu prozradit, že chci využít svých dosavadních kontaktů a do Svitav
přinést některé zajímavé výstavy ze sbírkového
fondu Národního technického muzea. Mým cílem rovněž je přivést svitavské muzeum do organizace ICOM neboli International Council of
Museums, tedy mezinárodní sítě, jíž je členem
více než 20 tisíc muzeí z celého světa.
K prvořadým úkolům v dlouhodobější perspektivě, které určitě nelze stihnout do jednoho roku, řadím revitalizaci a modernizaci stávajících expozic, zejména expozice prací techniky. Zahraniční návštěvníky, ale nejen je, chci
oslovit rozšířením nabídky o audioguide
po stálých expozicích. Jako potřebné rovněž
vidím vytvoření nových a moderních webových stránek muzea.“
Petra Soukupová

Hynek Stříteský
•• narozen roku 1981 ve Svitavách
•• absolvent Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze
•• pracoval v Národním technickém muzeu jako ředitel Muzea elektrotechniky
a médií, rovněž v oddělení dějin vědy
a techniky
•• pracoval v Národním muzeu v oddělení dějin tělesné výchovy a sportu
•• pracoval na řadě významných projektů
výstavního a vědeckého charakteru,
koordinoval například projekt Made in
Czechoslovakia, kterým si Národní
technické muzeum připomínalo 100 let
od založení Československa nebo se
intenzivně angažoval při zápisu tzv.
Kynžvartské daguerrotypie do seznamu Paměť světa UNESCO
•• autor řady publikací především z oblasti dějin vědy a techniky, byl například vedoucím autorského kolektivu
knihy Fenomén ČKD
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ZŠ Felberova

Novinky na „Felberce“
V příštím školním roce zahájíme přípravu
na výuku podle Vzdělávacího programu Začít
spolu, podle kterého začneme ve vybraných
ročnících pracovat od školního roku 2021/2022.
Jeho základním principem je orientace na individuální potřeby dětí, které jsou vedeny k aktivnímu zapojení do procesu výuky. Žáci se učí
v souvislostech, důraz je kladen především na
propojení učiva s reálným životem a vlastní
zkušenost. Stávají se tak aktivním článkem
výchovně vzdělávacího procesu a přestávají
být pouze pasivními pozorovateli a příjemci
informací.
Další novinkou, kterou uvedeme přímo do praxe napříč prvním i druhým stupněm, bude pokusné ověřování nového předmětu Technika,
které bude probíhat pod záštitou MŠMT. Budeme tak moci prověřit funkčnost a efektivitu
námi nově vytvořených metodik, které budeme průběžně dále upravovat podle potřeb
žáků. Následně pak poskytneme podklady pro
revizi RVP.
Přejeme všem klidné prázdniny a dovolené
plné krásných zážitků, pevné zdraví a načerpání nových sil po náročném období, které
máme za sebou.
Jana Pazderová

turanti nepsali písemnou práci, z cizích jazyků
a českého jazyka, maturovali za přísných hygienických podmínek, maturanti si tentokrát neužili posledního zvonění, ale přesto se i tablo ve výloze na náměstí se objevilo.
Na začátku června bylo v areálu gymnázia
do zkušebního provozu předáno víceúčelové
hřiště s umělým povrchem na tenis, volejbal
a nohejbal. Rekonstrukci dosluhujícího tenisového kurtu z 60. let minulého století financoval
Pardubický kraj. Stejně tak tomu bylo v případě
výměny povrchu fotbalového minihřiště s umělým trávníkem. Nové víceúčelové hřiště bude
primárně sloužit žákům gymnázia a ZŠ, sportovním kroužků, oddílům TJ, nabízeno bude také
ve veřejnosti. První akcí na novém hřišti byl školní turnaj v tenisové čtyřhře, ve kterém zvítězila
dvojice M. Bahenský a J. Vrtěna.
Milan Báča

MŠ Lačnov

Karanténa v naší mateřince
Koronavirové období bylo pro nás všechny
zkouškou, jak na dálku zůstat s dětmi i rodiči
v kontaktu. Myslíme si, že se nám to podařilo.
Byli jsme rodičům nápomocni v tom, jak děti
během domácího vzdělávání zabavit. Bylo jim
zasíláno prostřednictvím emailu každý týden
kolem 40 aktivit a činností, které bychom dělali s dětmi ve školce. Uvědomovali jsme si,
že rodičům touto vzniklou situací přibylo
mnoho práce. Proto jsme velmi ocenili, že si
našli čas i na zpětnou vazbu, kterou nám zasílali v podobě videí, fotografií či emailových
zpráv. Rodiče s dětmi si mohli vybírat z pracovních listů, tvoření z ovoce, zeleniny, papíru,
odpadových materiálů, přírodnin, námětů
na logopedické cvičení, aktivit pro nejmenší
děti, aktivit na rozvoj hrubé i jemné motoriky,
prstových cvičení, říkanek, básniček, pokusů
a objevů. Po celou dobu jsme byli s rodiči
v kontaktu a snažili jsme se jim být oporou
v těžkých časech.
Lenka Trávníčková, Lucie Odehnalová

Gymnázium Svitavy

Aktuálně z gymnázia
Maturitní zkoušky ve dvou třídách gymnázia proběhly v červnu za netradičních podmínek. Ma-

ZŠ náměstí Míru

Budeme mít krásnou družinu
Na prázdniny škola neusne. Naše školní budova poskytne prostory pro různé sportovní aktivity pro děti. Odehraje se zde tradiční příměstský tábor zaměřený na rozvoj pohybových schopností. Také zde ubytujeme
sportovce, kteří se do Svitav sjíždí na prázdninové akce.
Současně průběžně zlepšujeme prostředí školy. Během letních měsíců vybavíme zcela nově
velkou školní družinu. Paní vychovatelky získají pro svoji práci s dětmi krásné a moderní
zázemí. Také usilujeme o zvelebení budovy
zvenčí. Věříme, že se nám podaří realizovat
výměnu oken směrem do náměstí. Každopádně se naši žáci mohou na novinky v příštím
školním roce opravdu těšit.
Jakub Velecký

za vrátky, cvičíme se zvířátky. Slavnostní dopoledne zakončily malou diskotékou. Jako
každý rok i letos nastala smutná chvíle loučení s předškoláky, pro které jsme připravili
Bubnování v kruhu, a ve spolupráci s Tramtáryjí zábavný program Cesta kolem světa.
Pro hezkou vzpomínku na školku jsme našim
předškolákům zajistili dvoudenní, zábavný,
ale i poučný pobyt na táborové základně
na Svratouchu. Většinu času jsme trávili
v lese, zkoumali okolí, sportovali, soutěžili,
malovali, se zpěvem a kytarou opékali buřty.
Kamarádům z Tramtáryje moc děkujeme
za veškerou spolupráci, bylo nám s vámi fajn.
Přejeme všem pohodové prožití prázdnin.
Petra Nováková

SOU Svitavy

Žáci skládali praktické závěrečné zkoušky
Začátkem června skládali žáci SOU Svitavy tříletých oborů praktické závěrečné zkoušky.
Do čtyř odborných dílen zavítal radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
„V prvé řadě oceňuji, že se zkouška koná
v řádném termínu a za dodržení předepsaných podmínek. Žáci nemohli několik měsíců
docházet na odborný výcvik, jejich příprava
tak byla zkrácená. Svitavští učni se ale podle
mého názoru dokázali přesto připravit velmi
dobře. Pevně věřím, že všech 38 strojních mechaniků, obráběčů, nástrojařů nebo instalatérů splní všechny tři části závěrečné zkoušky
a získá výuční list. Jedná se o řemesla, která
jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatková,“
sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
„Zájemce o studium máme do všech našich
oborů. Čekají na ně moderně vybavené dílny
a vysoce kvalifikovaní učitelé a mistři,“ dodal
ředitel školy Leoš Říha.
V SOU Svitavy se pedagogové a žáci zvládli
připravit nejen na zkoušky. Učitelé odborného
výcviku rozhodně nezaháleli ani v období nucené pauzy. Řezali plast na štíty a na 3D tiskárnách vyráběli upevňovací řemínky.
Alice Štrajtová Štefková

MŠ Milady Horákové

Červen ve znamení oslav
Červen se v Mateřské škole Svitavy, M. Horákové, nesl v duchu oslav. Děti si užily Mezinárodní den dětí s pohybovými disciplínami
na školní zahradě, které vycházely ze Sportovních her mateřských škol a projektu České
obce sokolské nazvaným Svět nekončí
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ZŠ Riegrova

Projekt zahájen
Červen 2020 se stal startovacím měsícem pro
přestavbu naší školy. Staveniště bylo předáno
do rukou zhotovitele, firmě HIKELE stavební firma s.r.o. Realizace projektu R-komplex byla zahájena a nás čekají rozsáhlé stavební úpravy,
které se dotknou jak vnějších, tak vnitřních prostor. Začíná se půdou a její přípravou pro výměnu střechy a vestavbu odborných výukových
učeben a pracoven. Výtah propojí bezbariérově
všechna patra budovy, do školy se bude vstupovat novým krytým vchodem za budovou. Před
školou budou v závěru projektu upraveny zelené
plochy. Areál školy bude po dobu vnějších stavebních prací z důvodu zajištění bezpečnosti
zcela uzavřen. Přístup do budovy bude možný
jen hlavním předním vchodem. Další průběžné
informace budeme zveřejňovat na našich webových stránkách.
Milena Baťková

Střední zdravotnická škola

Maturita v čase korony
Letošní čtvrťáci kvůli uzavření škol dlouho nevěděli, zda se maturity vůbec uskuteční. Nakonec
se konaly, byť v částečně upravené podobě.
Naše škola řešila problém zejména u praktické
zkoušky. Oba vyučované obory připravují studenty na přímou práci s lidmi, pacienty nebo
klienty. Zkoušky u masérů nakonec proběhly
téměř jako obvykle, pouze za zvýšených hygienických opatření. Místo dospělých klientů posloužili spolužáci. To „sestřičky“ se letos staraly
pouze o ošetřovatelské modely. Jejich zkouška
se totiž výjimečně uskutečnila v odborných
učebnách, nikoliv v nemocnici. I tak studenti
dokázali, že se toho na praxi u lůžka hodně naučili. Po praktické zkoušce ještě následovaly
didaktické testy a ústní zkoušky, s měsíčním
zpožděním proti době „předvirové“. Všichni bychom si přáli, aby se letošní „roušková“ maturita
stala zajímavostí, na kterou budeme už jen vzpomínat na setkáních abiturientů. Radim Dřímal

ZŠ Sokolovská

Úspěšní ze Sokolky
V oblasti zeměpisných znalostí zabodoval Jindra Nekvinda, žák 6. třídy, který se na konci úno-
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ra zúčastnil okresního kola Zeměpisné olympiády, kde s přehledem zvítězil. Postoupil tak
do krajského kola, které probíhalo z důvodu
mimořádných opatření ONLINE. Olympiáda se
skládala ze tří částí, a to práce s atlasem, z testu geografických znalostí a praktické části, kde
musel ukázat nejen velkou kreativitu, ale použít
i svoje znalosti angličtiny. V krajském kole obsadil krásné 3. místo. Jindrova kategorie už nepokračuje celostátním kolem, proto se těšíme
na další ročníky! Velmi úspěšnou žákyní, která
po dobu školní docházky nevynechala snad
žádnou přírodovědnou a recitační soutěž,
z nichž si téměř pokaždé odnášela ocenění nejvyšší, vždy se zajímala o dění ve škole, aktivně
se zapojovala do všech činností a měla výborný
prospěch, je Lenka Kopečná, která se stala „Žákyní školy roku 2020.“
Jitka Klodnerová, Petra Andresová

MŠ Sokolovská

Rozloučení se školním rokem
Pondělí 1. června patřilo dětem a samozřejmě
bylo potřeba slavit, jak se sluší a patří. V naší MŠ
na Pražské jsme slavili jako piráti. Ráno si děti
vyslechly pirátský příběh, vyrobily pirátskou
masku a prošly sedm stanovišť, po kterých následovala sladká odměna . Abychom se ale
i něco nového dozvěděli, pozvali jsme k nám
ornitologa Jakuba Vránu, který si pro děti připravil poutavé vyprávění o životě ptactva v našem okolí, řadu zajímavých úkolů, a dokonce
umožnil dětem vyzkoušet si odchyt a kroužkování ptáků. Na závěr roku děti čekala oblíbená
bubenická dílna, focení a šerpování budoucích
prvňáčků. Po celou dobu nás provázelo pěkné
počasí a dobrá nálada. Ať je to tak celé léto, tak
si ho užijme s radostí!
Kateřina Šimková

ZŠ T. G. Masaryka

Děkujeme za důvěru
Ze dne na den došlo k uzavření škol a nastala
situace velmi komplikovaná a náročná pro
všechny. V současné době se nám žáci vrátili
do školy a jejich účast je nám důkazem, že práce nás všech nebyla zbytečná. Skoro sedmdesát procent žáků, kteří nastoupili 25. května
na první stupeň, a takřka devadesátiprocentní
přítomnost žáků na stupni druhém svědčí o jejich vztahu ke své „Myšárně“. A tak děkujeme,
milí žáci, za vaši důvěru. Děkujeme i vám, milí
rodiče, že jste byli nejen mámou a tátou, ale že
jste nám s výukou pomáhali a stáli jste na naší
straně. Vážíme si vaší podpory. Za tým pedagogů
ZŠ T. G. Masaryka
Vlasta Holická Kosková

Speciální základní
a střední škola Svitavy

Hotovo
Měsíc červen se u nás ve škole nesl ve znamení závěrečných středoškolských zkoušek žáků

Praktické školy dvouleté. Žáci i v tomhle neobvyklém období absolvovali praktickou zkoušku
přípravou obědového menu a ukázkou slavnostního stolování. Teoretická zkouška spočívala v ověření znalostí z oblasti rodinné výchovy, výchovy ke zdraví a přípravy pokrmů. Všichni žáci závěrečného ročníku i přes mírnou
nervozitu zkoušky zvládli a teď mají možnost
své nově získané dovednosti využívat v praktickém životě. My, učitelé, už můžeme jen s nostalgií vzpomínat na skvělé řízečky připravené
s úsměvem našich dětí.
Marcela Švecová

ZŠ Lačnov

Karanténa a Den dětí v ZŠ Lačnov
Ani koronavirová karanténa nám nezabránila
oslavovat Den dětí. Nejprve se všichni postarali o květinovou a bylinkovou zahrádku, vše
pozalévali a okopali a potom jsme se sešli
v kuchyňce při přípravě slavnostního pohoštění. Děti pekly povidlové šátečky a slané tyčinky, jejichž vůně se šířila nejen po škole, ale
vábila i kolemjdoucí občany. Zasloužený odpočinek ve vyzdobené venkovní učebně spojený s ochutnávkou vlastních výrobků, byl důkazem toho, že se práce povedla. Vše jsme
zapili bylinkovým čajem z naší první sklizně
a potom jsme si šli hrát.
Zdeněk Petržela

Základní umělecká škola

Co přinese nový školní rok v ZUŠ
Jeden školní rok jsme zdárně ukončili. Ověřili
jsme si, že distanční způsob výuky nutně neznamená snížení úrovně hry našich žáků.
Úspěšně proběhla i dvě kola přijímacího řízení a již se připravujeme na další školní rok.
Čekají nás oslavy 75. výročí založení školy.
Ve vzdělávání připravujeme zajímavé novinky.
Všem, kteří mají skladatelské ambice a zatím
tvoří jen do šuplíku, nabídneme nové studijní
zaměření – skladba/kompozice. Také pamatujeme na starší zájemce o umělecké vzdělávání, rodiče našich žáků nebo děti mladší 5 let.
Pro ně rozšiřujeme činnost o kurzy hry na hudební nástroje, hudební nauky pro rodiče, přípravu ke studiu pro zájemce, kteří nejsou žáky
školy apod. Vše podrobně zveřejníme v srpnu
na našich webových stránkách.
Zároveň chceme moc poděkovat všem žákům
a jejich rodičům, kteří ve spolupráci s našimi
učiteli zvládli dvouměsíční dálkový způsob
výuky i všechna omezení, která přinesl návrat
k výuce prezenční. Přejeme našim zaměstnancům, žákům, jejich rodičům a všem příznivcům
svitavské ZUŠky pohodové prázdniny a 1. září
2020 na viděnou.
Renata Pechancová

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii
V období, kdy byly školy zavřené, se u nás pracovalo – škola nechala vymalovat chodbu
a učebny v jednom poschodí, vyměněn byl koberec ve stupňovité učebně dějepisu a vybudován byl kabinet pro učitele společenských věd.
Obchodní akademie se zapojí do projektu
I-KAP II, v jehož rámci by měla být ve škole
instalována moderní multimediální jazyková
učebna vybavená počítači. Společně s gymnáziem se škola zapojila do projektu Erasmus+,
díky kterému se někteří učitelé budou moci
zúčastnit jazykových kurzů ve Velké Británii. Již
v květnu skládali maturanti praktickou maturitní
zkoušku z odborných předmětů. Milan Báča
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Kalendář akcí
ČERVENEC
2. / Čt /17:00 / městské muzeum a galerie
Každodenní potěšení
Vernisáž výstavy malíře, kreslíře, humoristy
Pavla Matušky. Výstavu zahájí cimrmanolog
Miloň Čepelka a astrofyzik Jiří Grygar. Zazpívá
vokální skupina SYxtet.
2. / Čt / 18:00 / zahrada muzea a galerie
Ponožky pana Semtamťuka
Koncert kapely, kterou je těžké napasovat do nějaké hudební šablony, od začátku své existence
kráčí bez zábran napříč hudebními styly a s nějakým žánrovým zařazením si hlavu neláme.
A tak se můžete těšit na jazz, folk, hospodskej
šraml, ozvěny world-music, westernu i rocku, to
vše dodáno v jednom originálním balení.
5. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná
za každého počasí.
5. / Ne / 15:00 a 16:00 / park J. Palacha
Léto v parku: pohádky
Hraje J. Bílek – Zlatovláska + Staré pohádky
české.
11. / So / 8:30–12:00 / náměstí Míru
Výstava historických vozidel
Pořádá klub Boxer Morava Historik. K poslechu
hraje olomoucký Dixieland Jazz Band.
11. / So / 15:00 / park Jana Palacha
Pivní slavnosti
Zahájení slavností v 15 hodin, hudební program: od 15:10 hodin 4Trix (Svitavy), od 16:45
hodin S.U.E. – Svitavy ukulele ensemble (Svitavy), od 18:30 hodin Veronika Wildová & Divoko
(Praha). Po setmění, cca od 21 hodin, letní kino
Ženy v běhu.
12. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Léto v parku: promenádní koncert
Hraje DO Astra Svitavy.
19. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná
za každého počasí.
19. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Léto v parku: promenádní koncert
Hraje cimbálová muzika Grossianka.

Svitavský informační
měsíčník
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ličkování. Vstup na akci v rámci vstupného
do muzea.

les revival) a Polarita. Program ukončí promítání filmu Yesterday.

24. / Pá / 13:00–17:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – kov a drát
Práce na kovadlině, odlévání kovů, smaltování
šperků, drátování. Vstup na akci v rámci vstupného do muzea.

16. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná
za každého počasí.

26. / Ne / 14:00 / park Jana Palacha
Benefiční odpoledne pro Děti patří domů
Odpoledne plné zábavy pro celou rodinu
na dobrou věc. Divadelní představení, agility,
kapely a grilování v Parku Jana Palacha.
Vstupné dobrovolné.

16. / Ne / 15:00 a 16:00 / park J. Palacha
Léto v parku: pohádky
J. Hrubec – Zlatá rybka + O vytrvalém princi.
19. / St / 14:00 / městská knihovna
Kouzelné odpoledne s Harrym Potterem
Pro děti od 8 let.

26. / Ne / 15:00 / park Jana Palacha
Léto v parku: pohádka
Pavel Šmíd – Pohádka z budíku.

23. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Léto v parku: svitavští heligonkáři
Hrají M. Flek a J. Klusoň.

29. / St / 15:00 / park Jana Palacha
Čtenářský klub
Prázdninový klubík pro děti od 3 do 7 let s knihou Jak myška hledala kamarády. Náplní je
čtení, vyrábění, pohybová aktivita. V případě
nepříznivého počasí se sejdeme v dětském
oddělení knihovny.

26. / St / 14:00 / městská knihovna
Hororové odpoledne v knihovně
Pro děti od 10 let.

SRPEN

WORKSHOPY

2. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná
za každého počasí.
2. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Léto v parku: promenádní koncert
Hraje Choceňačka.
7. / Pá / 19:00 / park Jana Palacha
Písničkáři v parku
Zahrají René Souček + Pavel Čadek + Eliška
Kotlínová & Vít Kotlín.
9. / Ne / 15:00 / park Jana Palacha
Léto v parku: pohádka
Studio dell Arte–Sněhurka.
13. / Čt /13:00–17:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – sklo a keramika
Výroba vitráží, pískování skla, výroba šperků,
práce na hrnčířském kruhu, modelování z hlíny.
Vstup na akci v rámci vstupného do muzea.

22. / St / 14:00 / městská knihovna
Odpoledne s postavami ze seriálu
Stranger Things
Pro děti od 12 let.

14. / Pá /13:00–17:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – fotografie
Černá komora, camera obscura, focení zátiší, holly fotografie, fotografické experimenty s klasickými i digitálními fotoaparáty, poradenský koutek.
Vstup na akci v rámci vstupného do muzea.

23. / Čt / 13:00–17:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry–dřevo, textil
Výroba dřevěných hraček, práce se soustruhem a dlátem, pletení z pedigu a papíru, pa-

15. / So / 14:00 / náměstí Míru
V rytmu oslav našeho kraje
Dvacetileté výročí existence Pardubického kraje. Koncert skupin Sabrage, The Bugles (Beat-

28.–29.6. / Pá, So / rybník Rosnička
Rosnička 1.0
Zaměřeno na elektronickou taneční hudbu.

18. 7. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Kovářský workshop
S uměleckým kovářem Františkem Bečkou se
naučíte pracovat s kovářským nářadím, vlastnoručně si vyrobíte kovové předměty dle vlastního návrhu. Cena 500 Kč /osoba, v ceně pitný
režim, oběd, materiál, nářadí, lektoři. Kontakt:
Jitka Olšánová, 734 809 565, lektor@muzeum.
svitavy.cz.
Týden dětských řemeslných workshopů – srpen
Cena 500 Kč / osoba / den. V ceně materiál,
nářadí, lektoři, pracovní a ochranné pomůcky,
pitný režim a oběd. Kontakt: Jitka Olšánová,
734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz.
3. 8. / Po / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop
Tvorba originálních skleněných vitráží dle
vlastní fantazie pod vedením skláře Vladimíra
Graciase.
4. 8. / Út / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop
Pod vedením řezbáře Vojtěcha Hurycha si děti
vyrobí krásné dřevěné loutky.
5. 8. / St / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Keramický workshop
Práce s hlínou na hrnčířském kruhu pod vedením keramičky Věry Coufalové.
6. 8. / Čt / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Workshop odlévání kovů
Výroba odlévaných šperků či dekorativních
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Naše město
předmětů s uměleckým slévačem Martinem
Horkým.
7. a 8. 8. / Pá, So / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Fotografem včera a dnes
Návrat klasické fotografie, kouzlo černé komory. Práce s digitálním fotoaparátem, odstranění chyb při současném běžném fotografování.
Cena 800 Kč /osoba/dva dny.

VÝSTAVY

do 20. 9.
Netopýři tajemní a zranitelní
Interaktivní výstava o životě a ochraně našich
i světových letounů v Městském muzeu a galerii ve Svitavách.
3. 7.–20. 9. 2020
Každodenní potěšení
Výstava malíře, kreslíře, humoristy Pavla Matušky určitě potěší všechny návštěvníky nejen
svým inteligentním humorem, ale i filozofickým podtextem obrazů.

STÁLÉ EXPOZICE

Labyrint svitavských příběhů
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho
města. Máte možnost vidět ukázku předmětů,
které byly majetkem domácností svitavských
obyvatel v průběhu minulých století. Historické
hodiny, cínové cechovní poháry, modrotiskové
a perníkářské formy, sklo, porcelán.
Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní
ve svitavském muzeu. Součástí expozice je
prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler–Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara
Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expozicí v německé a anglické verzi.
Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné
vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie a texty o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní architekturu bydlení ve městě.

ŽIVÁ ZEĎ

Venkovní galerie u Alberta
3.7.–6.9. 2020
Sranda, z které občas zamrazí
Pozvání na sezónní výstavu úsměvných obrazů
Pavla Matušky v Městském muzeu.

MUZEUM ESPERANTA

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
(za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum představuje slovem i obrazem jazyk esperanto.
Informuje o zajímavostech z historie i o možnostech současného využití znalosti jazyka,
vystavuje knižní, fotografické, sběratelské
a umělecké artefakty.
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Současná výstava: „50 let od obnovení celostátní esperantské organizace“ a „Mládežnické
esperantské hnutí“. Vstupenky v ceně 10 Kč
jsou k dostání v pokladně MMG (Út–Pá 9–12,
13–16 h) a v čajovně Krásná chvíle (Út–Ne
15–21 h). Komentované prohlídky po objednání: Liba Dvořáková 604 377 616 nebo městské
muzeum 461 532 704.

FABRIKA

Foyer
Výstava výtvarných prací studentů
Gymnázia Svitavy
Práce vznikly při výtvarném oboru pod vedením
Mgr. Evy Bulvové.
2. patro
Občanské sdružení KLUS Svitavy
(výstava uměleckých prací)
15. ročník výstavy fotografií, obrazů, grafiky,
veršů a jiné tvorby lidí, kteří překonali svou závislost a kteří berou uměleckou tvorbu jako
prostředek k uzdravení. Vernisáž proběhla 19.
června ve 2. patře Fabriky Svitavy
3. patro
Premiéra 2019 (30. ročník fotografické soutěže)
Výstava vybraných fotografií 30. ročníku amatérské fotografické soutěže Premiéra 2019.
www.impulshk.cz
4. patro
Rub a líc Bhútánského štěstí
Fotografie Matouše Hurtíka a Kristýny Tronečkové z cest po Bhútánu. Výstava je součástí
cestovatelské přednášky, která proběhla v klubu
Tyjátr.

KINO VESMÍR

1. patro
Diference pohledu II.
Pavlína Dusilová a Michaela Matoušková se
sešly a spojily pohledy, které jsou nespojitelné
ani porovnatelné.
2. patro a divadlo Trám
Vladislav Steinbauer
„Lidé kulturní i všední“
Umělecká výstava je věnována především
koncertní fotografii.

Letní kino
ČERVENEC
3. / Pá / 21:30
Yesterday UK 2019
Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale
jejich písničky pamatuje jediný člověk. Toho
by měl využít. Originální a hravá komedie
o muzice a lásce. Scénář: Richard Curtis, režie:
Danny Boyle. Titulky / 116 minut.
6. / Po / 21:30
E. T. Mimozemšťan USA 1982
Nedaleko předměstí Los Angeles přistála kosmická loď mimozemšťanů. Podivné postavičky
se rozešly sbírat vzorky do okolí a jen jedna
z nich se dostala až na kraj lesa. Okouzlena
světly velkoměsta zapomněla na své poslání.
Proto se nedostala včas na palubu a uvízla

na naší planetě. Slavný rodinný sci-fi film Stevena Spielberga. 115 minut.
8. / St / 21:30
Na střeše ČR 2019
Profesor (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci. Mohou však takto
odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby
z toho nebyla katastrofa? Komedie i drama.
Scénář a režie: Jiří Mádl. 100 minut.
11. / So / 21:30
Ženy v běhu ČR 2018
Splnit poslední přání milovaného muže–zaběhnout maraton. A tak matka a tři dcery si
rozdělí trať na čtyři díly… Komedie o ženách,
které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité
je vydržet a nevzdávat se, když je cíl na dosah… Scénář a režie: Martin Horský. 93 minut.
13. / Po / 21:30
Willy a kouzelná planeta Francie 2019
Malý kluk Willy cestuje s rodiči vesmírem, až
je kosmická havárie rozdělí… Nejvesmírnější
dobrodružství! Animovaný rodinný film. Scénář
a režie: Eric Tosti. Dabováno / 90 minut.
15. / St / 21:30
Mama Mia! Here We Go Again USA 2018
Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní
i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří
si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
Scénář a režie: Ol Parker. Titulky / 114 minut.
17. / Pá / 21:30
Přes prsty ČR 2019
Komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá
hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. 101 minut.
20. / Po / 21:30
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Francie 2018
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí
ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu
prozradil tajemství kouzelného lektvaru, který
dodává sílu a díky kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů… Animovaný film pro celou rodinu. Dabováno / 85 minut.
22. / St / 21:30
Muži v černém: Globální hrozba USA 2019
Muži a ženy v černém vždy chránili Zemi před
šmejdem z vesmíru. Nyní čelí zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Muži v černém.
Akční sci-fi komedie. Režie: F. Gary Gray. Dabováno / 115 minut.
24. / Pá / 21:30
Národní třída ČR, Německo 2019
Kdysi tady všude byl temný les, dnes tu stojí
panelové sídliště. Tady je doma chlápek, kterému se říká Vandam. Podle knihy Jaroslava
Rudiše s Hynkem Čermákem v hlavní roli. Drama s černým humorem. Režie: Štěpán Altrichter. Od 15 let / 91 minut.
27. / Po / 21:00
Dolittle USA 2020
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat

Naše město
se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. V hlavní roli dobrodružného příběhu Robert Downey
Junior. Scénář a režie: Stephen Gaghan. Dabováno / 102 minut.
29. / St / 21:00
Řbitov zvířátek USA 2019
Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Adaptace slavného hororu Stephena
Kinga. Režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer.
Od 15 let / titulky / 101 minut.
31. / Pá / 21:00
Postřižiny ČR 1980
Podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala.
Film Jiřího Menzela. Nostalgická vzpomínka
na prvorepublikovou idylku nesenou na křídlech autobiografického rozjímání / 93 minut.

SRPEN

3. / Po / 21:00
Sněžný kluk USA 2019
Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se podívat na střechu vašeho domu. Možná
se tam skrývá ztracený a vyděšený yetti… Dobrodružný animovaný film. Dabováno / 97 minut.
5. / St / 21:00
Hastrman ČR 2018
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny
ve filmu Ondřeje Havelky. Romantický thriller
s Karlem Dobrým na motivy románu Miloše
Urbana / 100 minut.
10. / Po / 21:00
Jumanji: Další level USA 2019
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět
do hry, aby našli Spencera, který záhadně
zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že
přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle,
jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.
Dobrodružná akční komedie. Dabováno /
123 minut.
12. / St / 21.00
Mrtví neumírají USA, Švédsko 2019
Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého
filmu, uspořádal největší zombie sešlost v historii. Bill Murray, Adam Driver, Iggy pop, Steve
Buscemi a další… Od 15 let / titulky / 105 minut.
14. / Pá / 21:00
Kouř ČR 1990
Legendární film Tomáše Vorla. Muzikál totalitního věku. Na filmu se podílela kultovní pražská divadla: Sklep, Vpřed, Křeč. V hlavní roli
mladého inženýra: Jan Slovák / 89 minut.
17. / Po / 21:00
Ježek Sonic USA 2020
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. Prchá před doktorem Robotníkem… Komedie s Jimem Carrey
v hlavní roli! Režie: Jeff Fowler. Dabováno / 99
minut.
19. / St / 21:00
Spider–Man: Daleko od domova USA 2019
Po událostech filmu Avengers: Endgame musí
Spider–Man čelit novým výzvám ve světě, kte-

rý se navždy změnil… Akční dobrodružný film.
Režie: Jon Watts. Dabováno / 130 minut.
21. / Pá / 21:00
Jan Palach ČR 2018
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. Film uvádíme v den 52. výročí 21.
srpna 1968… Režie: Robert Sedláček / 124
minut.
24. / Po / 21.00
Angry Birds ve filmu 2 USA 2019
Nepřátele si držte blízko u těla! Rozzlobení
nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět
ve při v animované komedii. Dabováno / 97
minut.
26. / St / 21:00
Samotáři ČR, Slovinsko 2000
Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika
dní události, které radikálně ovlivní jejich budoucí život. Legendární film scénáristy Petra
Zelenky a režiséra Davida Ondříčka / 103 minut.
Začátky představení jsou orientační. Začínáme vždy, až
se setmí! Přestavení se ruší jen při mimořádně nepříznivém počasí. V případě deště se nachystejte deštníky
a pláštěnky. Vstupné dobrovolné (výtěžek pomůže pokrýt
náklady spojené s projekcí filmů). Občerstvení zajišťuje
Kavárna v Parku.

Kino
Vesmír

12. / Ne / 19:30
Bitva o Midway USA, Čína 2019
Velkorysá podívaná s hvězdným obsazením,
plná atraktivních bitevních scén a pyrotechnických kouzel, doplněná řadou vedlejších
motivů, zejména příběhem lásky Američana
a japonské dívky, začíná 18. dubna 1942 v Hirošimě, v den, kdy Tokio bylo bombardováno.
Režie: Roland Emmerich. Vstupné: 110 Kč /
titulky / 138 minut.
14. / Út / 19:30
Frida – Viva La Vida Itálie 2019
Frida Kahlo dnes platí za ikonu nezávislosti
a ženství. Její život ale provázela bolest, která
se promítla do jejích obrazů. „Nemaluji sny ani
noční můry, maluji svou vlastní realitu,“ říkávala umělkyně o svém díle plném kontrastů. Stejně nahlíží na osobnost mexického umění i dokument Frida Viva La Vida. Vstupné: 100 Kč /
titulky / 90 minut.
16. / Čt / 19:30
Neviditelný USA 2020
„Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“
Význam toho vzkazu je děsivý a nepředstavitelný… Znovu ožívá legendární horrorový antihrdina. Thriller. Scénář a režie: Leigh Whannell. Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky /
124 minut.

ČERVENEC

18.–19. / So, Ne / 17:00
Lassie se vrací Německo 2019
Nejslavnější pes se vrací do kin! Úžasný příběh
o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Nejnovější filmové zpracování!
Rodinný dobrodružný film. Režie: Hanno Olderdissen. Vstupné: 110 Kč / dabováno / 100
minut.

1.–2. a 4.–5. / St, Čt / 17:00 a 19: 30 hodin / So,
Ne / 17:00 hodin
3Bobule ČR 2020 PREMIÉRA!
Po mnoha sklizních… Volné pokračování letní
komedie z prostředí prosluněných moravských
vinic. Kryštof Hádek a Tereza Voříšková v hlavních rolích. Režie. Martin Kopp. Vstupné:
130 Kč / 103 minut.

18. / So / 19:30
Lov USA 2020
Lovení lidí jako sport? Děsivá představa, kterou
se skupinka „jinak smýšlejících“ jedinců rozhodla vyzkoušet. Lov je znepokojivý originální
thriller. Režie: Craig Zobel. Vstupné: 110 Kč /
od 15 let / titulky / 90 minut.

7. / Út / 19:30
Víkend na chatě Finsko 2019
Stará láska nerezaví a dávné křivdy se jen tak
nehojí–rčení, jehož pravdivost stoupá s mírou
vypitého alkoholu. Tahle finská komedie o partě přátel, jež se po letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě 35. narozenin, vás
o tom přesvědčí. Vstupné: 100 Kč / titulky / 105
minut.

19. / Ne / 19:30
Králíček Jojo ČR, Nový Zéland 2019
Jojo si užívá! Má spoustu kamarádů v Hitlerjungen a kamaráda–imaginárního Adolfa Hitlera. Až zjistí, že jeho maminka ukrývá židovskou dívku… Komedie, drama, satira. Scénář,
režie a role Hitlera: Taika Waititi. Vstupné:
100 Kč / titulky / 108 minut.

9. / Čt / 19:30
Meky ČR 2020 PREMIÉRA!
Miro Žbirka zblízka. Energický filmový portrét
představuje populárního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně a s humorem. Režie: Šimon Šafránek. Vstupné: 120 Kč / 80 minut.

21. / Út / 19:30
1917 USA, UK 2019
Jedinečný epický příběh z první světové války.
Dva mladí britští vojáci musí doručit zprávu,
která má zabránit smrtícímu útoku… Válečné
drama. Scénář a režie: Sam Mendes. Vstupné:
110 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut.

10. / Pá / 19:30
Než skončí léto Austrálie 2019
Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat.
Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra.
První setkání s láskou ale probouzí v nemocné
Mille novou chuť do života.. Drama i komedie.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 120 minut.

23. a 25.–26. / Čt, So, Ne / 19:30
Havel ČR 2020 PREMIÉRA!
Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Příběh
jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Drama jednoho života mezi
léty 1968–1989. Režie: Slávek Horák. Vstupné:
130 Kč / 100 minut.
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25.–26. / So 17:00 hodin 2D, Ne 17:00 hodin / 3D
Mulan USA 2020 PREMIÉRA!
Když císař nařídí, že jeden muž za rodinu musí
sloužit v armádě, Mulan–dcera bojovníka–zaujme místo svého nemocného otce… Rodinný
dobrodružný film. Vstupné: sobota 2D 130 Kč,
neděle 3D 150 Kč / dabováno.

8. / So / 19:30
Nabarvené ptáče ČR, SK, Ukrajina 2019
Nadčasové poselství o putování a útrapách
malého židovského chlapce za druhé světové
války. Podle světového bestselleru Jerzy Kosinského. Produkce, scénář, režie: Václav Marhoul. Vstupné: 100 Kč / titulky / 169 minut.

28. / Út / 19:30
Joker USA 2019
Nahoď úsměv! Zkrachovalý komediant se postupně mění v ikonu zločinu… Krimi, drama,
thriller. Vítězný film Benátky 2019! Joaqiun
Phoenix v hlavní roli. Scénář a režie: Todd
Phillips. Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky /
122 minut.

9. / Ne / 19:30
Fantasy Island USA 2019
V novém studiu Fantasy Island se mění tajné
sny šťastných hostů ve skutečnost… Fantazie
se však stává noční můrou… Akční mysteriózní
dobrodružný horor. Režie: Jeff Wadlow. Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky.

30. / Čt / 19:30
Proxima Francie, Německo 2020
Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt
na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi podstupuje psychicky i fyzicky náročný trénink… Strhující drama! Vstupné: 100 Kč /
od 15 let / titulky / 107 minut.

SRPEN

1.–2. / So, Ne / 17:00
Vzhůru za sny Dánsko 2020 PREMIÉRA!
Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění
má podobu nekonečných filmových studií,
které připomínají Hollywoodskou továrnu
na sny? A že každý z nás tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů? Animovaný rodinný film. Vstupné: 120 Kč / dabováno / 81
minut.
1.–2. / So, Ne / 19:30
Tenet USA 2020 PREMIÉRA!
Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi filmu vizionáře Christhopera Nolana je jediné
slovo – TENET. Boj záchranu celého světa!
Vstupné: 140 Kč / titulky / 143 minut.
4. / Út / 19:30
K2: vlastní cestou ČR 2020 PREMIÉRA!
Vždy svou vlastní cestou. Klára Kolouchová
jako první Češka zdolala Mount Everest a vloni jako dvacátá žena světa vystoupala na druhou nejvyšší horu světa nebezpečnou K2.
Strhující dokument! Režie: Jana Potočková.
Vstupné: 120 Kč / 93 minut.
6. / Čt / 19:30
Modelář ČR 2020
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává
v současné Praze. Drony jsou pro ně propustkou do mnoha oblastí lidského konání…
Kryštof Hádek a Jiří Mádl v hlavních rolích.
Scénář a režie: Petr Zelenka. Vstupné: 100 Kč /
110 minut.
8.–9. / So, Ne / 17:00
Zapomenutý princ Francie 2020
Neobyčejná dobrodružství kouzelného dětského světa. O dívce, která se mění z dítěte
v mladou ženu, a jak se vyrovnat se světem
Pohádkolandu…? Režie: Michel Hazanavicius.
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 102 minut.

11. / Út / 19:30
Judy UK 2019
Renée Zellweger v roli jedné z největších hollywoodských legend. Judy Garland: fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, miláček
Ameriky, ale taky osamělá žena, závislá na alkoholu a lécích… Režie: Rupert Goold. Vstupné:
100 Kč / titulky / 118 minut.
13. a 15. a 16. / Čt, So Ne / 19:30
Štěstí je krásná věc ČR 2019
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně
změní život. Otázka je, jak… Komedie. Výhra
176 milionů korun otevírá dveře. Ale kam? Režie: Jiří Diarmaid Novák. Vstupné: 130 Kč.
15.–16. / So, Ne / 17:00
Velké dobrodružství malé pandy
USA, Rusko 2019 PREMIÉRA!
Bláznivý čáp přinese dítě pandy k nesprávným
dveřím. Medvěd, vlk, tygr a králík se vydají
na cestu, aby malou pandu vrátili správným
rodičům. Animovaná pohádka. Vstupné: 60 Kč
/dabováno / 84 minut.
18. / Út / 19:30
Emma UK 2020
Adaptace nesmrtelné klasiky Jane Austen
o dívce, která si tak dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou… Romantická komedie.
Režie: Autumn de Wilde. Vstupné: 110 Kč / titulky / 132 minut.

Diesel vojáka, který byl zabit v boji a znovu je
oživen jako superhrdina… Akční fantasy drama.
Vstupné: 100 Kč / titulky / 110 minut.
27.–28. / Čt, Pá / 19:30
Noví mutanti USA 2020 PREMIÉRA!
Pět mladých lidí se speciálními schopnostmi
je drženo proti své vůli v tajném zařízení. Bojují nejen se svými hříchy z minulosti, ale hlavně,
aby zachránili sami sebe. Po vzoru Deadpoola
a Logana, FOX společně s Marvelem opět mění
žánr superhrdinů–tentokrát do hororového
hávu. Fantasy, akční, thriller. Vstupné: 130 Kč /
čtvrtek titulky / pátek dabováno / 95 minut.
28.–30. / Pá, So, Ne / 17:00
Trollové: Světové turné USA 2020 PREMIÉRA!
Animovaná nálož dobré nálady! Všechny trable světa se dají vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním. Vstupné: pátek 2D 130 Kč
/ sobota, neděle 3D 150 Kč / dabováno / 91
minut.
29.–30. / So, Ne / 19:30
3Bobule ČR 2020
Po mnoha sklizních… Volné pokračování letní
komedie z prostředí prosluněných moravských
vinic. Kryštof Hádek a Tereza Voříšková v hlavních rolích. Režie: Martin Kopp. Vstupné:
130 Kč / 103 minut.

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

20. a 22.–23. / Čt, So, Ne / 19:30
Šarlatán ČR, Irsko, Polsko, Sk 2020 PREMIÉRA!
Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh inspirovaný
skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška.
V hlavní roli: Ivan Trojan. Režie: Agnieszka
Holland. Vstupné: 130 Kč / 118 minut.
22.–23. / So, Ne / 17:00
Hurá do džungle Německo 2019 PREMIÉRA!
Animované rodinné dobrodružství o síle přátelství. Když do džungle zavítá návštěvník
z vesmíru… Vstupné: 120 Kč / dabováno / 84
minut.
25. / Út / 19:30
Blooshot USA 2020
Podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrď te čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
NAŠE MĚSTO – Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e–mail:
noviny@svitavy.cz. Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura–svitavy.cz, www.tyjatrklub.cz, www.muzeum.svitavy.cz,
www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz, www.mckrucek.cz, Pokladna kina je otevřena úterý – sobota od 18:30 do 20:30 hod.
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NAŠE NULÍTKY (7)

Matuško, ty seš borec…
…je jeden ze zápisů v knize návštěv z výstavy malíře, kreslíře a humoristy Pavla Matušky. Autora, kterého jsme pozvali vystavovat ve Svitavách právě na léto. Ale netěšte se prvoplánový
humor a hurónský smích, ale spíše na niterné usmívání a přemýšlení nad světem i sebou samým.
Výstavu zahájíme ve čtvrtek 2. července společně s autorem, Miloněm Čepelkou, Jiřím
Grygarem a vokálním sdružením SYxtet a pokračovat budeme na muzejní zahradě koncertem pod červeným bukem s nezařaditelnou
kapelou Ponožky pana Semtamťuka.
Kreslený humor autor publikoval od roku 1980
v domácích novinách a časopisech a brzy se
zařadil mezi filozofující karikaturisty po bok Borna, Bartáka, Slívy, Jiránka či Renčína. Získal
řadu ocenění na mezinárodních výtvarných
soutěžích v Japonsku, Kanadě, Turecku i po Evropě. Je pokračovatelem tradice aristokratické
školy humoru Wericha, Horníčka, Lasici či Cimrmanů a ví, že je dobré jen naznačovat a nechat příležitost dokončit pointu divákovi. Jeho
humor zraje, stává se stručnou, ale přesnou
glosou dějů i věcí kolem nás. Co by jinému dalo
na povídku, on dá do jednoho plátna.
S přibývajícími léty přibylo v jeho tvorbě černého a drsného humoru a „závažných“ témat.
Důvodem podle něho je „… svět kolem nás,
který spěje bůhvíkam, záplava informací o karambolech a událostech, z kterých musí bolet
hlava, a také řada mých osobních zážitků, poznání, zkušeností a pocitů, které se do mé práce, ať chci, nebo nechci, promítají…“

Středisko
kulturních
služeb:
divadelní abonentní cyklus
podzim / zima 2020–2021

5. října / Po / 19:00 / Fabrika
Divadelní spolek Kašpar (Praha)
Martin McDonagh: Mrzák inishmaanský
Komedie o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího zapadákova v Irsku přijedou filmaři až z Ameriky. Délka představení: 150 minut
(včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.
4. listopadu / St / 19:00 / Fabrika
MD agentura (Praha)
Caroline Smith: Čarodějky v kuchyni
Urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka... Hra
Čarodějky v kuchyni vyhrála v roce 2005 cenu
Samuela Frenche pro nejlepší kanadskou divadelní hru. Její hry jsou uváděny nejen v Kanadě, ale po celém světě. Délka představení:
140 minut (včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.

A co o svém oblíbeném malíři Pavlu Matuškovi řekli dva z jeho přátel? Miloň Čepelka: „Humor je srozumitelná filozofie, mnoho lidí už to
pochopilo, ale ještě víc jich to pochopit nechce. Pořád se mu snažím děkovat, že nás
tohle všechno učí znovu a jinak vidět, znovu
a jinak slyšet, že nás tlačí k zrcadlu“. Jiří Grygar:
„Pavel mne od té chvíle, kdy jsem zvěděl
o jeho výtvarné existenci, neustále překvapuje
skvělými pointami svých nádherných parodií,
výtvarných kalambúrů a krátkých spojení. Docela by mne zajímalo, jak to dělá, že se nikdy
neopakuje.“
Co obraz, to příběh, povídka, někdy i román.
Přijďte se přesvědčit.
Blanka Čuhelová

L. van Beethoven a jeho (dnes již) devátá

Prázdniny s netopýry
ve svitavském muzeu
Přestože živí letouni během roku rádi mění své
úkryty, naše netopýří výstava zůstává po celé
léto otevřená! Dočkali jsme se sice několika
prostorových změn a vracení některých výpůjček, vše se však podařilo nahradit, takže si stále můžete prohlédnout krev sajícího upíra obecného, plodožravého listonoše a největšího létajícího savce světa kaloně malajského.
Nepřijdete ani o interaktivní prvky, jako je třeba
skládání netopýří budky, hledání cesty kaloním
labyrintem a počítání potravy v temné místnosti. Zajímavá jsou také různá videa, přehrávky
netopýřích hlasů a ukázky srsti i parazitů pod
mikroskopem. Novinkou oproti původní verzi je
část věnovaná zimování těchto podivuhodných
tvorů. Chvála od odborníků, laiků i dětí nás proto velmi těší a doufáme, že také vy si tuto trochu netradiční expozici užijete a během prázdnin se v muzeu setkáme.
Jakub Vrána

Příběh, který budu vyprávět, by do nulítek patřil
hned čtyřikrát, a to daty 1780, 1790, 1900
a 1920. Bude o císaři Josefu II., jemuž historie
přisoudí přezdívku „selský“, a který se bude
v době své krátké vlády na českém trůně (1780–
90) snažit o reformu zmírající Svaté říše římské
národa německého. Císařem tohoto soustátí byl
od roku 1765. Josef se narodil ve Vídni roku
1741 jako nejstarší syn Marie Terezie a Františka
I. Štěpána Lotrinského. Mezi Josefovy početné
sourozence patřila např. Marie Antonie, jejíž hlava skončila pod revoluční gilotinou na náměstí
Svornosti v Paříži roku 1793. Toho se její bratr
nedožil, neboť podlehl plicní chorobě umocněné horečnatou pracovitostí v únoru roku 1790.
Josef II. byl představitelem tzv. osvícenského
absolutismu, který zahájil rozsáhlé reformy monarchie. Za období své vlády vydal na 6 tisíc
dekretů (v průměru dva denně), kterými zasahoval do všech oblastí života. Pro zajímavost:
jeho tělo leží u vídeňských kapucínů v obyčejné
dřevěné rakvi, spíše truhle, což je rovněž důsledek jeho reforem. Ovšem do učebnic vešly jeho
zásadní reformy: toleranční patent (1781),
na základě něhož se staly některé křesťanské
konfese (evangelické a ortodoxní) trpěnými,
nikoliv rovnoprávnými, ve většinové římskokatolické společnosti. Reformy se dotýkaly i izraelitského vyznání. Ruku v ruce s patentem byly
rušeny kláštery, neměly-li ve statutu špitální či
školské poslání. Dále bylo zrušeno nevolnictví
(1781), které bylo nahrazeno mírnějším poddanstvím. Byla zmírněna robota, provedeny
berní a daňové reformy. Stoupl i tlak na centralizaci státu a s tím potřebný jeden úřední jazyk.
V našich učebnicích se tato snaha dostala
do kapitoly „germanizace“ a jako nit se povine
celými českými dějinami. Přitom Josef se stal
od těch dob nejoblíbenějším českým jménem.
Ve Svitavách si císaře připomínáme po jeho
noclehu v domě U Mouřenína v roce 1776 spojeného s pověstí o neuskutečněném dobrodružství s hostinskou. O reálném základu sice pochybuji, věda o císařově citové vyprahlosti, ale
do nulítek patří rok 1900. Tehdy se na náměstí
císaře Josefa II. objevila typizovaná císařova socha, podobně jak v dalších českých, moravských a rakouských městech. Blanenské Samovy železárny vyráběly nespočet odlitků. Ten svitavský měl ale zvláštní osud. V roce 1920 se
nacházel v kopřivách Baudischovy továrny
na Novém městě č. o. 20, kdy se místní Němci
hádali s místními Čechy, kdo je tím vinen. Pouze
připomínám, že správa města byla německá
a Čechů zde nežilo ani 10 %. A vzhledem k tomu,
že by se mohlo jednat o politicky třaskavé téma,
domníváme se, že za tiché odstranění sochy
mohou obě strany stejně. Socha se v době poslední války ztratila.
Radoslav Fikejz

18. listopadu / St / 19:00 / Fabrika
Východočeské divadlo Pardubice
Jiří Havelka: Společenstvo vlastníků
Pokračování na další straně.
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Pokračování ze strany 13

Břitce vtipná komedie ze života vlastníků bytových jednotek v jednom domě. Hra úspěšného
autora Jiřího Havelky (*1980), spjatého s divadlem Vosto5, získala roku 2017 Cenu Marka
Ravenhilla a byla nominována na Cenu divadelní kritiky jako Hra roku. Délka představení:
90 minut (bez přestávky). Vstupné: 400 Kč.

1. prosince / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Ungelt (Praha)
Mark St. Germain: Taneční hodiny
Jak naučit tančit autistického profesora, který
nemá rád doteky? Stačí ho poslat k profesionální tanečnici. Co na tom, že má nohu v ortéze a sotva chodí...
Romantická komedie o sblížení dvou samotářů, jejichž silná vůle možná překoná i nepřekonatelné. Délka představení: 110 minut (včetně
přestávky). Vstupné: 400 Kč.
Bonusové představení Divadelního abonentního cyklu podzim / zima 2020–2021:
18. ledna / Po / 19:00 / Fabrika
Divadlo DRAK (Hradec Králové)
Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček: BÍLÝ TESÁK
Dobrodružný příběh o svobodě viděný vlčíma
očima. Inscenace na motivy slavného románu
Jacka Londona pracuje s principy tzv. live cinema, tedy snímání dění na jevišti kamerou,
které je živě přenášeno na plátno. V roce 2018
obdržela Cenu Erik pro nejinspirativnější loutkářskou inscenaci sezóny. Představiteli Bílého
tesáka, Milanu Hajnovi, byla v říjnu 2019
za jeho herecký výkon udělena Cena Thálie.
Délka představení: 60 minut (bez přestávky).
Vstupné: 400 Kč.

Prázdniny s knihovnou
Také letos máme připraveny prázdninové aktivity. První se ponese v duchu pověstí spojených
s vodníky a hastrmany. Úkolem dětí bude napsat
pověst či nakreslit obrázek s tématem vodníka.
Podmínkou je navštívit Vodárenský les, porozhlédnout se kolem sebe a zapojit svou fantazii.
Starší děti si vyberou jednu rostlinu a jedno zvíře
(může být i z obrázků z informačních tabulí či
herních prvků) a zakomponují je do pověsti. Práci mohou doplnit o ilustraci. Mladší děti svou
představu o vodníkovi nakreslí a vymyslí pro něj
originální jméno. Podepsané práce přineste
do dětského oddělení knihovny, kde si kontrolní
otázkou ověříme, zda jste prošli Vodárenský les
poctivě. Pokud se chcete inspirovat, připomenout si, co je pověst, popř. seznámit se s nějakou
knihou o vodnících, přijďte do knihovny už teď
. Další aktivitou je fotosoutěž nazvaná Knížka-přítel na dovolenou. Prázdniny a knížka k sobě
patří. Konečně si můžete vybrat čtení podle svého vkusu, nemusíte vybírat ze seznamu povinné
četby. Pořiďte fotografii, kde bude vidět kterou
knihu a v jakém netradičním prostředí jste četli.
Tu zašlete na naši adresu: knihovna@booksy.cz
nejpozději do konce prázdnin. Nezapomeňte
uvést své jméno (u neregistrovaných čtenářů
kontaktní údaje). Zasláním fotografie zároveň
udělujete souhlas s jejím případným zveřejněním (facebook, nástěnka ve Fabrice). Ze zdařilých kompozic vybereme pět a ty odměníme.
Pro nejmenší děti je připraven pravidelný čtenářský klub (29. 7.), starší děti se mohou těšit na odpoledne s postavami seriálu Stranger Things (22.
7.), s Harrym Potterem (19. 8.) a na hrdiny hororových knih (19.8.).
(js, gi)

Prázdninová otevírací doba červenec–srpen
Dospělé oddělení

Dětské oddělení

—————————————————————————
Pondělí 9:00 – 17:00
12:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
9:00 – 13:00
Středa
9:00 – 17:00
12:00 – 17:00
Čtvrtek zavřeno
zavřeno
Pátek
9:00 – 17:00
9:00 – 13:00
Sobota zavřeno
zavřeno
—————————————————————————

Vyhodnocení literární
a výtvarné soutěže
Kde končí svět
Každé dva roky vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků literární a výtvarnou
soutěž Kde končí svět. Letos byla věnována
350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského.
Tradičně bývá silnější účast ve výtvarné části,
obrázky jsme obdrželi od dětí ze ZŠ Radiměř,
ZŠ Brněnec a ze svitavské školy TGM. Rozhodování bylo velmi těžké, ale nakonec jsme
udělili první místo Pavlu Hnátovi z Radiměře,
druhé Martinovi Křečkovi ze Svitav a třetí Denise Kuglerové, Natálii Korčákové a Hubertu
Onderkovi ze Svitav. Zvláštní ocenění pak ještě obdrželi Sofie Langerová z Brněnce a David
Novák ze Svitav. Literární části soutěže se zúčastnila pouze ZŠ Radiměř a jako nejlepší práci s možným postupem do krajského kola jsme
ocenili práci Jiřího Junka. Další drobná ocenění pak získali: Eliška Marková, Pavel Švejda,
Adéla Hozáková a Zita Trojtlerová.
Výtvarná část bývá ukončena krajskými koly,
v literární je nejvyšším možným oceněním titul
„Rytíř krásného slova“, který bývá udělen v Zrcadlové kapli Klementina. Vzhledem k omezení
provozu škol a knihoven se posunulo celkové
ukončení soutěže na příští školní rok, rozhodli
jsme se dát proto ještě šanci těm, kteří by se
chtěli účastnit literární soutěže. Její téma je Škola před 100 lety, může to být komiks, úvaha, popis. Své práce můžete odevzdávat do konce
ledna 2021. Všem zúčastněným dětem děkujeme. Obrázky si můžete prohlédnout na panelech
u vstupu do knihovny.
Jindřiška Soudková

LBtech a. s. Litomyšl
Výstavba inženýrský sítí
PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY
Požadujeme: Středoškolské vzdělání
technického směru
ŘIDIČ
Požadujeme: Řidičské oprávnění sk. C,
profesní průkaz
Nabízíme:
Cestovní náhrady
Příplatky za práci přesčas
Roční odměny
Možnost rozšíření kvalifikace
Zázemí prosperující společnosti
Kontakt:
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl
lbtech@lbtech.cz, 603 782 907
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SVČ Tramtáryje

Klub přátel esperanta

ZO kardio Svitavy

Nové webové stránky SVČ
Do nového školního roku budeme vstupovat
i s novou webovou prezentací naší organizace.
Snažili jsme se, aby naše nové www stránky
byly uživatelsky přívětivé, přehledné a moderní.
Stránky jsou v provozu od 17. 6. 2020 a my pevně věříme, že se vám budou líbit. Rád bych
touto cestou poděkoval Pavlíně Šmerdové
za koordinaci a řízení celého procesu, Pavlu
Šmerdovi za grafické úpravy a v neposlední
řadě také webmasterovi Milanu Gazdovi za nápady a realizaci našich náročných požadavků.
S novou internetovou prezentací jsme pro vás
a vaše děti připravili také novou nabídku zájmových útvarů pro školní rok 2020/2021. V současné době je již spuštěno elektronické přihlašování do všech kroužků, které budeme od října
2020 organizovat, takže pokud budete mít zájem, rádi vás a vaše děti u nás přivítáme. Více
informací o novinkách, akcí a kroužcích naleznete na www.svc.svitavy.cz. Přeji vám všem hezké léto nejen s Tramtáryjí.
Ondřej Komůrka

Svitavy v přímém přenosu do celého světa
V sobotu 16. května 2020 se uskutečnila videokonference milovníků čaje, kteří si připomínali
a vyprávěli o vernisážích výstav na téma „Čaj,
Láska a Svět“, o pěstování čaje či čajové kultuře. Zúčastnilo se jí celkem 80 esperantistů ze
30 zemí všech kontinentů. Přímý přenos řídila
redaktorka CRI, který vysílá v esperantu do celého světa, Zhang Pink. Účastníky pozdravili
mimo jiné i spisovatelka profesorka Wang Xufeng a Profesor Amri Wandel, člen výboru celosvětového Esperantského svazu UEA. Mezi
pořadatele této výstavy patří i Klub přátel esperanta ve Svitavách. Proto v rámci videokonference členky svitavského klubu Jindřiška
Dubinová a Li Huang představily činnost našeho klubu, ukázaly fotky panelů výstavy a návštěvníků vernisáže výstavy v Muzeu esperanta. Část vysílaná ze Svitav byla oproti jiným
účastníkům jedna z nejdelších a nejpestřejších.
Mezi jednotlivými reportážemi ze všech koutů
světa zpívala v přímém přenosu například skupina Asorty z Litvy nebo zpěvačka Anjo Amika
z Maďarska.
Libuše Dvořáková

Členové očekávají a chtějí aktivně užít léto
Měsíc červen zlepšil náladu všem, už tím, že
po zvládnutí všech požadavků na dodržování
doporučených a vyžadovaných opatření se
nám dostalo svobodnějšího pohybu venku,
s možností setkávání a při činnostech, které
jsme v jiných letech svobodně užívali.
Nejen příroda se v červnu dočkala očekávaných darů ve formě vody, která byla nápomocna k bujnému přechodu od suchého jara
i s nadějí očekávanému a vítanému létu.
Probuzení a zkrášlení zahrad, parků, luk a lesů
bylo pohnutkou k výletům členů ZO KARDIO
načerpat a potěšit se vším co nám bylo upíráno. Ještě v minulém měsíci jsme se setkali při
vycházce, započaté cestou vlakem do Chocně
s následnou cestou podél Orlice do Brandýsa
nad Orlicí. Tam jsme měli možnost připomenout si na místech kde pobýval život a částečně i dílo J. A. Komenského. Samotné městečko Brandýs nad Orlicí je v malebném údolí
Orlice a skýtá památná místa s připomínkami
nejen na tohoto „učitele národů“.
V měsících červenci a srpnu plánujeme další
setkání a výlety. Dne 25. července chceme
uskutečnit vycházku do okolí Borové, která, byť
již navštívená několikrát, nabízí přírodu, jinde
nevídanou. Navštívíme Lucký vrch a ukončíme
vycházku U klokánka v Oldříši.
Dalším cílem výletu v srpnu budou Daňkovice a jejich okolí. Vycházka je připravována
na měsíc srpen. Přesný termín bude sdělen
na vycházce 25. 7. a uveřejněn ve vývěsních
skříňkách jak v Poličce (lékárna p. Mgr. Tomanové), tak ve Svitavách v horní části náměstí Míru. S přáním hezkých dnů a pevného zdraví
Josef Zavřel

MC Krůček
Prázdninový provoz MC Krůček
I v létě pro vás budou dveře Krůčku otevřené!
Úterky od 10:00 do 12:00 budou věnovány venkovním klubům (v parku za Katastrálním úřadem) a čtvrtky budou vyhrazené výletům (např.
výlet do Záchranné stanice živočichů ve Vendolí, výlet vláčkem na farmu za zvířátky do Květné
zahrady, sportovní výlet s odrážedly na Knížecí
louku do Moravské Třebové ad.). Kluby i výlety
jsou otevřeny široké veřejnosti, není třeba být
členem Krůčku ani do něj pravidelně docházet.
V létě bude v Krůčku probíhat také 5 příměstských táborů (již kapacitně plně obsazeny) a fungovat budou také poradny – na objednání (laktační, pedagogická, sociálně-právní, pro rodiče
dětí s PAS, slaďování rodiny a práce ad.) a podpůrná skupina kojících a nosících maminek.
Aktuální program včetně bližších informací
najdete na našem webu www.kruceksvitavy.
cz a na facebook.com/mckrůček.cz, případné
dotazy k aktuálnímu dění či provozu Vám rádi
zodpovíme také na telefonním čísle
737 236 152 nebo na e-mailu: materskecentrum@kruceksvitavy.cz.
Hlídací centrum BabyKrůček bude přes léto
fungovat v běžném režimu (nyní již jako dětská
skupina). Od července bude přestěhováno
do prostor MŠ Úvoz. Vzhledem k tomu, že
o hlídání dětí je velký zájem a kapacita omezená, doporučujeme si zajistit volné místo co
nejdříve na e-mailu: hlidacicentrum@kruceksvitavy.cz. Přejeme vám všem krásné léto!
Za tým Krůčku Kateřina Burešová

Dračí lodě vždy
ve středu
na Rosničce
Matky sobě

Benefiční odpoledne pro Děti patří domů
Na čtvrtou červencovou neděli jsme si pro vás
připravili zábavné odpoledne pro celou rodinu
v parku Jana Palacha. Svojí návštěvou máte
možnost podpořit neziskovou organizaci Děti
patří domů, z. s.
Začínáme ve dvě hodiny, během odpoledne se
můžete těšit na divadelní představení Pohádka
z budíku, agility vystoupení pejsků, doprovodný program pro děti, místní kapely, grilování
a příjemně naladěnou atmosféru letního dne.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek z akce bude
celý věnován neziskovce Děti patří domů, z. s.,
s jehož týmem a vedením se můžete osobně
na akci setkat.
Mrkněte na náš facebook nebo si napište
na mail matkysobesvitavy@seznam.cz o více
informací. Během léta pro vás chystáme další
aktivity na zpříjemnění všedního dne, tak ať
vám něco neuteče.
Matky sobě Svitavy

Ahoj Svitavané, zveme zájemce, které
by mohl zajímat „dračí sport“, na nezávaznou projížďku na „dračí lodi“
na rybník Rosnička ve Svitavách.
Jezdíme většinou ve středu v podvečer (podle počasí) a kdo chce tento
sport vyzkoušet, ozvěte se nám na tel:
721 222 699 (Patrik) nebo 606 619 736
(Zuzka). Chuť pádlovat a dobrou náladu vezměte s sebou!!!
Zuzana Burdová
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Barbora a Matěj Čuhelovi
Pětatřicetiletí rodáci ze Svitav Barbora a Matěj Čuhelovi procestovali už řadu zemí. Vyučovali
anglický jazyk, informatiku, ale také pracovali na polích a vlastníma rukama stavěli z hlíny
komunitní centrum. A někdy se, také kvůli schovaným nevybuchlým bombám, báli o život. Nyní
manžele Čuhelovy zaměstnává osmnáctiměsíční Klárka, ale jak říkají, není všem cestám konec.

Co vás, Báro, Matěji, popíchlo k cestování
hned po škole?
Matěj: „Pro mě to vlastně nebylo hned po škole. Začal jsem pracovat již při studiích na vysoké škole během třetího semestru na plný
úvazek na univerzitě, kde jsem pracoval jako
programátor informačního systému Masarykovy univerzity. Po dokončení magistra jsem začal i doktorské studium, ale nějak jsem začal
cítit, že programování asi nebude to, co bych
chtěl naplno dělat do konce života… s tím tedy
bojuji víceméně dodnes, ale to je na dlouhé
vyprávění. No a vzhledem k tomu, že jsem se
kvůli práci nedostal moc “ven” v rámci studií,
například v rámci projektu Erasmus, měl jsem
furt nutkání se na všechno vykašlat a na rok
dva odjet pryč. Takže Bára byla pod neustálým
tlakem.“
Bára: „Tím pádem je asi jasné, že mě do toho
navrtal Matěj:-) Na podzim 2010 jsme si dali
jako zkoušku dvouměsíční cestu na kolech
okolo Španělska a Portugalska a když to vypadalo, že to spolu vydržíme, tak jsem v lednu
2011 šla ke státnicím a na začátku února už
jsme letěli do Indie. Ta jednosměrná letenka
byla dost stresující motivace ty státnice udělat!“
Procestovali jste více zemí, je některá z nich
vaší srdeční záležitostí?
Matěj: „Toto je hrozně těžká otázka, těch zemí
by bylo určitě několik. Rychle jsme pochopili,
že k zemi, kde můžete strávit delší čas – byť
třeba nevidíte spoustu věcí – si uděláte úplně
jiný vztah. Začnete aspoň trochu vnímat, jak
tam lidi žijí, jaké mají zvyky… Pocit, když přijdete třetí den za sebou do stejného obchůdku
na ulici na snídani a obsluha se na vás usmívá
a automaticky nese vaši “obvyklou” objednávku, je k nezaplacení. Z tohoto hlediska je to pro
nás asi Indie s Nepálem, kde jsme dohromady
strávili skoro půl roku.“
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Bára: „Asi Indie a Nepál, možná i proto, že
byly jako první a vše bylo hodně intenzivní.
Přílet do Dillí jako úplně první zastávky byl
hrozný šok, na to množství lidí, neustálý hluk
a smrad se nedá připravit a prvních pár dnů
jsem si říkala, že to nedám a letím domů. Ale
po pár dnech už jsme si zvykli a začali si to
opravdu užívat. Ale také nás “dostala” Malajsie, Myanmar, samozřejmě Nový Zéland
a v Jižní Americe hlavně Kolumbie, Ekvádor
a Bolívie.“
Co si odnášíte z Nepálu, jaká je to země?
Matěj: „Určitě hlavně vše spojené s naší výukou v malé vesničce Radžbás vzdálené 90
kilometrů od hlavního města Káthmándú,
ve které jsme strávili skoro dva měsíce. Když
se řekne Nepál, každý si asi představí hlavně
Himáláj, ale to je pouze třetina celé země situovaná na severu – a je samozřejmě nejvíc turisticky vyhledávaná. My jsme působili v té
střední části a jde si to představit jako takovou
nepálskou “Vysočinu”, ovšem s tím, že hovoříme o 1000 až 3000 metrech nad mořem. Jižní
třetina je nížinatá část Nepálu, kde se pěstuje
většina plodin, přesto je Nepál kriticky závislý
ve většině komodit na dovoz z Indie. My jsme
měli šanci poznat všechny tyto části, což je
hrozně zajímavé: v tak malém státě můžete
vidět totálně odlišný způsob života.“
Bára: „Nepál je úžasná země, plná kontrastů,
krásné přírody a hlavně milých, ale velmi chudých lidí. Kromě zážitků si hlavně odnášíme
i spolupráci s neziskovou organizací Namasté
Nepál, která v Nepálu staví a opravuje školy,
podporuje školáky “adopcí na dálku” v projektu Úsměv z Nepálu, který koordinuji, posílá
dobrovolníky do škol a nemocnic a dělá úžasné věci na podporu lidí v odlehlých místech.
Všichni v organizaci se jí věnujeme ve svém
volném čase, takže je to někdy náročné, ale

o to je to dle mého názoru upřímnější a aspoň
na dálku jsme s Nepálem stále v kontaktu
a můžeme pomáhat.“
Jakou příchuť má Laos?
Matěj: „Jako Papaya Salad :-) Zřejmě moje nejoblíbenější laoské jídlo, určitě doporučuji těm,
kterým nevadí něco ostřejšího! Jinak ta příchuť
země je někdy poněkud trpká… ale v Laosu
jsme byli v roce 2011, takže se spousta věcí
mohla změnit, ale obávám se, že ne moc
k lepšímu... Laos je hrozně chudá země, kterou
totálně drancuje turismus, což je obecně vidět
na více místech v jihovýchodní Asii, ale možná
mi to přišlo v Laosu nejmarkantnější. Sociální
rozdíly mezi lidmi pracujícími v turismu a třeba
na poli jsou obrovské. Málo se ví, že Laos je
nejvíc bombardovaná země na světě. Během
vietnamské války ho Američané používali jako
“odkladiště” bomb, které nestihli shodit na Vietnam, aby se byli schopni vrátit s letadlem
na základnu. Nevybuchlé bomby jsou tam dodnes a lidé na polích při jejich nálezu často
umírají. O to víc nás potěšil dobrovolnický projekt kousek od Vang Viengu, kde jsme působili čtrnáct dní.“
Bára: „Vang Vieng je turisticky velmi populární
a byl známý atrakcí, kdy lidé sjížděli řeku
na obrovských pneumatikách a zastavovali
v barech na břehu, kde se pil nejčastěji tvrdý
alkohol. Do cíle tak většina dojela dost opilá
a tak jednou do měsíce se nějaký turista utopil.
Bylo to krásné malé městečko v nádherné krajině, ale plné opilých turistů, kteří mezi místními chodili do obchodů a restaurací v bikinách,
což k místní buddhistické komunitě bylo dost
neuctivé. Nebylo nám z toho pohledu úplně
dobře a zakotvili jsme kousek za městem
na farmě Sae Lao, kde jsme učili angličtinu,
pomáhali vlastníma rukama stavět z hlíny komunitní centrum, převáděli dobytek mezi farmami a byli bokem od toho bláznovství.“
Co vám nejvíce utkvělo v paměti z Ekvádoru?
Matěj: „Místní pivo značky Pilsner samozřejmě,
což nám začalo připomínat, že se pomalu blížíme domů! Jeho nákup byl vždycky také zajímavý. Na vesnici pivo přeprodávalo více lidí,
vždycky měli prostě akorát vyvěšenou etiketu
na baráku. No a člověk pak zaklepal na barák,
lámanou španělštinou řekl, že chce pivo a začalo se vyjednávat o ceně. Standardní cena
byla jeden dolar – v Ekvádoru se platí americkým dolarem – ale někdy šlo vyjednat i 90
centů. No ale většinu času se nás snažili natáhnout o dolar 20 centů. Pak záleželo na tom,
jak jsme se chtěli hádat nebo jakou jsme měli
žízeň. Jinak Ekvádor je opět hrozně pestrá
země: od velryb na západním pobřeží přes
Andy ve středu země až po Amazonii na východě.“
Bára: „Mně určitě naše působení v malé vesnici Salasaca. Narazili jsme na projekt Američana Roberta, kterému bylo 80 let. Zhruba
v sedmdesáti se prostě přestěhoval z USA
do Ekvádoru a založil malou školu Katitawa,
ve které kladl důraz na výuku kečuánštiny, což
je domorodý jazyk místního kmene, ve stát-
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se ale cestování a rozmanitosti fauny a flóry
týče, je Zéland pro nás bezkonkurenční. Viděli jsme lachtany, tučňáky, delfíny i velryby
ve volné přírodě a to je něco úžasného.“

ních školách už se tento jazyk z nařízení vlády
nemohl vyučovat. Kromě školy vedl i knihovnu
a odpolední doučování pro všechny děti
z okolí. Robert byl asi nejsrdečnější člověk,
jakého jsme kdy potkali, a jeho fotku máme
dodnes pověšenou doma na zdi. Z domu, kde
jsme bydleli, jsme se také každý den mohli
kochat nádherným výhledem na nedalekou
sopku Chimborazo, jejíž vrchol je nejvzdálenější bod na Zemi od jejího středu.“
Učili jste angličtinu, kde se učilo nejlépe?
A jaká je úroveň školství v jednotlivých zemí?
Matěj: „Já si myslím, že ta úroveň není nejlepší,
ale hrozně těžko se to posuzuje, já nemám
s čím srovnávat, netuším, jaká je například úroveň angličtiny na českých základních školách.
Obecně si ale myslím, že hodně problematické
je, že se žáci učí hned několik cizích jazyků
od první třídy. Například v Nepálu je spousta
kmenových jazyků, takže když dítě vyrůstá,
mluví primárně tímto jazykem. Pak přijde
do první třídy a začne se učit nepálsky a anglicky. A to vezměte v potaz fakt, že oba jazyky
mají jiné písmo: nepálština vychází z hindi
a sánskrtu, angličtina je samozřejmě v latince,
takže děti v tom mají opravdu hokej.“
Bára: „V Nepálu jsme učili v klasické státní
škole, takže jsme měli ve třídě padesát dětí,
z nichž nám rozumělo tak pět a zbytek si to
tam prostě odseděl, nebo vyskákal z okna
a vrátil se na konci hodiny:) Bylo těžké je nadchnout pro angličtinu, když někteří neuměli
ani pořádně nepálský a jak namotivovat děti,
které často vědí, že se z vesnice nikdy dál nedostanou a nebudou angličtinu potřebovat?
To bylo pro nás ze začátku dost frustrující, ale
pak jsme si řekli, že pokud jsme něco naučili
aspoň těch pár dětí, které měly zájem, tak to
za to stálo. Navíc v Nepálu je složitá docházka, stačí odchodit pár dní za rok a jakžtakž
projít testem a postoupíte dál. Rodiče neposílají děti do školy hlavně z toho důvodu, že je
potřebují spíše jako pracovní sílu na poli. V Laosu jsme neučili ve škole, ale spíše odpolední
zájmové hodiny pro místní děti a také skupinu
mnichů, to už bylo zábavné, jelikož ti všichni
chodili, protože se něco chtěli naučit. V Ekvádoru jsme měli ve třídě šest dětí, to už bylo

lepší a my jsme se tam na oplátku naučili
od nich španělsky.“
Nový Zéland… je třeba místem, kde byste
chtěli žít?
Matěj: „Nový Zéland je určitě krásná země, která
má spoustu specifik, které ji dělají tak výjimečnou. Víte například, že se opakovaně opomíjí
na světových mapách? Je z toho velké téma
na Zélandu, ke kterému se vtipně vyjadřuje i premiérka. Což je další věc, která s tímto souvisí.
Většinu času se na Zélandu doslova nic neděje,
takže když jsme prvních pár týdnů sledovali
zprávy, vůbec jsme to nechápali. Kde se řeší
ekonomické problémy? Kde se mluví o excesu
toho a toho politika? Hlavní zprávou je například
to, že v Aucklandu zadrželi ilegální kontejner
sazenic na jahody… Protože zemědělství jakožto
hlavní průmysl si Zéland velmi stráží.“
Bára: „Po návratu z té první velké cesty jsme si
říkali, že jsou dvě místa, kde bychom asi dokázali žít – San Francisco a právě Wellington.
To, že se nám naskytla možnost se do Wellingtonu vrátit a nějakou dobu tam žít, bylo vlastně
splnění snu. Ale nějak nás pak přestalo bavit
vídat své blízké jen po Skypu a na fotkách. Co

Báro, jak se snoubí germanistika s cestováním
po světě, angličtinou a Úsměvem z Nepálu?
„Vůbec nijak:) Dobrá němčina se mi hodila asi
jen jednou. Vyrazili jsme v Nepálu na trek, já
onemocněla a nemohla pokračovat. Ubytovala jsem se u místního ředitele školy a on měl
doma jednu knížku v němčině. Já ji za ty tři
dny ležení v posteli přečetla dvakrát a fakt mě
zachránila od nudy:) Když jsme se vrátili domů,
tak už byla u mě prioritní angličtina a pracovala jsem na zákaznickém oddělení pro Velkou
Británii. S mou prací pro Úsměv také moc společného nemá, ještě se nám žádného německého sponzora získat nepodařilo, ale kdo ví!
Někdy si říkám, že je velká škoda o ten jazyk
přijít, ale v duchu se uklidňuji, že kdyby byla
potřeba, tak to v té hlavě někde pořád bude.“
Matěji, pomohla Vám nějak při vašich cestách
vaše profese informatika? 
Matěj: „Já myslím, že spíš naopak. Jak už jsem
říkal, snažím se nějak z té informatické sféry
dlouhodobě vymanit, protože mě to až tak
v konečném důsledku nezajímá a nebaví, ale
úplně se mi to nedaří. Jenže kdekoliv jsme
působili i jako dobrovolníci, byl jsem jaksi automaticky pasován na počítačového experta,
což znamená, že jsem třeba v Nepálu dával
dohromady porouchané počítače nebo
v Ekvádoru vedl výuku informatiky, takže se mi
i na té cestě z tohoto dostat nepodařilo.
Na druhou stranu jsme se díky mé aktuální
práci dostali podruhé na Zéland na dva roky,
takže stěžovat si asi úplně nemůžu :-)“
Bára: „No pomohla, kdyby ho ta informatika
bavila, tak jsme na žádnou cestu asi vůbec
neodjeli :)“
A kam máte případně namířeno příště?
Matěj: „Na bucket listu máme stále sever a jih
Ameriky, tedy Kanada, Aljaška, Chile a jih Argentiny, ale to doma nesmíme ani zmiňovat…!“
Petra Soukupová

NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU PRODEJNU VE SVITAVÁCH
na náměstí Míru 60 vedle pekařství. Dodáváme denně čerstvé maso pocházející
z našich vlastních farem. Ochutnejte vynikající uzeniny. Termíny ochutnávek
najdete na facebooku Řeznictví Sloupnice.
www.REZNICTVI-SLOUPNICE.cz
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Představujeme další svitavské autory
Milan Báča: pedagog a publicista
Vzpomenete si na svůj první text?
„Už od dětství jsem psal básničky. Byly to spíše takové rýmovačky do školního časopisu.
Vážněji jsem psal poezii na vysoké škole, něco
bylo publikováno v novinách. Ale měl jsem
strašnou drzost a některé básně jsem poslal
k posouzení takovým velikánům české literatury, kterými byli třeba Jaroslav Seifert nebo
Vilém Závada. Oba mně tehdy odepsali. Básně
ze zdvořilosti pochválili a doporučili mně, ať
píši, ať se hodně učím četbou veršů. Ve dvaceti tato moje básnická éra skončila. Svým
studentům ale moje verše ukazuji, chci je motivovat. Byly doby, kdy studenti běžně verše
psávali.“

Píšete řadu let, jste autorem článků, publikací,
odborných článků, pedagogických i literárních textů. Co píšete nejraději?
„Kromě desítek odborných nebo metodických
článků mně vyšlo také několik odborných publikací, které zabírají poměrně velkou šíři mých
zájmů: od počítačové příručky přes učebnici
sociologie a politologie až po publikace určené učitelům českého jazyka nebo literatury.
Velmi pyšný jsem byl na knížku Literární dokumenty a svědectví. To je taková antologie různých literárních manifestů, prohlášení, materiálů, dokumentů a svědectví, která dokumentují vývoj literatury u nás. Díky dvacetiletému
externímu působení na pražské univerzitě
jsem publikoval odborné a studijní texty zaměřené na problematiku školského managementu. Přiznám se, že to je téma, které mě baví,
mohu v nich zúročit téměř třicetileté praktické
zkušenosti v této oblasti.“
Je tedy odborná publikační činnost něco, co
naplňuje Váš volný čas?
„Jeden čas tomu tak bylo. Přestože mně moje
práce ve škole bere téměř veškerý čas, mám
spoustu koníčků – skoro padesát let sbírám
známky, spoustu let fotografuji, zajímám se
o výtvarné umění, hudbu – od klasiky přes folk
a rock až po metal – rád chodím do kina a divadla, hraji závodně golf, rád cestuji. K mým
největším však patří literatura. Nejenže rád čtu,
ale literaturu jsem vystudoval a literaturu celý
život vyučuji. A baví mě objevování míst, která
jsou spojena s literaturou – rodné chaloupky
spisovatelů, místa, kde se odehrávají děje jejich
knížek, místa spojená s postavami románů
a podobně. U nás doma plánujeme skoro
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všechny výlety tak, aby jejich součástí bylo třeba objevení nějaké sochy nebo pamětní desky
spisovatele nebo básníka.
Jednou z publikací, která měla zcela jistě
značný ohlas, jsou Literární toulky po Svitavsku. Jak jste přišel na nápad toulat se literárně
po Svitavsku?
„Knížka Literární toulky po Svitavsku vznikala dlouho. Začalo to nevinně krátce po revoluci, byl jsem se svými žáky na bramborové
brigádě u vesnice Nedvězí. O přestávce jsem
zašel do obce a našel jsem dům s cedulkou
„Na Librově gruntě“. Ano, ten statek objevila
v 19. století spisovatelka Teréza Nováková
a napsala stejnojmenný román. Hned po brigádě jsem tam zajel ještě jednou a vyfotil
jsem si to. Když jsem pak v hodinách literatury probíral Novákovou, pochlubil jsem se
před žáky těmi fotografiemi. A napadlo mě
zmapovat literaturu na Svitavsku. Tím myslím
Poličsko, Litomyšlsko, Jevíčsko, Moravskotřebovsko a Svitavsko. Je jen málo regionů
u nás, které se mohou pochlubit tak bohatým
literárním místopisem, literárními tradicemi.
Takovým je třeba literární Svitavsko. Březovský, Bureš, Dietl, Goethe, Havlíček Borovský,
Heyduk, Jeřábek, Jilemnický, Jirásek, Michl,
Němcová, Nejedlý, Neruda, Nováková, Rettigová, Šmilovský, Šotola, Tyl, Vrchlický, Váchal,
Wolker, Zákrejs … Rodiště literátů v regionu,
jejich studia na zdejších školách, jejich pobyty a působení, návštěvy, literární tvorba
spjatá se Svitavskem, místa a osoby regionu
zobrazené v dílech literátů, ale i pomníky či
sochy, pověsti, to vše se stalo předmětem
mého zájmu.
Zpočátku vycházely jednotlivé kapitoly na pokračování ve Svitavském deníku. Celkem 62
textů mně tam postupně vyšlo. První vydání
knížky vyšlo jako studijní materiál pro svitavskou univerzitu třetího věku a v roce 2014 vyšla ve vydavatelství OFTIS knížka, jejíž vydání
je nyní již téměř rozebrané. Knížka nabízí také
náměty na literární procházky, toulky či putování, a to včetně map několika okruhů. O rok
později obdržela v Letohradě při oceňování
nejlepších knížek literatury faktu cenu Egona
Ervina Kische. Cena je udělována od roku
1992 českým a slovenským spisovatelům literatury faktu. V minulosti cenu získaly desítky
spisovatelů, mezi nimi i Grygar, Hanzelka, Zikmund, Branald, Hvížďala, exprezident Klaus či
režisér Jakubisko. Se mnou ji tam přebíral nedávno zesnulý cestovatel, etnograf a spisovatel Miloslav Stingl, publicista a spisovatel Karel
Pacner nebo prozaička Lenka Procházková.
O čtyři roky později jsem vydal ještě Slovník
spisovatelů Svitavska, který ty Toulky podstatně rozšiřuje. Jde o 410 slovníkových heslech
většinou doplněných fotografiemi.“
Co Vás z oněch toulek zaujalo nejvíc? Na která místa se rád vracíte?
„To je těžké, z každého místa – známého
nebo objeveného, z každé osobnosti – zná-

mé či méně známé, mám radost. Zajímavé
bylo třeba zjištění, že autor předlohy dnes již
kultovního filmu Cesta do pravěku Arnošt Hugo Caha se narodil v Sádku u Poličky,
úžasné jsou tiskařské tradice v Litomyšli, pro
někoho mohou být překvapením informace
o tom, jaké souvislosti s Haškovým románem
o Švejkovi lze nalézt ve Svitavách nebo v Litomyšli, téměř vzrušující mohou být toulky
po stopách Terézy Novákové a hrdinů jejích
románů na Litomyšlsku, Poličsku nebo Bystersku, zajímavé je také putování po místech
spojených s divadelními hrami Aloise Jiráska
– od Mendryky přes Trstěnici až třeba
po Sloupnici. Samostatnou kapitolou jsou
v mých literárních toulkách německy píšící
autoři z našeho regionu. Je to pochopitelné,
zejména ve Svitavách a v Moravské Třebové
jich nebylo málo, obě města mají německou
historii. Společně se svitavskou městskou
knihovnou jsme uspořádali pro příznivce literatury několik celodenních výletů, které
některé literární toulky kopírovaly, několik
toulek jsme uspořádali pro posluchače univerzity třetího věku, měl jsem také nedávno
takový cyklus literárních toulek v Českém
rozhlasu, znamenalo to zase se na některá
místa vrátit. Přiznám se, že velmi na mně
vždy zapůsobí až magické místo Růžového
paloučku u Morašic. Jak mám možnost, tak
tam zajíždím a vodím tam i návštěvy.“
Úryvky Literárních toulek zveřejňujete
i na svém facebookovém profilu, vybavíte si
ohlas-názor, který Vás třeba překvapil, rozzlobil nebo nejvíc potěšil?
„Vedu stejnojmenný webový portál, občas vydám nějaký článek s touto tématikou, celkem
pravidelně publikuji na sociálních sítích svá
literární toulání – v průměru je to jedno sdělení, jedna zajímavost za týden, někdy i častěji.
Ke knižně vydaným literárním toulkám a vlastně i k onomu slovníku jsem měl také mnoho
přednášek nebo besed, vždy se najde někdo
z posluchačů, který za mnou pak přijde s tím,
zda vím, že tam a tam pobýval ten či onen spisovatel nebo jestli vím, že kromě uvedených
knih se k té či oné obci pojí ještě jedna knížka,
píší mně čtenáři o nových regionálních autorech. Někdy za mnou lidé přijdou a přinesou
mně něco zajímavého, nějaký zajímavý materiál, informaci. Mám v počítači složku s tolika
novými informacemi, že by to již dalo na nové,
rozšířené vydání toulek nebo slovníku.“
Je patrné, že Váš počítač nezahálí, co máte
aktuálně rozepsáno?
„Spíš mám hodně plánů, které pořád odkládám. Rád bych třeba literární toulky protáhl
na Ústeckoorlicko. A s městským historikem
Radoslavem Fikejzem už několik let mluvíme
o tom, že spolu sepíšeme něco jako svitavský
uličník, ve kterém se budeme zabývat jednotlivými ulicemi našeho města a vývojem jejich
názvů. Nějak na to není čas, i on pořád něco
sepisuje a vydává.“
Petra Soukupová
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Oldřich Klusoň stále hledá nové výzvy
Dárek neboli zlatý retrívr Danny, kterého Oldřich Klusoň z nedalekého Opatovce, dostal k narozeninám, vlastně vše odstartoval. Přidaly se návštěvy kynologické organizace v blízké Lukové, první závody podle zkušebního řádu a testování dalších odvětví jakými jsou agility, obedience nebo coursing. A došlo i na outdoorovější aktivity: dogtreking, bikejoring a caniscross.
sejde kombinace příjemní pořadatelé a atraktivní lokace, tak je to vždycky výhra i bez umístění na stupních vítězů.“
Máte na svém kontě několik prvních, druhých
i třetích míst, kterého úspěchu si ceníte nejvíce?
„Nějaké úspěchy za námi asi jsou, ale já už
k tomu přistupuji spíše podle olympijského
kréda „rychleji, výše, silněji“, takže už to je spíše o hledání dalších výzev. Doběhnout dál,
zkusit něco nového, ale hlavně neležet doma
na gauči.“

Pes je prostě pro Oldřicha Klusoně parťák, ten
současný flat coated retrívr se jmenuje Lenny,
a oba zjistili, že lépe jim je v lese než „na place“ pod dohledem rozhodčího. Oldřich Klusoň
za léta svého sportování absolvoval desítky
a desítky startů.
Věnujete se dogtrekingu, bikejoringu a caniscrossu, čím se liší? Které z těchto odvětví Vám
přirostlo k srdci více?
„To je jednoduché. Canicross, bikejöring,
nebo skijöring a scooterjöring, kterým se
také věnujeme, jsou disciplíny individuálního
mushingu a to v pořadí běh, kolo, běžky
a koloběžka. To vše v kombinaci člověk plus
pes. Dogtrekking spočívá v překonávání delších vzdáleností. Jestli předepsanou trasu
uběhnete nebo ujdete, je na vašem rozhodnutí a zdatnosti. Jelikož prvně jmenovaná
odvětví se odehrávají na kratších tratích,
preferuji především právě dogtrekking, protože při něm si přírodu víc užijete.“
Váš záběr je široký, jezdíte po značném kusu
naší republiky. Který závod je nejlepší?
„V žertu by se dalo říct, že nejlepším je Aprílový
dogmaraton, který pořádá svitavský Klub pejskařů pozitivního tréninku, a to z důvodu, že ho
mám nejblíže a odpadají starosti s ubytováním,
cestou a podobně. Navíc se s děvčaty znám
osobně a říkám, že je to takový náš domácí
závod. Ale jinak vybrat jeden je těžké. Když se

Co obnášejí tréninky? A jaká je pak příprava
před samotným závodem?
„Práce, dům, rodina, další koníčky. Nejsme profesionální sportovci, a tak trénink je především
o hledání volného času. Musím si buď přivstat
a jít se proběhnout před prací, využít volného
času poté, co odvezu dcery na kroužky, a podobně. O víkendu se snažím naordinovat si
větší dávku kilometrů, nebo si zajedu vyběhnout nějaký kopeček.“
Jak Vás zasáhla koronavirová omezení, nemožnost závodit?
„Všichni víme, co se dělo kolem nás, a tak jediný podnik z mého plánovaného kalendáře,
který jsem letos zatím zvládnul, byla únorová
Jizerská padesátka, a to se nebavíme o závodění se psem. Pořadatelé se snaží podle možností reagovat, zúčastnili jsme se tedy několika virtuálních canicrossových závodu, ale to
není tak úplně ono. Uvidíme, co přinese konec
léta, nějaké termíny už jsou vypsané.“
Vychováváte si nástupkyně, jdou Vaše dcery
ve Vašich sportovních šlépějích?
„Obě dcery už za sebou mají několik závodů.
Ta starší je členkou atletického oddílu TJ Svitavy a od letošního roku vlastní musherskou
závodní licenci. Kladný vztah k zvířatům mají
od narození, do přírody se je také snažím brát
pravidelně, tak uvidíme. Ale byl bych rád.“
Co je ve Vašich plánech do budoucna?
„Říká se: „Chceš-li pobavit Boha, seznam jej
se svými plány“. Letos jsem například chtěl
objet seriál závodu Mistrovství České republiky v dogmaratonu a vidíte, jaká byla situace.
A tak plán je věnovat se tomu, co nás naplňuje a dělá šťastnými.“
Petra Soukupová

2. liga žen

Junioři

Volejbalové ligy
na konci sezóny
Podobně jako v ostatních kolektivních sportech
ani ve volejbalu se ligy nedohrály, byly ukončeny
těsně před závěrem, doslova ze dne na den.
Dlouho jsme nevěděli, co bude dál s našimi čtyřmi ligovými týmy, ale teď už je konečně jasno.
2. liga žen se nesla ve znamení dlouhých cest
(Chabařovice, Rumburk, Děčín, …) a překvapivě
vyrovnaných výkonů napříč všemi týmy. Z každého tripu dokázal tým přivézt cenné body a se
stabilními výkony na domácí palubovce se nám
podařilo zajistit setrvání ve 2. lize. Pro příští sezónu má tým 2 cíle: bojovat o příčky do 5. místa a zapracovat do týmu mládí – juniorky.
Naši junioři se v 1. lize konečně dočkali. Po loňském 2. místě letos systémem start-cíl opanovali svoji skupinu a z 1. místa postoupili do nejvyšší soutěže – extraligy. Kadeti zahájili třetí rok
v extralize dost nešťastně kvalifikačním turnajem v Brně. Zajímavostí byl např. souboj s domácím Brnem, za které nastoupili čtyři hráči
dříve reprezentující naše město! Nevyrovnané
výkony podával tým po celou sezónu. Naštěstí
hoši před ukončením sezóny zabrali a pojistili
tak pro Svitavy extraligu i na další sezónu.
Čtvrtým ligovým týmem byly kadetky. Tým pořádně doplatil na změnu věkových kategorií –
rok a půl se prostě jen tak přeskočit nedá.
Na začátku sezóny to bylo znát, ale postupně
se děvčata dostala do tempa a úroveň s ostatními týmy se srovnala. Předčasný konec soutěže znamená, že tým v 1. lize zůstává.
Svitavy tak budou mít v nové volejbalové sezóně v celostátních soutěžích dvě extraligy (juniory a kadety), ženy v 2. lize a kadetky v 1. lize.
Marcela Sezemská
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Peníze pro Lukáše
Více než 108 tisíc korun poslali hráči, fanoušci
a přátelé fotbalu na podporu našeho bývalého
hráče a stále aktivního fanouška Lukáše „Ásu“
Andrleho. Všem téměř 120 dárcům patří díky,
ale rádi bychom připomněli několik jmen.
K těm zajímavým patří jistě bývalý trenér svitavských Turů Lubomír Růžička, odchovanci
klubu a současní ligoví hráči Tomáš Holeš (Slavie Praha) s Honzou Moravcem (Karviná). Rozhodující a podstatnou částku poslal pan Libor
Šváb ze společnosti ŠVÁBSTAV.
Jiří Petr

Bláža Memorial
Rádi bychom vás pozvali na druhý ročník Bláža Memorialu, který se uskuteční opět ve skateparku na Cihelně. Akce se koná v sobotu
11. července 2020 od 9 hodin.
První ročník přinesl nad očekávanou účast diváků, především z kruhu kamarádů, rodiny, ale
i ,,skejťáků“, kteří tak dorazili podpořit celou
událost. Akce se opět ponese v přátelském
duchu při vzpomínce na našeho kamaráda,
pro kterého byl skateboarding nedílnou součástí jeho života. Těšit se můžeme na skate
workshop od trenérů Young Blood skateboard
academy. Hudební doprovodný program
po celý den. Dobročinný catering, z jehož vý-

těžku budeme hradit celou akci. Budeme mít
nachystaný Bláža memorial stánek a workshop,
kde si můžete vyrobit svoje vlastní placky.
Hlavní program bude tvořit svitavský Skate
Local Contest, který si dobyl svoje místo na skateboardové scéně v ČR a vznikl právě před
deseti lety ve Svitavách. Kategorie jsou vypsané ve streetu x minirampě a best tricku. Závod
je rozdělen do věkových kategorií 6–15 let, +15
let chlapci, děvčata a legendary skateres. Večer po celém závodu nás čeká slavnostní vyhlášení všech vítězů a hudební program pozvaných kapel, které vystoupí přímo ve skateparku. Jezdci se můžou těšit na ceny
v hodnotě 30 tisíc korun od našich sponzorů.
Akce má znovu upozornit na rozrůstající se
skate scénu ve Svitavách, která už nutně potřebuje vybudovat nový betonový skatepark.
O místní partu se skvěle stará Tomáš Štefka
a zároveň s rodákem Tomíkem Markem pro
vás připravuje školu skateboardingu ve Svitavách. Bližší informace o akci najdete na Facebooku. Na akci jsou zváni všichni skejťáci, rodina, přátelé a veškeré publikum, které chce
podpořit tento projekt. Pořadateli jsou skateLocal.cz, rodina a přátelé.
Tomík Marek

Charitativní turnaj Svitavské tenisové srdce
Dne 4. 9. 2020 se uskuteční 8. ročník charitativního turnaje spolku Svitavské tenisové srdce. Na svitavských kurtech se odehrají zápasy
ve čtyřhře mezi sponzory projektu – firmy i fyzické osoby ze Svitav a okolí. Jejich finanční
dary jsou přerozdělovány rodinám s handicapovanými dětmi a organizacím za účelem pořízení potřebných pomůcek a financování rehabilitačních pobytů, které nejsou hrazeny
zdravotní pojišťovnou.
Hlavním cílem celé akce je zprostředkování
setkání sponzorů s obdarovanými. Turnaj proběhne od dopoledních hodin, v 17.30 hodin si
rodiče s dětmi a zástupci organizací osobně
převezmou darovací šeky z rukou sponzorů.
Věříme, že letošní ročník bude neméně úspěšný jako loňský, ve kterém bylo věnováno rekordních 379 000 korun.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem

dárcům za jejich finanční příspěvky, bez kterých by celý projekt nemohl existovat. S našimi
sponzory a podporovateli se můžete seznámit
osobně během akce nebo na stránkách http://
www.tenisovesrdce.cz. Jste srdečně zváni!
Lenka Karlíková, STS

Individuální
„společné“ výlety
Letos se také cyklistům zkomplikovalo pořádání společných akcí. Jakousi malou náplastí
byla aktivita pro příznivce horských kol, kterou
Bike club Svitavy spustil v polovině dubna.
„Testovací jezdec“ Petr Suchánek s předstihem
našel zajímavou trasu v okolí Svitav a zájemci
o její projetí dostali záznam GPS spolu s dalšími podrobnostmi. Každý pak trasu mohl absolvovat kdykoliv během předem určeného
termínu. Ze začátku jezdil každý sám, s postupným uvolňováním opatření už to bylo
ve skupinkách veselejší. Neměřil se čas, ani
vzdálenost, ale měla to být zábava pro každého, kdo rád jezdí v přírodě.
Výlety byly vždy na dané téma a s tím spojenou losovanou cenu. Každý, kdo poslal
v termínu fotky z trasy, byl zařazen do losování. První výzva vedla po trase bývalého
závodu Kopečkovské drncání a výhrou bylo
kopečkovské pivo, další z tras zase mapovala fragmenty tzv. Hitlerovy dálnice a výherce
získal publikaci o její výstavbě. Tak třeba
zase něco podobného vymyslíme:-)
Lenka Suchánková

Fotbaloví žáci
budou hrát dobré
soutěže
Fotbalové Sportovní středisko mládeže ve Svitavách, které zaštiťuje kategorie U5-U15 slaví
další úspěch ve své znovuobnovené historii.
Po šesti letech transformace z dvouročníkových kategorií přípravek a žáků do samostatných jednoročníkových kategorií budou příští
sezónu 2020–2021 žáci kategorie U12 a U13
hrát nadále Českou ligu žáků (1. nejvyšší soutěž) a žáci kategorie U14 a U15 budou hrát
nově Českou divizi žáků (2. nejvyšší soutěž).
V dorostu navazujeme pak již existující Českou
divizí dorostu (3. nejvyšší soutěž).
Když jsme před 6 lety seděli s Pavlem Čížkem
(předseda klubu), Jiřím Petrem (sekretář klubu) a Karlem Janků (nyní Finanční manažer
SpSM) a plánovali tuto transformaci, zdálo se
být vše nejen velmi daleko, ale realizovatelnost
tohoto náročného projektu se zdála být v říši
snů. Následovala jednání s vedením města
Svitavy a společností Sportes, kteří nám velmi
vychází vstříc, a stovky hodin práce nadšených
fotbalových příznivců a rodičů jednotlivých
kategorií. Naše urputnost a někdy i nesmlouvavost v cestě k našemu cíli nakonec vyústila
v tento malý, tedy spíše velký, zázrak.
Dnes máme oficiální status Sportovního střediska mládeže FAČR, nejvyšší soutěže, již
od kategorie U8 4 tréninky týdně, 3x fotbalové
a 1 doplňkový gymnastický nebo atletický,
pravidelný fyzio program. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem, kteří posledních 6
let jakoukoliv formou spolupracovali na tomto
fantastickém projektu.
Luděk Hnát
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