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Pohádkový les  
s Alenkou v říši divů
TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu 3. října 
již 26. ročník pochodu nejen pro malé děti. Pro 
letošní rok jsme se inspirovali pohádkou Alenka 
v říši divů. Start je na pláži u rybníka Rosnička 
od 13:30 do 15:30 hodin. Startovné je jednotné 
– 40 korun, účastníci v maskách budou mít 
vstupné zdarma. Všichni v cíli získají diplom 

a na trase od pohádkových postav spoustu 
sladkostí a drobných dárečků. U chaty Rosnička 
bude od 16:30 hodin probíhat hudební předsta-
vení Karneval, které zde zahrají Standa a Vanda. 
Pochod se koná za každého počasí. Přijďte pro-
žít sobotní odpoledne do příjemného prostředí 
Brandu. Těšíme se na vás. David Šimek

Svitavský Halloween s Krůčkem
Strašidelná halloweenská stezka svitavským 
náměstím proběhne v pátek 30. 10. a startuje 
z dolního náměstí u kašny mezi 17. a 18. hodi-
nou. Přijďte se na náměstí trochu bát a hodně 
bavit, čekají vás přiměřeně strašidelná stano-
viště s tajuplnými úkoly rozmístěné zejména 
v podloubí. Akce se koná za každého počasí. 
Cena: hrací karta na dítě 50 korun členi a 70 
korun nečleni MC Krůček. 
Nejen dobrovolníci Dobrovolnického centra 
Krůček se mohou ve čtvrtek 15. 10 od 15 
do 18 hodin... Pokračování na straně 2
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Národní přehlídka 
a výstava amatérské 
fotografie
Od poloviny devadesátých let minulého sto-
letí pořádáme spolu s Národním poraden-
ským střediskem pro kulturu ARTAMA Praha 
a Městským muzeem a galerií ve Svitavách 
Národní přehlídku a soutěž amatérské foto-
grafie. Každý rok – vždy druhý květnový ví-
kend. Každý rok – vždy uprostřed kvetou-
cích šeříků. Každý rok – již více než pěta-
dvacet let: Nejprve setkání poroty v dubnu 
ve Fabrice nad zaslanými fotografiemi. 
A hodnocení a výběr na výstavu, do katalo-
gu, ocenění podle kategorií.
Poté zahájení soutěže a předání cen 
v Ottendorferově domě, vernisáž výstavy 
v městském muzeu a fotografie amatér-
ských fotografů po celém městě – v kavár-
nách, kině, Fabrice… A setkání a semináře 
fotografů z celé republiky. Tak tomu bylo 
každý rok. Až letos je všechno jinak.  

Pokračování na straně 2
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vítE, žE...

…při obchůdku SvitArt (nám. Míru 117/46) 
je otevřen výtvarný ateliér za účelem se-
tkávání a pořádání kreativních kurzů, kte-
ré jsou vhodné i pro začátečníky? Počet 
míst je omezen a je nutné si na kurz rezer-
vovat místo. V ceně je veškerý potřebný 
materiál a pomůcky pro výrobu. Více in-
formací na www.svitart.cz nebo rezervace 
účasti na obchodsvitart@gmail.com. Ter-
míny kurzů jsou uvedeny v kalendáři akcí.
… ve Svitavách v ulici Soudní 3 budeme 
v říjnu otvírat obchod s dekoracemi a do-
plňky do domu? Nelly Dekorace se zamě-
řuje na drobné, originální dekorace, do-
plňky a ozdoby do domu či bytu. Zakoupit 
si u nás můžete dárky pro jakoukoli příle-
žitost. Vybíráme pro vás krásné, elegantní 
a zároveň účelné věci. Vybrat si u nás 
může opravdu každý. Většinu výrobků zde 
naleznete v omezeném množství, a to 
zcela úmyslně, každý si totiž zaslouží být 
jedinečný...

Dobrá rodina: jsme také ve Svitavách
V úterý 1. 9. 2020 poprvé otevřela své dveře 
veřejnosti kancelář svitavské pobočky organi-
zace Dobrá rodina, o.p.s.
Organizace Dobrá rodina je společnost věnu-
jící se ochraně a podpoře dětí, které nemohou 
vyrůstat ve své vlastní rodině. Své služby po-
skytuje hlavně pěstounským rodinám, v rámci 
projektů také osvojitelům i rodinám s dětmi 
v péči jiné osoby. Zajišťuje doprovázení těchto 
rodin v jejich běžném životě, i při řešení růz-
ných situací a problémů, kterým rodiny s při-
jatými dětmi čelí. Nabízí i možnosti vzdělávání, 
odbornou pomoc a spolupráci s dalšími orga-
nizacemi. 

Pracovnice svitavské pobočky doprovází rodi-
ny na území Pardubického kraje, s přesahem 
do Jihomoravského kraje i Kraje Vysočina.
Přemýšlíte o tom, že byste přijali dítě do pěs-
tounské péče? Uvažujete o adopci? Nebo už 
máte doma dítě do vaší péče svěřené? Otázky 
náhradní rodinné péče vás zajímají? Pak nás 
neváhejte kontaktovat a domluvit si schůzku 
v naší nové kanceláři. Těšíme se na vás.
Pobočka sídlí na adrese Lanškrounská 381/5, 
Svitavy. Kontakt na regionální koordinátorku 
Jaroslavu Herbrichovou: Jaroslava.herbricho-
va@dobrarodina.cz, www.dobrarodina.cz. 

Alena Kolářová

Vážení Svitavané,
v tomto měsíci bych se s vámi podělil o jeden 
problém, který nás hodně trápí a který bez Vaší 
pomoci neumíme vyřešit. Jedná se o záleži-
tost separovaného odpadu. Předem děkuji 
každému, kdo se snaží třídit odpad, má to 
smysl. Bohužel se však stává, že mnoho z vás 
si stěžuje na přeplněné kontejnery a velký ne-
pořádek kolem kontejnerů. 
Chtěl bych vás informovat, že město provádí 
dvakrát týdně svoz tohoto odpadu. Místy jsme 
uvažovali i nad svozem třikrát týdně, ovšem 
kapacity na větší intenzitu bohužel nejsou. 
Prosím, do těchto kontejnerových stání noste 
jen odpad, který sem patří. Koberce, pneuma-
tiky, zrcadla, nábytek a další vozte přímo 
na sběrný dvůr v ulici Olomoucká, kde vše 
můžete bezplatně uložit a který má otevřeno 
v každý všední den i v sobotu dopoledne.
Pokud se potřebujete zbavit papírových kra-
bic, zvažte způsob uložení do kontejnerů. Ide-

álním řešením je rozložení krabic na jednotlivé 
stěny. V kontejnerech poté zbyde více místa 
pro odpad ostatních občanů.
Velkým problémem je podnikatelský odpad. 
Všichni podnikatelé mají za povinnost platit 
za likvidaci odpadu. Bohužel mnoho z nich se 
snaží záležitost obejít a místo placení ukláda-
jí odpad do sběrných míst. Rád bych vyzval 
podnikatele, aby se nad touto problematikou 
zamysleli a přistoupili k tématu podnikatelské-
ho odpadu zodpovědně. Děkuji vám. 
Společnost LIKO se snaží také zkvalitňovat 
práci s odpadem. Momentálně se připravuje 
rozšíření separační linky. V říjnu se dozvíme, 
zda jsme získali dotaci na rozšíření sběrného 
dvora a pořízení popelnic na sběr plastů pro 
všechny rodinné domy ve městě. Věřím, že 
společně se nám podaří zvýšit efektivitu třídě-
ní a hlavně udržet místa pro separaci v čisté 
podobě. David Šimek, starosta města

Mistrovství ČR hasičů bude na náměstí
V sobotu 10. 10. 2020 proběhne na svitavském 
náměstí Mistrovství České republiky dobrovol-
ných hasičů v disciplínách TFA. Nezasvěceným 
asi tato zkratka nic neřekne. Kdo ale přišel v loň-
ském roce na svitavské náměstí, kde probíhala 
generálka na tuto akci, asi už tuší. TFA je zkrat-
kou z anglických slov Toughest Firefighter Alive 
– Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších 
hasičských soutěží, které svými podmínkami 
simulují práci hasiče při zásahu. Hasič je ustro-
jen do kompletního zásahového obleku včetně 
obuvi, rukavic a přilby a většinu tratě překonává 
i s dýchacím přístrojem jako zátěží. Na svitav-
ském náměstí se vám tak představí kompletní 
česká špička, která bude bojovat o prestižní titul 
mistra České republiky, a to hned v několika 

kategoriích. Prestižní není rozhodně přehnané 
slovo. MČR v těchto disciplínách se totiž pořádá 
pouze jednou za dva roky. Poprvé v historii to-
hoto náročného sportu v Čechách budou o titul 
soupeřit i ženy a pokud vše dopadne podle 
plánů, jako bonus se ve vloženém závodě před-
staví deset nejlepších závodníků HZS ČR. 
A na co se vlastně můžete těšit? Závod je roz-
dělen do čtyř úseků. V prvním závodníci rozta-
hují tři a tři hadice B na vzdálenost 60 m a vzá-
pětí musí dvě hadice smotat a uložit. Druhý úsek 
vezme hasičům spoustu sil. Muži provedou 80 
a ženy 40 úderů palicí o váze 6 kg v Hammer 
boxu, následně musí pronést závaží tunelem, 
stanoveným způsobem přetáhnout figurínu 
o váze 80 kg na vzdálenost u mužů 60 m a ženy 
20 m a na závěr překonat třímetrovou bariéru 
s doskokem. Ve čtvrtém úseku musí přenést 
dva nastavovací hasičské žebříky, vystoupí 
na lešení, na které vytáhnou připravenou zátěž. 
Po sestupu musí ještě připevnit připravenou 
proudnici na hydrant. Závěrečnou disciplínou je 
pak výběh do věže Fabriky. Závodníci nejdříve 
překonají náběh se zátěží v délce 60 m a potom 
zdolají výstup do věže multifunkčního centra 
Fabrika, tedy 97 schodů. Těm nejlepším předá-
me ocenění v prostoru před hotelem Slavia, kde 
budou připraveny stupně vítězů i velkoplošná 

obrazovka pro přenos závodu. V průběhu celé 
akce bude v tomto prostoru přistaven k prohlíd-
ce kamion Fire Dragon od firmy Dräger, ve kte-
rém hasiči provádí nácvik zásahů při požárech 
v uzavřeném prostoru.
Těšíme se, že přijdete podpořit na svitavské 
náměstí naše hasiče v tomto opravdu nároč-
ném klání. Pavel Říha, OSH Svitavy

Svitavský Halloween s Krůčkem
Pokračování ze strany 1 
... realizovat na tvůrčím halloweenském worksho-
pu, kdy ze starých a nepotřebných věcí vyrobíme 
originální strašidelné rekvizity právě na strašidel-
nou halloweenskou stezku. Akce se koná za pod-
pory Pardubického kraje. Společné dlabání dýní 
proběhne v Krůčku ve čtvrtek 29. 10 od 15 do 18 
hodin. Rodinné vstupné 90 Kč členi/100 Kč ne-
členi MC Krůček, jedna dýně v ceně. Účast je 
nutné nahlásit předem na materskecentrum@
kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152. 

Za tým Krůčku Kateřina Burešová

Národní přehlídka a výstava amatérské 
fotografie 
Pokračování ze strany 1
V roce padesátého výročí přehlídky a čty-
řiceti let soutěže. Měla to být velká sláva! 
To letošní jaro… No, jak víme, všechno je 
letos jinak. Místo slavení karanténa… Však 
– nevzdáváme se! Národní přehlídka 
a soutěž amatérské fotografie letos ve Svi-
tavách bude! Ne tak velkolepá, ale skrom-
ná. O to důležitější! Neboť, opravdu se 
nesmíme vzdávat. A zastavit se. A rezigno-
vat. Tak tedy: Národní přehlídka a soutěž 
amatérské fotografie proběhne ve Svita-
vách v sobotu 3. října. V 10:30 hodin zahá-
jíme a vyhlásíme výsledky soutěže. Zahra-
je svitavský Big Band. Následovat bude 
vernisáž výstavy amatérských fotografií. 
Odpoledne se sejdou fotografové na se-
mináři. To vše ve Fabrice! A příští jaro – ur-
čitě – oslavíme amatérskou fotografii, kte-
rá tolik už let neodmyslitelně patří k naše-
mu městu. Hezký podzim! Petr Mohr
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Volby do zastupitelstva kraje
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 
proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020. Volební 
místnosti budou otevřeny v pátek 2. října 
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 
od 8:00 do 14:00 hodin. Krajský úřad Pardubic-
kého kraje, jako registrační úřad, zaregistroval 
18 kandidátních listin. 
Právo volit má každý občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 
let. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých 
nastala zákonem stanovená překážka voleb-
ního práva. Hlasovací lístky obdrží voliči nej-
později 3 dny přede dnem voleb. Volič, který 
neobdrží hlasovací lístky, si je může vyzved-
nout na recepci městského úřadu nebo v den 
voleb přímo ve volební místnosti. 
Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy 
okrskové komisi prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky předložením 
platného občanského průkazu nebo cestovní-
ho pasu ČR. Volič ve volební místnosti obdrží 
úřední obálku a za zástěnou do ní vloží 1 hla-
sovací lístek politické strany, politického hnutí 
nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. 
Úřední obálku s lístkem vhodí do volební 
schránky. Na hlasovacím lístku může nejvýše 
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasova-

cím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost.
Pro volby do zastupitelstva kraje mohou svita-
vští občané volit mimo své bydliště na voličský 
průkaz, ale pouze v obci, která patří do Pardu-
bického kraje. O vydání voličského průkazu 
může volič požádat osobně na odboru správ-
ních činností do okamžiku uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. do 16:00 hodin středy 30. 
září 2020. 
Ve Svitavách se bude volit v 18 stálých volebních 
okrscích. Oznámení o době a místu konání voleb 
je zveřejněno na úřední desce městského úřadu, 
na internetových stránkách města a na plakáto-
vacích plochách. V oznámení je mimo jiné uve-
deno, které ulice jsou do jednotlivých volebních 
okrsků zařazeny. Voliči mohou získat informace 
o zařazení ulic do okrsků i na městském úřadu 
(A. Peňázová, tel. 461 550 415). 

Volební místnosti jednotlivých volebních okrs-
ků budou umístěny následně: 
 • č. 1 Multifunkční a kulturní centrum   

 Fabrika, Wolkerova alej 18
 • č. 2 Základní škola, Riegrova 4
 • č. 3 Speciální základní škola,  

 Milady Horákové 44 

 • č. 4 a č. 5 Gymnázium, Sokolovská 1
 • č. 6 Lesy ČR, Vančurova 1 
 • č. 7 Základní škola, T. G. Masaryka 27 
 • č. 8 Regionální sdružení sportů Svitavy,   

 Kapitána Nálepky 39
 • č. 9 Střední zdravotnická škola,  

 Purkyňova 9
 • č. 10 Internát středního odborného   

 učiliště, Brněnská 28 
 • č. 11 Dům s pečovatelskou službou,   

 Felberova 31
 • č. 12 a č. 13 Základní škola, Felberova 2 
 • č. 14 Mateřská škola Svitavy,  

 Marie Majerové 13
 • č. 15 Základní škola, Zadní 50
 • č. 16 Mateřská škola Svitavy,  

 Marie Majerové 13
 • č. 17 Základní škola, Felberova 2
 • č. 18 Městský úřad Svitavy, Dvořákova 3

Aktuální informace o hlasování do přenosných 
volebních schránek a zejména o opatřeních 
v souvislosti s epidemiologickou situací budou 
zveřejněny na internetových stránkách města 
a na facebookovém profilu.

Pavla Velecká

Uložili jsme odkaz pro příští generace
Počátkem měsíce září byl za dohledu odbor-
ného technického i památkového dozoru 
umístěn tubus do kopule věže Langrovy vily 
se zajímavými předměty a listinami, aby násle-
dující generace, které budou o památku pe-
čovat po nás, měly lepší přehled o tom, jak 
jsme hospodařili my sami.

A co že jsme pro naše následovníky do věže 
vše umístili?
 • Pamětní spis Langrovy vily u příležitosti re-

generace fasády (sepsaný 31. července 
2020 svitavským historikem Radoslavem 
Fikejzem)

 • Oskenované stránky zmiňující tuto stavbu 
z pamětní knihy Svitavské osmy

 • Fotografie ze slavností myslivosti včetně 
exteriéru Langrovy vily z roku 1933

 • Fotografie stavu fasády Langrovy vily před 
zahájením rekonstrukce z roku 2019

 • Fotografie finálního stavu fasády po dokon-
čení většiny rekonstrukce ze srpna 2020

 • Tištěné vydání zpravodaje Naše město 
z měsíce září 2020

 • USB flash disk s digitální podobou všech 
použitých materiálů

 • Všechny materiály byly uloženy do spe-
ciálního tubusu, který byl uložen a zakon-
zervován do vrcholku západní věže. Ta 
byla doplněna o zvláštní pozlacený pr-
vek, jenž značí nejvyšší bod svitavské 
dominanty.

Pomalu se nám také blíží období, kdy budeme 
sundávat lešení a vila se představí ve starono-
vých barvách. Příští rok oslaví Langrova vila 130 
let a věříme, že i tento dárek od nás ocení nejen 
naše památka, nýbrž především příští generace 
svitavských obyvatel.  Jiří Johanides
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Městský kamerový systém 
Dovolujeme si vás informovat, že v letošním 
roce došlo k rozšíření městského kamerového 
systému o kamerový bod na budově Seniorcen-
tra v ul. T. G. Masaryka, kde bude jednak zabez-
pečeno monitorování prostoru před domem, ale 
také pláště budovy, vstupu k městskému úřadu 
a v neposlední řadě kruhový objezd s výjezdy 
na Litomyšl a Poličku. Do konce roku chystáme 
zbudovat ještě jeden nový kamerový bod a to 
na budově hygieny Svitavy v ul. M. Horákové, 
kde bude možné monitorovat park na ul. Wol-
kerova alej, samotnou ul. M. Horákové s pohle-
dem do obou stran, parkoviště před jídelnou 
a část cesty směrem k ul. Kijevská. Kamerový 
systém velmi pomáhá i k zadržení pachatelů 
trestné činnosti, kdy na základě oznámení 
od Policie ČR byl jeden z nich za pomoci kamer 
vypátrán a zadržen dne 7. 9. na autobusovém 
nádraží a následně předán Policii ČR.

Krádeže v obchodech
Strážníci městské policie řešili během září hned 
několik krádeží menšího charakteru v různých 
obchodních domech ve Svitavách. Jen namát-
kou uvádíme některé případy. Dne 13. 9. v pro-
dejně Kaufland přestupek proti majetku odci-
zení zboží dospělou ženou, která chtěla mít 
zřejmě čistý chrup, když odcizila 1 ks kartáčku 
na zuby. Dne 12. 9. v prodejně Albert u A-centra 
se ve večerních hodinách pokusila pachatelka 
odcizit potraviny ve výši několika stokorun. Věc 
byla strážníky vyřešena na místě uložením pří-
kazu (blokové pokuty) a zboží bylo nepoškoze-
né vráceno do prodejny. Zároveň byl proveden 
zápis podezřelé do evidence přestupků. Dne 11. 
9. v prodejně Kaufland, přestupek proti majetku, 
krádež zboží. Nahlášeno ostrahou prodejny, že 
byl proveden záchyt podezřelé osoby. Přestup-
ce vyřešen na místě příkazem a zápisem do evi-
dence přestupků. V převážné míře jde vždy 
o pokusy odcizit drobné zboží – potraviny, al-
kohol, drogistické či jiné zboží. 

Alkohol je špatný pán…
Dne 10. 9. zasahovali strážníci poblíž náměstí 
Míru v uličce Pod Věží, kde byl nalezen cyklis-
ta, který ležel na zemi a jízdní kolo měl poho-
zené vedle sebe. Vzniklo zde podezření 
na zranění dotyčného, který krvácel z obličeje, 
a proto byla na místo přivolána RZS. Na místě 
byla muži poskytnuta první pomoc, ale ani pří-
tomné osoby neviděly, jak se událost stala. 
Následným šetřením bylo zjištěno, že podna-
pilý cyklista, kterému bylo strážníky naměřeno 
3.17 promile, bez cizího zavinění upadl a způ-
sobil si zranění. RZS převezla muže k dalšímu 
ošetření. Jízdní kolo bylo strážníky zajištěno.

SOS tlačítko – výjezd na signál
Dne 9. 9. v odpoledních hodinách vyjížděli 
strážníci na signál SOS tlačítka k osobě, která 
nekomunikovala a ani zpětně se jí nebylo 
možné dovolat. Naštěstí se po příjezdu ukáza-
lo, že šlo jen o chybu uživatele a není potřeba 
jiného zásahu, což je vždy dobrá zpráva. Velmi 
rádi poskytujeme služby spojené s SOS tlačít-
kem, které slouží k ochraně uživatele. Pokud 
máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás 
a vše vám vysvětlíme.  Rostislav Bednář

Městská pOlICIE 156INFORMACE Z ÚŘADU

VÝZVA – připojte se k celoplošné deratizaci
Na některých místech ve městě Svitavy dlou-
hodobě dochází ke zvýšenému výskytu škod-
livých epidemiologicky významných hlodavců. 
V měsíci listopadu a první polovině prosince 
tohoto roku bude odbornými firmami zajišťo-
vána deratizace městské kanalizace, veřejných 
ploch a objektů, které spravuje město Svitavy. 
Žádáme občany města, aby se za účelem ko-
ordinace a zvýšení účinnosti připojili k derati-
zaci svých objektů ve stejném období, kdy 
bude probíhat plošná deratizace města. Pře-
dem děkujeme všem, kdo pomohou hlodavce 
likvidovat a provedou deratizaci svých objektů. 

Společný postup všech soukromých osob 
i podnikajících subjektů zvýší účinnost boje 
s hlodavci.
K omezení výskytu hlodavců můžeme přispět 
tím, že nebudeme vylévat zbytky jídel a tuků 
do kanalizace, vyhazovat zbytky jídel do kon-
tejnerů, odkládat odpady mimo popelnice 
a na veřejná prostranství – černé skládky.
Pokud je ve vašem okolí místo ve správě měs-
ta Svitavy, kde se ve větším množství hlodavci 
vyskytují, dejte nám o tom vědět na emailovou 
adresu iva.hamerska@svitavy.cz. 

Iva Hamerská

Diamantová svatby manželů Pokorných
Dožít se 60 let společného života zní dnes už jako pohádka. Dožít se ho v lásce, úctě a pocho-
pení, to už je malý zázrak. A mít kolem sebe širokou milující rodinu je dar. Tohle všechno se 
poštěstilo manželům Marcele a Janu Pokorným, kteří v sobotu 22. 8. 2020 obnovili svůj manžel-
ský slib. Stalo se tak v obřadní síni svitavské radnice před starostou města Davidem Šimkem. 
Slavnostního obřadu byla přítomna početná rodina a všichni popřáli diamantovým manželům 
hodně zdraví, lásky a optimismu do dalších let.  Renata Johanidesová

Ze zářijového zasedání zastupitelstva
Základní orgán města Svitavy zasedl k jednání 
ve středu 9. září 2020 ve velké zasedací míst-
nosti Městského úřadu Svitavy. Vzhledem 
k nejrůznějším opatřením se rozhodl starosta 
města svolat zasedání v ochranných pomůc-
kách dýchacích cest. Zastupitelé neměli pro-
gram nikterak nabitý, na programu se nachá-
zely pouze tři body k projednání a následovaly 
nejrůznější operativní zprávy. Zastupitelé vzali 
na vědomí zprávu o plnění plánu a rozpočtu 
za první pololetí letošního roku stejně jako vý-
roční zprávy o činnosti všech výborů zastupi-
telstva, tedy výboru majetkoprávního, kontrol-

ního i finančního. V rámci svého zasedání také 
například rozhodli o poskytnutí dotace ZO 
ČSOP Zelené Vendolí pro zajištění provozu 
Záchranné stanice pro volně žijící hendikepo-
vaná zvířata, dále v rámci rozpočtového opat-
ření přijali dotaci ve výši 900 tisíc korun z Mini-
sterstva kultury na obnovu památek. S výjim-
kou jediného bodu, kdy někteří ze zastupitelů 
si nebyli jistí formulací usnesení, ovšem myš-
lence zveřejňování materiálů pro jednání za-
stupitelstva města jako takové se nebránili, 
proběhlo jednání svižně a všechny body byly 
schváleny jednohlasně.  Jiří Johanides

Kůrovec ve Vodárenském lese si vyžádá  
další kácení napadených smrků
V dubnu letošního roku bylo ve Vodárenském 
lese provedeno kácení porostů smrků napa-
dených kůrovcem. V měsíci říjnu bude bohužel 
nutné kácení opakovat, neboť v srpnu a v září 
byl, zejména v západní části tohoto lesa, za-
znamenán další výskyt kůrovce. Vykácet tak 
bude nutné přibližně dalších 400 ks smrků.
S ohledem na deštivý průběh počasí v letoš-
ním roce nebylo prozatím možné podrtit zbyt-
ky větví z jarního kácení. To bude provedeno 

buď v nadcházejícím podzimním, nebo zimním 
období. Naší snahou bude materiál z drcení 
použit přímo ve Vodárenském lese, a to 
na urovnání terénu po provedené těžbě. Pokud 
to ale počasí neumožní, bude nutné do úklidu 
zapojit brigádníky. Nová výsadba tak bude pro-
vedena v jarních měsících následujícího roku, 
přičemž hlavní podíl by měly tvořit meliorační 
dřeviny, které v této lokalitě dobře prospívají, 
např. duby. Jiří Pandula, Marek Antoš
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Šance změnit  
budoucnost

 Krajské volby jsou někdy ne-
právem přehlíženy, ale je to 
krajské zastupitelstvo, které 
má rozhodovací pravomoci 
ve zdravotnictví, dopravě, 
vzdělávání, regionálním roz-

voji nebo ve správě životního prostředí. Krajští 
zastupitelé mohou také předkládat návrhy 
zákonů poslanecké sněmovně. Přijít k volbám, 
je tedy letos neméně klíčové.
 Naší vizí je kraj nové generace, kde může ka-
ždý člověk nejen přežívat, ale hlavně žít. A kraj-
ský úřad by k tomu měl být prostředkem, ne 
překážkou. Klíčová je pro nás otevřenost 
a transparentnost, zapojení občanů do rozho-
dování a využívání moderních technologií 
ke zkvalitnění jeho služeb. 
 Ze Svitav se o vaši důvěru z našich řad uchází 
celkem pět kandidátů. Libuši Vévodovou zná-
te jako dlouholetou zastupitelku, ale také jako 
učitelku, která se nebojí moderních trendů. 
David Marhold je skautem, koordinátorem kraj-
ského sdružení Pirátské strany a také členem 
komise pro kulturu a cestovní ruch rady města 
Svitavy. Jako divadelníka, angažovaného Pirá-
ta, ale také jako kapitána plachetnice znáte 
Jiřího Krátkého. Ondřej Hapala je zastupitelem 
města, a občas také muzikantem lokálního 
významu. A konečně Karla Macka znáte jako 
promotéra kulturních akcí nejen v našem měs-
tě. Přijďte nás 2. a 3. října podpořit svým hla-
sem. Piráti a nezávislí Svitavy

V investicích  
pokračujeme podle 
plánu
Z nedávného jednání zastupitelstva ve mně 
přetrvává opatrný optimismus. Věnovali jsme 
se totiž hospodaření města za první pololetí 
tohoto roku. Přiznám se, že jsem si nebyl jistý 
tím, jaké škody koronakrize způsobila našemu 
rozpočtu. Věděli jsme, že dojde k poklesu 
v příjmech. Nikdo z nás ale netušil k jak velké-
mu. Bál jsem se, že dojde k naplnění černých 
scénářů a budeme muset škrtat v investicích. 
To by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat. 
Pro obyvatele, město a celou regionální eko-
nomiku. Prostě pro všechny. Ukazuje se, že 
výpadek skutečně nastal. Nicméně díky vlád-
ní podpoře v částce 1250 korun na obyvatele 
se náš rozpočet vrátil do hodnot roku 2019. 
Opravdu nás tak nečeká žádná katastrofa 

a v investicích proto budeme pokračovat po-
dle plánu. Věřím, že tento trend udržíme 
i v příštím roce a konečně se dočkáme rekon-
strukce krytého plaveckého bazénu. 

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

Svitavy i nadále mou 
srdeční záležitostí
Před pár dny ke mně v obchodě přistoupila 
starší paní, chytla mě za ruku a řekla mi: Pane 
starosto, zůstaňte ve Svitavách, neopouštějte 
nás. Byl jsem z toho velmi v rozpacích. Ale při-
znám se, moc mě to potěšilo. 
Chtěl bych všem říci, že již osm let vykonávám 
funkci krajského zastupitele za Koalici pro Par-
dubický kraj. V posledních čtyřech letech jsem 
byl předsedou výboru pro vzdělávání a zaměst-
nanost. Během těchto let jsem mohl aktivně 
zasáhnout do mnoha projektů, které Pardubický 
kraj realizoval v našem městě. Mezi ně patří: re-
konstrukce polikliniky a rehabilitace, zbudování 
parkoviště u nemocnice, přístavba střední zdra-
votnické školy, sportoviště v areálu gymnázia, 
cyklostezka do Javorníka, opravy části interiérů 
obchodní akademie, bezúplatný převod objek-
tu Domova pro seniory a mnoho dalších. 
Takže i touto cestou bych odpověděl nejen té 
paní z obchodu: v následujícím období se roz-
hodne o osudu Svitavské nemocnice a u toho 
bych rád – jako starosta města – byl. Proto zno-
vu do krajského zastupitelstva kandiduji. Ne-
mám v plánu ve Svitavách končit. Se svými 
kolegy máme ještě mnoho plánů, které chce-
me zrealizovat. 
Pokud mám Vaši důvěru, děkuji Vám předem 
za Váš preferenční hlas. Pokud se chcete do-
zvědět více o našich programových prioritách, 
navštivte www.koalicepk.cz
S úctou  David Šimek, starosta města 

a kandidát Koalice pro Pardubický kraj 

ZE ZAstUpItElskýCh lAvIC

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

Ordinační hodiny zubní pohotovostní 
služby jsou od 8.00 do 11.00 hodin. 
Mimo tyto hodiny přijímá akutní paci-
enty stomatologická pohotovost par-
dubické nemocnice v ordinačních 
hodinách: So, Ne a svátky 8.00–18.00 
hodin, Po–Pá 17.00–21.00 hodin.

3.–4. 10. MUDr. Alena Jagošová 
Jevíčko, Palackého nám. 5, 723 715 558
10.–11. 10. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
17.–18. 10. MUDr. Barbora Komárková 
Moravská Třebová, Svitavská 36, 
734 113 860
24.–25. 10. MDDr. Lukáš Pospíšil 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
28. 10. MUDr. Anežka Librová 
Moravská Třebová, Komenského 
1417/22, 461 312 484
31. 10. MUDr. Táňa Morávková 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 776 117 026

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.

lékAŘská pOhOtOvOst

 • věnovala se řešení odmítnutí zakázky re-
konstrukce kanalizace MěÚ firmou Úlehla 
Ivan. Důvodem bylo vytížení firmy.

Na svém 32. zasedání 31. srpna rada mj.:
 • zabývala se zprávou o stavu plnění rozpoč-

tu města a doporučila zastupitelstvu zprávu 
schválit, 

 • schválila domovní a provozní řád ubytovny 
U Mlýnského potoka,

 • zahájila výběrové řízení na rekonstrukci ka-
nalizace v ulici TGM (od křižovatky Tyrše 
a Fügnera k ul. Jungmannova).

Na svém 33. zasedání 7. září rada mj.
 • zabývala se smluvními vztahy se s. p. Povo-

dí Moravy,
 • přijala krajskou dotaci na realizaci projektu 

Zážitkové trasy u rybníku Rosnička,
 • zrušila výběrové řízení na akci rekonstrukce 

lávky na Komenského náměstí, nebyla totiž 
podána žádná nabídka,

 • vybrala zhotovitele firmu AKVAMONT Svita-
vy na realizace rekonstrukce kanalizace 
MěÚ.   (red)

Z jednání rady
(za období 24. srpna – 7. září 2020)
Na svém 31. zasedání 24. srpna se rada mj. 
zabývala bytovou a sociální problematikou.
 • na základě výběrového řízení vybrala zhotovi-

tele kontejnerového stání v ulici Svitavská, a to 
firmu HIKELE, stavební firma s. r. o. Svitavy,

 • na základě výběrového řízení vybrala zho-
tovitele zakázky  rekonstrukce kmenové 
stoky Svitavy – II. etapa, a to firmu BMH 
spol. s r. o. Olomouc,

 • vyhlásila výběrové řízení na zatrubnění části 
Pivovarského potoka,

 • zahájila výběrové řízení výstavby dešťové 
kanalizace u Svitavského rybníka, jako část 
opatření procesu revitalizace tohoto areálu,
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Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
V novém školním roce nastoupilo do primy 
A a 1. B celkem 61 nových studentů. Jejich 
první dny na škole letos ovlivnila protiepide-
mická opatření. Obvyklé prázdninové soustře-
dění nových žáků bylo nahrazeno „adapťá-
kem“ hned na začátku září (viz foto J. Macha) 
a tradiční Beánie - tedy slavnostní vítání no-
vých studentů, které po vzoru středověkých 
slavností (beánií), jež škola organizuje obvykle 
v Červené knihovně - proběhla v jižním atriu 
gymnázia.
Školu zároveň opustilo 62 úspěšných maturan-
tů. Mířili pochopitelně na vysoké školy, včetně 
zahraničních (Velká Británie). Letos byla úspěš-
nost absolventů při přijímacím řízení na vysoké 
školy 96 %, většinou odešli studovat informač-
ní technologie, právnické fakulty, medicínu, 
učitelství, cizí jazyky, již několik let roste zájem 
o technické obory.  Milan Báča

MŠ Svitavy-Lačnov
Environmentální výchova jako další BONUS 
naší mateřinky
Tento školní rok se více zaměříme i na environ-
mentální výchovu. Děti se naučí pojmenovávat 
a poznávat jednotlivé druhy bylin, plodů a je-
jich význam pro lidské zdraví. Budou mít mož-
nost pěstovat ovoce a zeleninu. Seznámí se 
s běžnými druhy základních bylinek používa-
ných v kuchyni a jejich využitím. Děti se budou 
učit i praktickým činnostem týkajících se péče 
o zahradu. Budou pozorovat růst rostlin v jed-
notlivých ročních obdobích a vnímat proměny 
přírody na školkové užitkové zahrádce. Děti se 
naučí zpracovávat sklizené plody a bylinky 
v centru „Domácnosti“, ale i v dalších aktivitách 
mateřské školy. Z dětí se stanou malí zahrad-
níci. Věříme, že téma týkající se environmen-
tální výchovy je pro děti velmi důležité a pří-
nosné. Naším cílem bude vést děti k myšlení 
a jednání, které je v souladu s životním pro-
středím.  Lenka Trávníčková

ZŠ Felberova
Jídelna na Felberce je nejlepší v republice
Po roční odmlce se naše škola opět přihlásila 
do celorepublikové soutěže Nejlepší kuchař-
ka/kuchař roku 2020 ve společném stravování 
a již po několikáté jsme se probojovali mezi 
deset nejlepších. Náš kuchařský tým ve slože-
ní Hana Bolcková (vedoucí školní jídelny), Ka-
teřina Jarošová a Michaela Uhlířová (kuchařky) 
vyrazil v doprovodu ředitelky školy Jany Paz-
derové ve čtvrtek 27. srpna na finální klání 
do Prahy. Se svým soutěžním menu, které tvo-
řily šťavnaté kuřecí minikarbanátky se sýrem 
a zeleninou s bramborovo-batátovým pyré 

s pečenou zeleninou s bylinkami, naše soutě-
žící u poroty skutečně zabodovaly a staly se 
tak absolutními vítězkami letošního kola, 
za což si zaslouží obrovskou gratulaci! Pokud 
máte zájem ochutnat naše obědy, rádi vás 
u nás přivítáme – vaříme i pro cizí strávníky. 
Více informací naleznete na našich webových 
stránkách.  Jana Pazderová

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii
Během letních prázdnin se do školy nastěho-
vali řemeslníci, kteří se pustili do úprav posled-
ního poschodí školy – od malování, úprav pod-
lah nebo lavic.
Noví studenti školy se sešli hned na začátku 
školního roku v parku Jana Palacha na slav-
nostním zahájení studia. Je to již tradiční akce 
školy, při které se za účasti učitelů školy a ro-
dičů stávají prváci středoškoláky (viz foto).
Studenti 4. ročníku absolvovali během prvních 
čtrnácti dnů odbornou praxi. Ta je součástí 
učebního programu. Studenti pracují na úřa-
dech, v bankách, ve firmách, ověřují si v praxi 
to, co se naučili ve škole. Milan Báča

ZŠ náměstí Míru
Ve škole na náměstí nezahálíme
Od září vstupujeme do finální fáze realizace 
projektu Šablony II – Rozvoj ZŠ náměstí Míru. 
Na podporu a zvýšení kvality výuky jsme zís-
kali bezmála milion a půl korun. Můžeme si tak 
dovolit nabídnout dětem služby speciální pe-
dagožky, financovat doučování žáků, mít škol-
ního asistenta ve družině a pořádat projektové 
dny. Současně nám projekt umožňuje kvalitně 
organizovat činnost školního parlamentu.
Současně nás těší pestrá paleta zájmové čin-
nosti, kterou dětem nabízíme ve formě nejrůz-
nějších kroužků. V letošním roce opět otevře-
me pro naše žáky více než dvacet zájmových 
útvarů.
Silnou stránkou naší školy je i družina, kde or-
ganizujeme činnost pro děti ve čtyřech oddě-
leních. Všechny se již těší na podzimní aktivity 
v přírodě.  Jakub Velecký

Střední zdravotnická škola
SZŠ v novém
O prázdninách pokračovaly stavební práce. 
Po již dříve dokončené přístavbě sociálního 
zázemí došlo také na původní budovu. Byla 
vyměněna střešní krytina, okna, dveře a v in-
teriérech došlo k instalaci vzduchotechniky. 
Po zateplení obvodového pláště dostává bu-
dova nový kabát. Na opravu zatím ještě musí 
počkat historická novorenesanční fasáda.
Na učitele čekal netradiční přípravný týden. 
Aby se stihla škola připravit na návrat žáků, 
museli pomoci s úklidem, stěhováním nebo 
montáží nového nábytku. Jak vidíme na ob-
rázku, tuto práci zvládli s velkým nasazením 
i úsměvem.
Srdečně zveme všechny zájemce o studium 
na dny otevřených dveří v úterý 13. 10. (od 9 
do 17 hodin) a o sobotách 24. 10., 21. 11., 23. 
1., 6. 2. (vždy od 9 do 13 hodin). Nabízíme ma-
turitní obory Praktická sestra a nově Masér 
ve zdravotnictví.  Radim Dřímal

ZŠ Riegrova
Rok ve školní družině
Od podzimu až do léta si s dětmi ze školní 
družiny snažíme užít co nejvíce zábavy, dob-
rodružství, sportu, tvoření, prostě aktivně pro-
žít volný čas. Hned v září jsme vyrazili na tří-
denní výlet do největšího zážitkového parku 
v ČR Outdoor resortu Březová na Vysočině. Tři 
dny jsme prožili v krásné čisté přírodě při pl-
nění outdoorových aktivit plných adrenalinu, 
kdy jsme mnohdy překonávali i sami sebe, 
poznali mnohem blíže své kamarády a sílu 
týmové podpory. Uskutečnili jsme také dva 
projektové dny. Jedním z nich byl Dům příro-
dy Žďárských vrchů v obci Krátká, kde byl pro 
děti připraven lektory vedený program Dědeč-
kovy včely a babiččiny bylinky, druhým bylo 
ekocentrum Statek zvaný U Syyyrovů v Lozi-
cích, v němž děti absolvovaly program Cesta 
sýra. V příštím období nás čeká návštěva do-
pravního hřiště, kina, divadla, bruslení 
a spousta dalších aktivit.  Hana Krčmářová

ZE svItAvskýCh škOl
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Základní umělecká škola
Pozvánka na výstavu
ZUŠ Svitavy zahájí oslavy 75. výročí založení 
výstavou učitelů, kteří vyučovali i vyučují vý-
tvarný obor a jejich žáků, kteří se věnují výtvar-
nému umění profesně. Ve spolupráci s Muze-
em a galerií ve Svitavách se v jejich výstavních 
prostorách 3. 10. v 15 hodin můžete seznámit 
s díly Ivany a Pavla Fialových, Jany Dynkové, 
Adama Kašpara, Jindřicha Ettla, Vladimíra Ča-
dílka nebo Luboše Kozáka. Jedná se o výji-
mečnou možnost vidět průřez prací několika 
generací výtvarníků spojených s naší školou. 
O hudební část vernisáže se postarají učitelé 
hudebního oboru, kteří jsou také bývalými ab-
solventy školy. Výstava pod názvem Výtvarné 
ohlédnutí bude ke zhlédnutí do 15. 11. 2020. 

Renata Pechancová

ZŠ Sokolovská
Na Sokolce o sportování a přírodě
První páteční den jsme zahájili celoškolním 
projektovým dnem. Využili jsme rozsáhlý škol-
ní areál na Sokolovské, který nabízí jak spor-
tovní, tak badatelské vyžití. 
Žáci 1. stupně plnili disciplíny Sazka olympij-
ského víceboje, které prověřily jejich pohybo-
vé dovednosti: skok z místa, hod míčem, hlu-
boký předklon, postoj čápa, zkrácené sedy-
-lehy, T-běh, sprint na 60 m a na závěr 
Zátopkův běh na 500 m. K vidění bylo několik 
úctyhodných výkonů. 
Pro osmáky a deváťáky vyučující připravili ak-
tivity terénního hydrologického a pedologic-
kého měření a „Flemingovské“ mikroskopová-
ní plísní v laboratoři. Šesťáci a sedmáci hleda-
li cestou k pramenům řeky Svitavy odpovědi 
na otázky v pracovních listech. Opět šlo o vel-
mi zdařilou akci.  Alena Vašáková 

ZŠ Svitavy-Lačnov
Máme vývěsku!
Oznamuji všem příznivcům ZŠ a MŠ Svitavy-
-Lačnov, že od září máme na svitavském ná-
městí svou vývěsku. Pravidelně se na ní budou 

objevovat informace o mateřské škole, základ-
ní škole, družině a kroužcích ZŠ. Vývěsku na-
jdete na podloubí u Městského informačního 
centra Svitavy.  Zdeněk Petržela

SOU Svitavy
Učiliště otevírá dveře
Dny otevřených dveří ve svitavském SOU se 
budou konat v pátek 16. 10. 2020 od 12 do 16 
hodin a v sobotu 17. 10. 2020 od 8 do 12 hodin. 

Alice Štrajtová Štefková

ZŠ T. G. Masaryka
Každý měsíc nová hra
Škola je nejen místem, kde se děti vzdělávají, 
ale kde tráví i svůj volný čas. Již delší dobu 
pracujeme na tom, aby o přestávkách, ob-
zvláště těch velkých, byly děti smysluplně za-
městnané. V minulosti jsme otevřeli školní dvůr 
a zaplnili ho stoly na stolní tenis, posezením 
a bylinkovou zahrádkou. Také jsme otevřeli 
sportoviště, aby naši žáci mohli načerpat ener-
gii pohybem na čerstvém vzduchu. V letošním 
školním roce budeme mít dvůr a hřiště ome-
zeny z důvodu stavebních prací, a tak jsme 
přemýšleli, co našim žákům nabídnout. Naše 
nápady byly omezeny požadavkem, aby ne-
docházelo ke zbytečnému mísení dětí vzhle-
dem ke stále přítomnému koronavirovému 
nebezpečí. Proto jsme využili nabídky firmy 
Albi stát se pilotní školou a otestovat jejich ka-
retní a deskové hry a zakoupili jsme je 
do všech tříd prvního a druhého stupně. Škol-
ský zákon nám nově umožňuje zakázat pou-
žívání mobilních telefonů o přestávkách a my 

této možnosti využijeme. Věříme, že nabídka 
„přestávkových“ společenských her obohatí 
přestávkový čas, obzvláště v době do března 
2021, kdy z důvodu stavebních prací nemůže-
me využívat školní dvůr.  Jiří Sehnal

Díky svitavským skautům
V pátek 4. 9. proběhlo ve Fabrice tradiční pro-
mítání z letních skautských akcí. Můžeme vždy 
na chvíli ve společnosti ostatních rodičů a dětí 
nahlédnout za oponu letních táborů prostřed-
nictvím fotek a videí, která jsou stejně tak zá-
bavná jako i dojemná. Vždy se nám tají dech 
nad tím, jaké úžasné zážitky a zkušenosti si 
děti vozí z tábora domů, a vždy cítíme vděč-
nost za to, že toho mohou být součástí.
Jako rodiče chceme pro svoje děti to nejlepší. 
Přejeme si, aby byly zdravé a šťastné. Aby byly 
zdravě sebevědomé, měly smysluplně napl-
něný svůj volný čas. Aby měly kamarády a hez-
ké vztahy s lidmi kolem. Aby věděly, co je baví 
a naplňuje a uměly to rozvíjet. Aby se samy 
zasloužily o to, aby svět, ve kterém žijeme, byl 
o něco lepší. 
Máme ale to štěstí, že nám v tom obrovskou 
měrou pomáhají právě svitavští skauti. Naše 
děti ve středisku Smrček Svitavy našly oprav-
dové přátele a také ryzí lidské vzory. Chceme 
za to upřímně poděkovat. Děkujeme za nasa-
zení a trpělivost všech vedoucích a rádců. Díky 
za to, že našim dětem předávají to nejlepší ze 
sebe a věnují jim obrovský kus svého času 
a energie. A to všechno ve svém volném čase 
a bez nároku na odměnu. Moc jim za to děku-
jeme!  Dagmar Pauková

ZE svItAvskýCh škOl
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Představujeme další svitavské autory
Vladimír Velešík a Vladimír Velešík: historikové, pedagog a průvodce  
na hradě Svojanov, publicisté
Oba Vladimíři Velešíkové vystudovali odbornou historii na Filozofické fakultě Univerzity Palac-
kého Olomouc, Vladimír starší je už přes třicet let pedagogem, od roku 1992 na svitavském 
gymnáziu. Jeho syn působí jako průvodce na hradě Svojanov. Společně sepsali knihy o dějinách 
Banína, Lavičného, Chrastavce a Bystrého. Několik let se podíleli na projektu Löw-Beerovy vily, 
který zahrnoval knihu, film, putovní výstavu, propagační materiály. Velešíkovi pracovali i na pří-
pravě a realizaci muzea rodiny Löw-Beerů ve Svitávce. Nepracují však pouze společně.

Pánové, oba jste vystudovali odbornou histo-
rii, co si vlastně máme představit pod termí-
nem „odborná historie“? Co vás na tomto 
oboru lákalo? A nezklamal vás? 
Vladimír st.: „Historie mne bavila již od základ-
ní školy, doslova jsem hltal a kupoval desítky 
a desítky knih, bez ohledu na to, zda se zabý-
valy starověkem nebo moderní historií. 
A od tohoto momentu se odvíjela i má cesta 
ke studiu odborné historie na vysoké škole, 
obor byl zaměřen na vědeckou práci, nejed-
nalo se o pedagogické zaměření, a to přesto, 
že mne celá řada lidí od studia takto úzce za-
měřeného oboru zrazovala. Argumentovali tím, 
že bude velmi obtížně shánět v oboru práci. 
Měli pravdu, ale nikdy jsem svého kroku ani 
na minutu nelitoval. Člověk by se měl snažit 
uskutečňovat své sny. Tím odpovídám i na po-
slední část otázky. Nezklamala, nikdy. Zklamat 
Vás mohou jen lidé.“
Vladimír: „Pokud se týká mne, já vlastně zálibu 
v historii „zdědil“. Coby syn historika a učitele 
dějepisu jsem snad ani jinak dopadnout ne-
mohl. Faktem ovšem je, že mě dějiny bavily 
a baví. Minimálně už z toho důvodu – omlou-
vám se za jistou klišovitost – že se takto člověk 
snadno může přesvědčit, že téměř všechno, 
s čím se v současnosti setkáváme okolo nás, 
už zde kdysi bylo a na nás je se z historie vlast-
ní i jiných poučit a vybrat si to přínosné a dob-
ré. Na druhou otázku odpovídám NE, historie 
mě doposud nezklamala, a to jsem jí ve své 
současné práci doslova obklopen. A protože 
se říká, že starého psa nelze novým kouskům 
naučit, troufám si tvrdit, že mě historie v do-
hledné době asi ani nezklame.“

Pane Velešíku, učíte řadu let. Jak se vyvíjí vní-
mání našich, případně evropských, světových, 
dějin očima studentů? Jsou mezi studenty 
nadšenci, kteří i v dnešní době čtou, zajímají 
se, diskutují?
„Je zde jednoznačný příklon k moderním dě-
jinám, jen velmi málo studentů se nechává 
inspirovat například starověkým Řeckem. Bo-
hužel. Ale není to vina studentů. Ve společ-
nosti vládne přesvědčení, že prioritou pro 
studenty je pochopení moderních a nejnověj-
ších dějin. Málokdo si uvědomuje, že dějiny 
se vyvíjejí kontinuálně, tudíž bez elementár-
ních znalostí starověku a středověku nemů-
žeme nikdy pochopit moderní dobu. A to 
nehovořím o umění a kultuře. Pokud jde o stu-
denty-nadšence do historie, samozřejmě se 
objevují i čtou, i když dnes již většinou nikoli 
klasické knihy.“

Vladimíre, jak se stalo, že Vás osud zavál 
na hrad Svojanov? Co vše obnáší práce prů-
vodce? Nikdy jste nechtěl stanout před tabu-
lí coby pedagog?
„Moje působení na svojanovském hradě zača-
lo ještě v dobách mého studia v Olomouci, 
nejdřív brigádnicky, dnes už takříkajíc „naplno“. 
Z toho důvodu byla bezprostřední motivace 
naprosto přízemní, šlo o to si vydělat. Tak jed-
noduché to ale určitě není. Svojanov není moje 
první průvodcovské působiště, tím byl zámek 
v Litomyšli. Velkou roli hrál u mne i fakt, že 
i když jsem zkusil i jiné práce, průvodcovská 
činnost je tím, co mi zatím k srdci přirostlo nej-
víc. Navíc pro člověka, který vystudoval historii, 
se jedná o práci minimálně částečně v oboru.

K druhé části dotazu bych řekl, že paradoxně 
některými prvky není tato práce nepodobná 
učitelství. Dostanete za úkol skupinu lidí se-
známit s co možná největším objemem infor-
mací o „své památce“. A to pokud možno pří-
stupně, zábavně a přitom „na úrovni“. Výhodu 
máme možná v tom, že zatímco škola, přinej-
menším základní, je povinná, návštěva pamá-
tek nikoliv. A tak do jisté míry můžeme počítat 
s tím, že když už turista památku navštíví, má 
pravděpodobně jistý zájem se o ní něco do-
zvědět. Ve škole tomu tak být vždycky nemusí. 
A v situaci, kdy vlastně všichni ostatní členové 
rodiny jsou nebo byli učiteli, to člověka snad 
ani nemůže nenapadnout. Nicméně události 
se vyvinuly jinak a jsem dnes spokojený tam, 
kde jsem.“

Váš společný podpis nese hned několik knih 
o dějinách obcí. Na kterou práci vzpomínáte 
nejraději? Která byla nejvíce náročná? 
Vladimír st.: „Asi nejraději vzpomínám na kni-
hu Löw-Beerovy vily. Práce na této knize nám 
umožnila potkat se s celou řadou vynikajících 
lidí, třeba s Jaroslavem Zoubkem, současným 
starostou Svitávky, Pavlem Krejcarem, svitá-
veckým kronikářem, doktorkou Dagmarou 
Černouškovou, dnes kurátorkou v Muzeu měs-
ta Brna, Johnem Löw-Beerem nebo Danielem 
Löw-Beerem. Velmi náročná byla kniha o dě-
jinách Banína, práce na ní trvala přibližně 7 let 
a podařilo se nám shromáždit obrovské množ-
ství pramenného materiálu. Zajímavým mo-
mentem určitě bylo soupeření mezi relativně 
malou obcí, jakou byl Banín, a velkoměstem 
Brnem. Spor se odehrával v první polovině 20. 
století a šlo v něm o prameniště pitné vody 
na banínském katastru. Stále se s obdivem 
skláním před tehdejšími obecními zastupiteli, 
kteří celá desetiletí dokázali vzdorovat diktátu 
velkého města, a to i přesto, že dopředu vědě-
li, že v tomto soupeření v podstatě nemají se-
bemenší šanci.“
Vladimír: „Za sebe můžu říci, že nejnáročnější 
práce byla pro mne na zatím poslední knize 
o městě Bystrém. A to z jednoduchého důvodu 
– jak stárnu a společné knihy přibývají, zvětšuje 
se i můj podíl na nich. Ze začátku se jednalo 
o pomoc především s německými překlady, 
případně jisté kratší úseky textu. Na bysterské 
knize už jsme se podělili takřka půl napůl, proto 
tato odpověď. Z jiného pohledu beru za nej-
náročnější úkol knihu o Rokytnici v Orlických 
horách. Přece jen se nejedná o můj rodný kraj, 

DAlší ZAjíMAvOstI
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a proto byla tato publikace pro mě těžší. Nejra-
ději asi vzpomínám na knihu o naší vesnici, tedy 
o Baníně. Jednak byla první „velká“, jednak je 
Banín mojí domovskou vesnicí. A o domově se 
vždycky píše jinak, než o zbytku světa.“

Jak jste se dostali k práci na projektu Löw-
-Beerovy vily? Projekt zahrnoval knihu, film, 
putovní výstavu, propagační materiály, muze-
um této rodiny ve Svitávce…co vás nejvíce 
bavilo? Součástí byly i besedy a přednášky, 
zaujal vás dotaz od některého z posluchačů?
Vladimír st.: „Jednalo se o společný projekt 
MAS Boskovicko Plus a MAS Svitava, tehdy nás 
oslovil pan Eduard Jedlička. Předložili jsme 
naši koncepci knihy a byli vybráni jako autoři. 
Postupně se ke knize přidaly i všechny ty dal-
ší součásti projektu, včetně scénáře k filmu. 
Nicméně nejzajímavější byla asi práce na kni-
ze samotné. Besed, přednášek a konferencí se 
po skončení projektu konala celá řada. Velmi 
zajímavá byla například přednáška ve vile Tu-
gendhat, v takovémto prostředí nevystupuje 
člověk každý den, nebo v Moravské Chrastové, 
kde lidé doslova zaplnili sál Lidového domu. 
Zajímavá situace byla tehdy, když se nás ně-
kteří z příslušníků rodu Löw-Beer ptali na ně-
které zajímavosti ze života jejich předků.“
Vladimír: „Stejně jako u ostatních knih i zde 
jsem snad za nejzajímavější fázi považoval tu 
přípravnou, která se odehrávala hlavně v archi-
vech. Tedy shánění informací o rodině Löw-
-Beerových, jejich továrnách, vilách... Je zde 
největší šance narazit na něco, co člověk 
předtím netušil. Případně tušil, ale neměl pro 
tu věc důkaz. Svým způsobem to není nepo-
dobné hledání pokladů.
U besed pak bylo zajímavé poslouchat zážitky 
lidí, kteří löw-beerovské továrny, byť už třeba 
pod jménem VITKA, a provoz v nich zažili 
na vlastní kůži. Toho se mi bohužel nepoštěs-
tilo a nejspíš nepoštěstí.“

Pane Velešíku, Vás pojí i spolupráce s histori-
kem městského muzea Radoslavem Fikejzem, 
kromě jiného obě Kroniky města Svitavy. Jaká 
to byla práce? A při případném pokračování 
kroniky, půjdete do toho znovu? 
„Patřím spíše k tomu typu historiků, kteří své 
články a knihy doslova „vysedí v archivech“. 
Mám tento způsob práce rád a baví mě. A díky 
práci na této knize jsem mohl například navštívit 
a bádat v Archivu a muzeu v německém 
Göppingenu. Současně ovšem musím konsta-
tovat, že příprava a samotné psaní Kroniky měs-
ta Svitav bylo časově velmi náročné. Málokdo si 
dokáže představit, že poslední rok před vydá-
ním jsme pracovali na knize 8-10 hodin denně, 
psali jsme vždy až po řádné pracovní době, a to 
včetně víkendů. Spali jsme tak maximálně 4 
hodiny denně. Rodina mě po celý rok téměř 
neznala. Původně totiž, když se připravovala 
koncepce kroniky, začal vznikat několikačlenný 
autorský tým. Ovšem ještě než se začal projekt 
realizovat, většina oslovených odborníků z růz-
ných důvodů odpadla nebo odmítla, takže na-
konec jsme zůstali pouze my dva.
Pokud jde o případné pokračování … Již 
po první části Kroniky jsem jednoznačně kon-
statoval, že „Už nikdy“. Nakonec jsem se ne-
chal přesvědčit na pokračování po deseti le-

tech a po jeho vydání mám stále stejný názor, 
a to, že to bylo naposledy. Dám rád šanci ně-
komu dalšímu.“

Vladimíre, podílel jste se na publikaci o ději-
nách Rokytnice v Orlických horách. Čím jsou 
dějiny této horské obce jiné, nakolik dějiny 
obce ovlivnily právě hory?
„Částečně jsem se k tomu dostal už výše. Ro-
kytnice v Orlických horách leží v kraji, který 
stejně jako Svitavy náležel mezi oblasti osíd-
lené sudetoněmeckým obyvatelstvem. Její 
dějiny jsou proto v mnohém podobné. Jedná 
se v nich o – Palackého slovy – „každodenní 
stýkání a potýkání“ českého a německého ná-
roda, podobné podmínky co do rozvoje prů-
myslu, respektive podobný průběh hospodář-
ských krizí v Orlických horách jako u nás. 
Osobně jsem nepozoroval odlišnosti až tak 
v poloze Rokytnice v horském prostředí. Svi-
tavsko koneckonců rovněž není v žádném 
případě rovinatou oblastí. Co je zde opravdu 
jiné a pro mě atraktivní je například otázka 
československých opevnění ze třicátých let. 
S nimi se opravdu na Svitavsku nesetkáváme, 
zatímco v Orlických horách je s tímto tématem 
historie předválečného období spojena neroz-
lučně. Do jisté míry handicapem pro mne v pří-
padě Rokytnice bylo, že jsem se zabýval kra-
jem, který není mojí domovinou, a proniknout 
do každodenních reálií tamního života bylo 
proto neporovnatelně obtížnější.“

Pánové, máte něco dalšího ve svých myslích, 
šuplících, počítačích – rozepsaného nebo jako 
tip pro další psaní?

Vladimír st.: „Nějaké plány by tu jistě byly, ale 
rozepsáno nemáme v současnosti nic. Nabízí 
se například pokračování v löw-beerovské te-
matice...“   Petra Soukupová

NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU PRODEJNU VE SVITAVÁCH

www.REZNICTVI-SLOUPNICE.cz

na náměstí Míru 60 vedle pekařství. Dodáváme denně čerstvé maso pocházející 
z našich vlastních farem. Ochutnejte vynikající uzeniny. Sledujte naše novinky na 
facebooku Řeznictví Sloupnice.
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Marek Partyš
Český režisér a animátor Marek Partyš, syn pedagoga a psycholožky, se narodil před čtyřiatři-
ceti lety ve Svitavách. Studoval filmovou vědu a žurnalistiku v Olomouci, během studií založil 
studentskou televizi a produkční společnost Pointfilm. Aktuálně působí v Praze, spolupracuje 
s českou produkcí Bistro Films, německou produkcí Iconoclast a britským Blinkem, pracuje 
na videoklipech a vizuálních doprovodech hudby. Zabývá se rovněž spoty a reklamami.

Lze říct, že Vás inspirovalo prostředí rodného 
města či okolí pro Vaši současnou práci?
„Z prostředí Svitav čerpám doteď. Tím, že jsou 
Svitavy spíše maloměstem, mají tu výhodu, že 
se všichni víceméně znají, i když ne třeba úpl-
ně přímo. V nadsázce řečeno se jedná o tako-
vou rozvětvenější rodinu. Díky tomu jsem při-
šel do blízkýho kontaktu s nejrůznějšími typy 
lidí a hodně se od nich naučil. A to nemluvím 
o těch hezkých vzpomínkách, který se právě 
vážou ke konkrétním místům. Které místo 
mám nejradši? Asi oblast, kde jsem vyrůstal: 
Lány, okolí svitavského stadionu a Vodárenský 
les. A místa, která bych rád neměl, ve Svita-
vách snad nejsou.“

Váš otec učil matematiku a tělocvik, maminka 
je psycholožka, co Vás nasměrovalo ke studi-
ím filmové vědy a žurnalistiky? A proč se žur-
nalistice nevěnujete? Nebo ano? :-)
„Po gymnáziu jsem krátce působil jako repor-
tér v místní regionální televizi Comvision. Moc 
rád na tohle období vzpomínám, hlavně 
na spolupráci s Horákovými. A tato moje život-
ní epizoda mě pak navedla na myšlenku ucho-
pit žurnalistiku i studijně. Na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci jsem se pak dostal mezi 
tvůrčí lidi, kteří žili hlavně audiovizí, a já 
do toho spadl společně s nimi.“
 
Během studií jste založil televizi a produkční 
společnost, co prvního „dobrého“ z toho 
vzešlo?
„Nejradši mám propagační video, které jsme 
natočili pro Univerzitu Palackého. To bylo 
v době, kdy se na internetu začal prosazovat 
facebook a video se i díky této sociální síti sta-
lo virálním a v krátké době ho zhlédla spousta 
lidí. To mi v podstatě otevřelo dveře do většího 
světa natáčení.“

Pracoval jste na spotech a reklamách pro Roh-
lík.cz, Staropramen, Českou spořitelnu, T-mo-
bile a řadu dalších značek. Co nejlepšího jste 
se při tvorbě klipů pro dobré značky naučil?
„Proces natáčení reklamy je složitější, než to 
navenek vypadá. Řeší se dopředu vše do de-
tailu: od kompozic přes barvu oblečení herců 
až po nasvícení scény. To vše si musíte nechat 
schválit klienty, kteří jsou někdy více a někdy 
méně komplikovaní. A to stojí hodně energie. 
V tomto ohledu to pro mě byla asi zatím nej-
větší škola – naučit se správně komunikovat 
a prosazovat své záměry.“

Co je obecně dobré pro reklamy a spoty?
„Z mého pohledu musí mít kvalitní reklama 
hlavně dobrý nápad. Bez něho můžete mít sice 
sebehezčí obrázky, ale jako celek to bude jen 
pozlátko bez emocí. Osobně mám nejradši 
spoty, které mají příběh, silnou myšlenku 
a snaží se propagovat dobrou věc. Proto mám 
ze svých prací nejradši spoty pro Post Bellum 
nebo Český červený kříž.“

Jak „přeorganizovat“ se Vy osobně musíte, 
pokud posléze pracujete na klipech či vizuál-
ních doprovodech skupin? 
„Zatímco tvůrčí svoboda je v reklamách velmi 

omezena a moje role při výrobě je spíše exe-
kuční, u hudebních klipů je tomu naopak. Tam 
dostávám jako režisér volnou ruku a oproti 
reklamám zde režisér často vymýšlí i scénář. 
Není zde ani takový stres a tlak, který je v re-
klamním světě naopak enormní. Žádná obec-
ná formulka, co je dobré pro klip, neexistuje. 
Každá hudba vyžaduje jiný přístup a každému 
vyhovuje něco jiného.“ 
 
S kým se Vám dobře natáčí, s herci, neherci? 
Lidmi z davu? 
„I tady záleží, o jaký projekt se jedná. Tam, kde 
potřebujete dostat z postav konkrétní emoci 

a není tam moc prostoru pro improvizaci, je 
lepší pracovat s herci. Naopak tam, kde je pro-
jekt spíše organičtější povahy, si můžete dovo-
lit zase neherce a často vyzní autentičtěji než 
herci. Osobně mám nejradši postavy, ať už her-
ce nebo neherce, kteří zapomenou, že jsou 
natáčeni a jejich projev je uvolněný a přirozený.“

Na čem aktuálně pracujete? A máte cíl, sen, 
co natočit?
„Momentálně dokončuji spot na propagaci 
dárcovství krve a připravujeme video, které má 
poukázat na problematiku domácího násilí. 
Jak už jsem říkal, spoty se sociálním tématem 
mám nejraději, takže nyní si hovím. A do bu-
doucna? Samozřejmě můj sen je natočit celo-
večerní film, který se třeba jednou bude pro-
mítat i ve svitavském kině.“
 
Vracíte se do Svitav?
„Vracím se rád. Už ne za rodiči, ti se přestěho-
vali do Olomouce, ale za kamarády. A právě 
taky za tím dobrým pocitem, který mám se 
Svitavami spojený. A čeho jsem si nemohl ne-
všimnout, je to, jak se Svitavy za poslední roky 
mění. K lepšímu. Kdybych se se svojí profesí 
uživil i na malém městě, tak bych se do Svitav 
hned vrátil.“  Petra Soukupová

svItAvští světáCI (25. díl)  
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2. / Pá / 15:00–17:00 / MC Krůček
Předporodní kurz 
Objednání na kurz a více informací na e-mailu: 
materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 
737 236 152.

2. / Pá / 16:00–18:00 / SvitArt, nám. Míru 46
Tvořivé dílny pro děti
Kreativní kurzy na téma zdobení kartonových 
zvířátek. Vstupné 120 Kč.

2. / Pá / 17:00 / Fabrika
Míša Růžičková: Pohádkové lesní království
Pořádá Minidiskoteka.cz. Vstupné 180 Kč. 
Předprodej recepce Fabrika, smsticket.

2. / Pá / 19:00 / kavárna v parku Jana Palacha
Jam session
V 19 hodin vystoupí se svým autorským setem 
kapela Blue Apple (http://blueapplemusic.cz/) 
a cca od 20 hodin bude Jam Session pro 
všechny, kteří si budou chtít zahrát. 
Vstupné je dobrovolné do klobouku. Více in-
formací na Facebooku.

3. / So / 8:00 / klub Tyjátr
Oblastní kolo Dětské porty 2020 Svitavy
PŘELOžENO NA JARO 2021
Jde o otevřenou hudební interpretační a au-
torskou soutěž v oblasti folk, country a podob-
ných žánrů pro dětské oddíly, skupiny i jednot-
livce ve věku do 20 let.
Přihlášky posílejte na adresu Svobvendoli@
seznam.cz, nebo Svobodovalenkavendoli@
gmail.com. Bližší informace na tel. 736 759 186. 
Vstupné: dobrovolné.

3. / So / 10:30 / Fabrika
Slavnostní vyhlášení 40. ročníku Národní 
soutěže a výstavy amatérské fotografie
Úvodní slovo zástupce NIPOS Artama Praha. 
Kulturní program – Big Band Svitavy, vyhodno-
cení soutěže, předání cen 40. ročníku soutěže, 
předání ceny Ministerstva kultury ČR pro rok 
2020 v oboru audiovizuální a výtvarné aktivity, 
12:30 – Fabrika Svitavy (foyer, učebna č.1 – 
bude upřesněno), zahájení a komentovaná 
prohlídka se členy poroty s následným foto-
grafickým seminářem.

3. / So / 15:00 / městské muzeum a galerie 
Výtvarné ohlédnutí
Vernisáž výstavy učitelů, kteří vyučovali i vyu-
čují výtvarný obor na ve Svitavách, a jejich 
žáků, kteří v oblasti výtvarného umění překro-
čili hranice našeho regionu. 

3. / So / 15:00 / městské muzeum a galerie 
Humorest 1990
Odraz 17. listopadu 1989 v kresleném humoru
Otevření výstavy kreslířů z roku 1990, kteří 
před třiceti lety reflektovali necelý rok trvající 
nově vzniklou demokracii v naší zemi. 

3. / So / 20:00 / klub Tyjátr
Oldies párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky.

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

4. / Ne / 19:00 / Fabrika
Jiří Kolbaba: 
Nepál – Himálajské dobrodružství
Vstupné: předprodej 180 Kč a senioři 90 Kč, 
na místě 230 Kč a senioři 115 Kč. Předprodej vstu-
penek na www.smsticket.cz a v recepci Fabriky.

5. / Po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: 
Velká nádhera (La Grande Bellezza)
Příběh stárnoucího spisovatele a novináře 
z prostředí vysoké smetánky podmanivého 
Říma. Klub vede Michal Kadlec.

5. / Po / 19:00 / Fabrika
Divadelní spolek Kašpar (Praha)
Martin McDonagh: Mrzák Inishmannský
Komedie o tom, co se stane, když do nejza-
padlejšího zapadákova v Irsku přijedou filmaři 
až z Ameriky. Délka představení: 150 minut 
(včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč. www.diva-
dlovceletne.cz

6. / Út / 15:00 / Fabrika – hlavní sál
Svátek seniorů
Zábavná talk show s moderátorem Alešem 
Cibulkou a jeho hosty. Vstup zdarma. Akce je 
určena všem svitavským seniorům.

6. / Út / 17:00 / klub Tyjátr
Jak dovést děti k finanční gramotnosti
Přednášející je dlouholetý finanční poradce 
Tomáš Kresl. Vstupné 50 Kč. Své místo si re-
zervujte na mailu matkysobesvitavy@seznam.
cz , případně na telefonním čísle 737 713 316 
nejdéle do 4. 10. 2020. Více informací o akcích 
naleznete na www.matkysobe.cz

7. / St / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Základní pravidla a ukázková hra nové koope-
rativní fantasy karetní hry Harry Potter: Boj 
o Bradavice. Hra je v češtině a je určena pro 
hráče od 11 let. 

8. / Čt / 10:00 / městská knihovna
PC kurz pro začátečníky
Bližší informace na emailu ko@booksy.cz.

8. / Čt / 15:00–17:00/ MC Krůček
Workshop: Peníze – cesta k hojnost
Workshopem Vás provede profesionální koučka 
Jana Jánová. S sebou pár drobných mincí. Cena 

je 150 Kč pro členy/200 Kč pro nečleny MC Krů-
ček. Nově nabízíme k vzdělávacím aktivitám mož-
nost hlídání dětí přímo v Krůčku – cena za hlídání 
je navíc ke kurzovnému 50 Kč za dítě/jedna akce/
lekce. Kapacita vzdělávacích akcí i hlídání dětí je 
omezena – je nutné přihlášení předem na mater-
skecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152. 
Kurz probíhá v učebně č. 1, 3. patro Fabriky. 

8. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula
Jednadvacetkrát v NASA
... aneb Co skrývají oceněné snímky? Astrofo-
tograf Petr Horálek zobrazuje na svých sním-
cích nejrůznější astronomické jevy a noční 
pohledy zachycené po celém světě. Pořádá 
městská knihovna. Vstupné: 50 Kč.

8. / Čt / 18:30 / Muzeum esperanta
201. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Rostov na Donu 
Moderní metropole rozkládající se po obou bře-
zích mohutné řeky Don. Uvádí Libor Lněnička.
Od 18 hodin ukázka čajového obřadu s ochut-
návkou čaje pod vedením členky Klubu espe-
ranta ve Svitavách paní Li.

9. / Pá / 8:30, 10:15 / Fabrika
Hudební divadlo dětem – Malý princ
Muzikálové představení Malý princ z autorské 
dílny Michaely Novozámské je inspirován lite-
rárním dílem francouzského spisovatele Antoina 
de Saint-Exupéryho. 

9. / Pá / 9:00–18:00 / městská knihovna
Den otevřených dveří
Přijďte se seznámit se službami knihovny, re-
gistrace na rok zdarma. 

9. / Pá / 15:00–18:00 / MC Krůček
Kurz rosteme společně 
– cesta ke spokojenějšímu rodičovství 
První z pěti lekcí kurzu, který je určen všem, kdo 
chtějí lépe porozumět svému dítěti i sobě jako 
rodiči. Pod vedením pedagožky, absolventky 
výcviku v rodičovské edukativní terapii a en-
couragementu Mgr. Soni Nádvorníkové. Cena 
750 Kč pro členy/1000 Kč pro nečleny MC Krů-
ček. Více informací a přihlášení na materske-
centrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152. 

9. / Pá / 17:00–22:00 / SvitArt, nám. Míru 46
Tvořivé dílny
Kreativní kurzy pedigu pro začátečníky – ošatka. 
Vstupné 450 Kč.

9. / Pá / 18:00 / Fabrika, učebna č. 2, III. podlaží
Gabriela Vojčeková: Kolem Kailaše
Tajemná, legendami opředená mýtická hora 
v Himáláji. Nejen se svými cestovatelskými zá-
žitky na cestě k ní (Indie, Nepál, Čína) a kolem ní 
vás provede průvodce večera. Hora, která změ-
ní váš duchovní život. Vstupné dobrovolné. Po-
řádají společnost Sahadža jóga a SKS Svitavy.

kUltURA

Svitavský informační 
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9. / Pá / 20:30 / klub Tyjátr
Personal Signet + FUPO
Vstupné: 130 Kč.

9. / Pá / 21:00 / Café Dušambo
Khoiba
Koncert sestavy Khoiba, následuje afterpárty. 
Vstupné 150 Kč.

10. / So / 19:00 / klub Tyjátr
Hambáč – Koktejl Párty
Nejlepší párty s rockovými i oldies hity. Zahra-
jeme na vaše přání české i zahraniční fláky.

10.–11. / So–Ne / 17:00 / SVČ Tramtáryje
MŮRA – Noční šifrovací hra po Svitavách a okolí
Tým 3–5 lidí / 180 Kč / osoba – max. počet 15 
týmů. Přihlášky si vyžádejte e-mailu: ppadya-
sek@svitavy.cz, přihlásit se je možné do středy 
7. 10. 2020. Přihlášení a info: Pavel Padyásek, 
ppadyasek@svitavy.cz, tel. 734287285.

11. / Ne / 15:00 / divadlo Trám
Ošklivé Káčátko (Divadlo U staré herečky) 
Vstupné: 80 Kč / 50 Kč rodinné pasy, u vstupu 
je nutné se prokázat platným pasem. Vstupenky  
lze zakoupit v síti smsticket.

13. / Út / 13:00 / Bowling-Squash centrum, ul. 
Olbrachtova
Bowlingový turnaj
Turnaj pro členy klubu seniorů.

13. / Út / 19:00 / klub Tyjátr
Nezmaři
Koncert skupiny NEZMAŘI, které v roce 2020 
vyšel velký zpěvník. Vstupné: 300 Kč. 
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a on-
-line na www.kultura-svitavy.cz.

14. / St / 15:00 / Plechárna, rybník Rosnička
Drakiáda
Sejdeme se pláži u Plechárny. Vítáni jsou všich-
ni členové rodiny. Vstupné dobrovolné.

14. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – před-
čítání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 
od 3 do 7 let. Zveme všechny knihomoly! 

15. / Čt / 15:00 – 18:00 / MC Krůček
Tvůrčí workshop – z recyklátů vyrábíme origi-
nální strašidelné rekvizity
Nejen dobrovolníci Dobrovolnického centra 
Krůček se mohou realizovat na tvůrčím 
workshopu, na kterém ze starých a nepotřeb-
ných věcí vyrobíme originální strašidelné rekvi-
zity pro svitavský Halloween. Vstupné zdarma.

15. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula
Beseda o závislosti na internetu 
s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA
Přesunuto z dubna 2020! Na akci je nutné se 
přihlásit předem. Kapacita je omezená. Zakou-
pené vstupenky zůstávají v platnosti. Vstupné 
v předprodeji 70 Kč (v kanceláři SVČ Tramtáry-
je), na místě 100 Kč. Info: www.svc.svitavy.cz, 
Pavlína Šmerdová, tel.734 287 284.

16. / Pá / 20:30 / klub Tyjátr 
FU_KRU Night vol.2 – X.MORPH
Vstupné: 100 Kč.

17. / So / 19:00 / klub Tyjátr
Purnama + V.a.r. + Pačess + Asgard
Vstupné: 200 Kč.

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

18. / Ne / 16:30 / Ottendorferův dům
Marek Orko Vácha: 
Chuť žít
Netradičně pojatá přednáška na tradiční téma. 
Každé slovo a každý náš čin jsou tahem štětce.

19. / Po / 10:00 / městská knihovna
S knížkou do života
Setkání pro rodiče s dětmi do 3 let – čtení 
a hraní s pohádkou O koblížkovi, tipy na nové 
knihy. Na akci je nutné se přihlásit na e-mail 
so@booksy.cz a uvést jméno a věk dítěte.

19. / Po / 19:00 / Fabrika
Fantastická žena
Vstupné: 370 Kč. Předprodej recepce Fabriky. 
Délka představení je 2 hodiny 5 minut včetně 
přestávky.

20. / Út / 19:00 / klub Tyjátr
Dobroběžník v Africe
Marek Jelínek, dokumentarista a fotograf, pro-
cestoval v pořadí třetí kontinent, Afriku. Vstup-
né: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek od 10. 9. v recepci Fab-
riky a online na www.smsticket.cz. 

21. / St / 16:00 / městská knihovna
Povídání a čtení s autorkou dětských knih  
Miladou Rezkovou
Představení časopisu Raketa a knihy Tajemství 
za sněhovým knírkem. Určeno těm, kdo rádi 
mlsají, milují dobrodružství a pro ty, které štve, 
když někdo podvádí a lže.

21. / St / 17.30 / Fabrika
Koncert pěveckých sborů
Vystoupení pěveckých sborů ZUŠ pod vede-
ním D. Pražákové k 75. výročí založení školy.

22. / Čt / 15:00 – 17:00 / MC Krůček
Sociálně-právní minimum 
pro rodiny
Tématem vás provede Mgr. Kateřina Burešová. 
Cena je 150 Kč pro členy/200 Kč pro nečleny 
MC Krůček. Nově nabízíme k vzdělávacím 
aktivitám možnost hlídání dětí v Krůčku – 
cena za hlídání je navíc ke kurzovnému 50 Kč 
za dítě/jedna akce/lekce. 
Kapacita akcí i hlídání dětí je omezena – je 
nutné přihlášení předem na materskecent-
rum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152. 

22. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům
Matyáš Novák 
klavírní koncert
Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč. Předprodej v re-
cepci Fabriky.

23. / Pá / 17:00–19:30 / 
SvitArt, nám. Míru 46
Tvořivé dílny
Kreativní kurzy – pískování mandal pro všechny. 
Vstupné 200 Kč.

23. / Pá / 18:00 / Fabrika
Kollárovci (SK)
Hudebně zábavná show, v níž vynikající zpěvy 
a nádherná muzika nenechají nikoho sedět. 
Vstupné: 400 Kč. Předprodej vstupenek v re-
cepci Fabriky a on-line na www.smsticket.cz.

23. / Pá / 19:00 / Alternativní klub Tyjátr
Rusty Nail
Bluesrocková kapela s více než patnáctiletou 
historií. Parta lidí, kteří mají rádi bigbít, blues 
a rock. Pořádá svitavské oddělení ORL ve spo-
lupráci s klubem Tyjátr. Vstupné: dobrovolné.

24. / So / 15:00 / Fabrika
Taneční večery dospělé pro páry – podzim 2020

24. / So / 20:30 / Alternativní klub Tyjátr
Vanessa + after párty
Vstupné: 280 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy, klub Tyjátr, www.smsticket.cz), 340 Kč 
na místě.

25. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Šťastný kovboj (Divadlo Toy Machine)
Vstupné: 80 Kč / 50 Kč rodinné pasy, u vstupu 
je nutné se prokázat platným pasem. Vstupenky 
lze zakoupit také v síti smsticket.

25. / Ne / 15:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice 
aneb Tančíme s dechovkou
Přijďte si poslechnout dobrou dechovku a za-
tančit, zahraje, pod taktovkou Pavla Pospíšila, 
DO Astra Svitavy! Vstupné: 80 Kč, senioři 
a ZTP 60 Kč. Předprodej v recepci Fabriky.

26. / Po / 18:00 / městská knihovna
Spisovatelé do knihoven: Pavla Horáková
Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Pav-
lou Horákovou, držitelkou ocenění Magnesia 
Litera 2019 za román Teorie podivnosti.

27. / Út / 18:00 / Alternativní klub Tyjátr
Snow Film Fest 
Celovečerní pásmo špičkových filmů o ex-
trémním lyžování, zimním lezení, snowboar-
dingu, snow-kitingu a dalších zimních rado-
vánkách. Vstupné: 90 Kč, studenti a důchodci 
sleva 50 %, děti do 15 let zdarma.

27. / Út / 19:00 / Fabrika
Screamers
Oblíbená travesti show. Vstupné: 300 Kč, před-
prodej MIC Svitavy.

28. 10.–1. 11./ St–Ne / TZ Svratouch
Podzimní pobytový tábor
Pobytová akce s Krťou (Lenka Waltová) a ka-
marády. Přihlášení: v sekci tábory. Info: Lenka 
Waltová, lwaltova@svitavy.cz , tel. 734287286.

29. / Čt / 14:00 / městská knihovna
Odpoledne s hrdiny televizního seriálu Stran-
gers Things. 

29. / Čt / 15:30 – 18:00 / MC Krůček
Dlabání dýní
Společné dlabání halloweenských dýní v herně 
Krůčku. Rodinné vstupné 90 Kč členi/100 Kč 
nečleni MC Krůček, jedna dýně v ceně. Účast 
je nutné nahlásit předem na materskecentrum@
kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152.
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30. / Pá / start 17:00 – 18:00 / MC Krůček
Strašidelná halloweenská stezka 
náměstím
Startujeme z dolního náměstí u kašny mezi 17 
a 18 hod. Přijďte se na náměstí trochu bát 
a hodně bavit, čekají Vás přiměřeně strašidel-
ná stanoviště s tajuplnými úkoly rozmístěné 
zejména v podloubí. Akce se koná za každého 
počasí. Cena: hrací karta na dítě 50 Kč členi 
a 70 Kč nečleni MC Krůček. 

30. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti.

31. / So / 10:00 – 10:30 / Muzeum esperanta
Výměnné setkání sběratelů
Vy, kteří sbíráte čajové obaly, ubrousky nebo 
kapesní kalendáříky, přijďte se podívat, vyměnit.

31. / So / 15:00 / Fabrika
Taneční večery dospělé pro páry 
– podzim 2020

31. / So / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr
November 2nd + Munroe
Vstupné: 150 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy, klub Tyjátr, www.smsticket.cz), 190 Kč 
na místě.

PŘEDPRODEJE
2. 10. 2020 – 17:00 – Pohádkové lesní království 
(Fabrika), vstupné: 180 Kč
4. 10. 2020 – 19:00 – Jiří Kolbaba: Nepál – Hi-
málajské dobrodružství (Fabrika), vstupné: 
předprodej 180 Kč a senioři 90 Kč, na místě 
230 Kč a senioři 115 Kč
13. 10. 2020 – 19:00 – Nezmaři (klub Tyjátr), 
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč
19. 10. 2020 – 19:00 – Fantastická žena (Fabrika), 
cena: 370 Kč
20. 10. 2020 – 19:00 – Dobroběžník v Africe 
(klub Tyjátr), vstupné: předprodej 120 Kč, 
na místě 150 Kč
22. 10. 2020 – 19:00 – Matyáš Novák – klavír 
(Ottendorferův dům), cena: 250 Kč, 150 Kč KPH
23. 10. 2020 – 18:00 – Kollárovci (Fabrika), 
cena: 400 Kč
24. 10. 2020 – 20:30 – Vanessa (klub Tyjátr), 
cena: předprodej 280 Kč, na místě 340 Kč
25. 10. 2020 – 15:00 – Divadlo Toy Machine – 
Šťastný kovboj (divadlo Trám), vstupné: cena: 
80 Kč, rodinné pasy 50 Kč 

WORKSHOPY
4. / Ne / 9:00–15:00 / muzejní dílny
Portrét
Výtvarný workshop pro mládež od 9 do 18 let, 
který povedou Pavel Fiala a Lea Sehnalová, je 
určen začátečníkům i pokročilým, kteří se chtě-
jí dozvědět, jak prakticky kreslit portrét podle 
živého modelu či podle fotografie. Workshop 
je vhodný také jako příprava k talentovým 
zkouškám. Cena workshopu je 500 Kč /osoba. 
Kontakt Lea Sehnalová, tel. 461 532 704 nebo 
leazmuzea@seznam.cz.

17. a 31. / So / 8:00–12:00 / muzejní dílny
Mísa nebo hodiny?
Dvoudenní sklářský workshop pod vedením 
skláře a výtvarníka Vladimíra Graciase pro do-
spělé od 15 let věku nebo rodiny. Každý účast-
ník si zvolí, zda bude vytvářet skleněné nástěn-

né hodiny nebo originální skleněnou mísu. 
Naučíte se vytvořit krásné předměty formou 
spékání různých komponentů ve sklářské peci.
Cena workshopu je 800 Kč /osoba, 600 Kč / 
dítě do 15 let. Kontakt Jitka Olšánová, tel. 
461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.

18. / Ne / 9:00–16:00 / muzejní dílny
Keramické lustry
Řemeslný workshop s keramičkou Mílou Vac-
kovou, kde si formou prořezávání a vyvrtávání 
vytvoříte závěsné lampy. Cena workshopu je 
1000 Kč /osoba. Kontakt Lea Sehnalová, tel. 
461 532 704 nebo leazmuzea@seznam.cz.

24. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Drobnosti z kovu a ohně 
Kovářský workshop pod vedením kováře Fran-
tiška Bečky pro účastníky od 15 let věku nebo 
rodiny. Přijďte se naučit pracovat s kovářským 
nářadím a vyrobit si zajímavé výrobky, které bu-
dete moci použít jako originální dárky nebo jako 
ozdobu vaší domácnosti. Cena workshopu je 
600 Kč /osoba. Kontakt Jitka Olšánová, tel. 
461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.

VÝSTAVY 
3. 10.–15. 11.
Výtvarné ohlédnutí
Výstava učitelů výtvarného oboru Základní umě-
lecké školy ve Svitavách jejích absolventů, kte-
ří v tomto oboru pokračují i po studiích. 

3. 10.–17. 11.
Humorest 1990
Odraz 17. listopadu 1989 v kresleném humoru.
Výstava kreslířů z roku 1990 – ohlédnutí za po-
litickým humorem před třiceti lety.

žIVÁ ZEĎ 
Venkovní galerie u Alberta

1.10. – 15. 11. 2020 
Free Belarus
Autentické fotografie z aktuálních protestů 
proti výsledkům prezidentských voleb v Bělo-
rusku v roce 2020.

FABRIKA
Foyer – 1.patro, pasáž – 2. patro, 3. patro 
a ochoz – 4. patro
Fotografie 40. ročníku Národní soutěže a vý-
stavy amatérské fotografie

DIVADLO TRÁM a 1. PATRO 
Vladislav Steinbauer „Lidé kulturní i všední“
Umělecká výstava je věnována především 
koncertní fotografii.
 
Divadlo Trám – 2. patro
Kristýna Hejlová – kresba
Autorka, narozena roku 1993, vystudovala obor 
Malířství 1 pod vedením radikálního realisty Vasila 
Artamonova a účastnila se roční stáže na oboru 
Intermédia u Pavla Sterce na Fakultě výtvarných 
umění v Brně. Pro Kristýnu byla vždy důležitá ře-
meslná výtvarná dovednost, která se časem vy-
čistila a vystilizovala do automatizující kresby.

AUTOKINO CIHELNA
2. / Pá / 19:30
3Bobule ČR 2020
Po mnoha sklizních… Volné pokračování letní 

komedie z prostředí prosluněných moravských 
vinic. Kryštof Hádek a Tereza Voříšková v hlav-
ních rolích. Režie: Martin Kopp. Vstupné: 200 Kč 
za jedno auto / 103 minut.

9. / Pá / 19:30
Příliš osobní známost ČR 2020
Adaptace stejnojmenného bestselleru slovenské 
spisovatelky Evity Urbaníkové. Komedie o lás-
kách, seznámeních, rozchodech sexu, alkoholu… 
Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíč-
ková a další. Režie: Marta Ferencová. Vstupné: 
200 Kč za jedno auto / od 15 let / 107 minut.

16. / Pá / 19:30
Můj příběh ČR 2019 
Podle skutečné události. O neuvěřitelné snaze 
dostat se ze dna, o ozdravné síle humoru, 
o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce a ne-
zanevřít na lásku… Na motivy bestselleru Zory 
Castillo Calaway.
Režie: Libor Adam, Hana Hendrychová. Vstup-
né: 200 Kč za jedno auto / 93 minut.

23. / Pá / 19:30
Šťastný nový rok ČR, SK 2019 PREMIÉRA!
Láska je všude kolem. Zimní romantická ko-
medie. Čtyři přítelkyně vyrážejí na lyžovačku 
do Vysokých Tater… Režie: Jakub Kroner. 
Vstupné: 200 Kč za jedno auto / 95 minut.

30. / Pá / 19:30
Štěstí je krásná věc ČR 2020
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně 
změní život. Otázka je jak… Komedie. Karel 
Zima a Petra Hřebíčková v hlavních rolích. Re-
žie: Jiří Diarmaid Novák. Vstupné: 200 Kč 
za jedno auto / 99 minut.

KINO VESMÍR
1. / Čt / 19:30
Tichý společník ČR 2020 PREMIÉRA!
Poetická tragikomedie o životě na vsi, kde do-
jde místo na hřbitově… Režie: Pavel Göbl. 
Vstupné: 120 Kč / 90 minut.

2.–4. / Pá, So, Ne / 17:00
Mulan USA 2020
Jeden muž na rodinu musí sloužit císaři Číny 
k obraně země před nájezdníky ze severu. Re-
žie: Niki Caro. Pá 2D, So 3D. Vstupné: 2D 
120 Kč, 3D 140 Kč / dabováno / 106 minut.

5. / Po / 19:30
Svět podle Muchy ČR, Německo, Francie 2020
Příběh mého otce Alfonse Muchy. Režie: Ro-
man Vávra. Vstupné: 100 Kč / 100 minut.

6. / Út / 19:30
Šarlatán ČR, Irsko, Polsko, Sk 2020 
Strhující životopisné drama výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi na po-
zadí dobových událostí. V hlavní roli: Ivan Tro-
jan. Režie: Agnieszka Holland. Vstupné: 120 Kč 
/ 118 minut.

7. / St / 19:30
Ronnie Wood: 
Někdo tam nahoře mě má rád 
UK 2019
Dokument přináší intimní portrét umělce a ky-
taristy legendárních The Rolling Stones. Vstup-
né: 120 Kč / titulky / 72 minut.
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8. / Čt / 19:30
Smečka ČR, Slovenko, Lotyšsko 2020 PREMIÉRA!
Když chceš s vlky být, tak je musíš porazit. Re-
žie: Tomáš Polenský. Vstupné: 120 Kč / 94 minut.

9.–11. / Pá, So, Ne / 17:00
Pinocchio Itálie 2020
Dobrodužný rodinný film. Režie: Matteo Garro-
ne. Vstupné: 120 Kč / dabováno / 125 minut.

10. / So / 19:30
Vyšinutý USA, UK 2020
Akční thriller, Russel Crowe v hlavní roli. Režie: 
Derrick Borte. Vstupné: 120 Kč / od 15 let / ti-
tulky / 90 minut.

11.–12. / Ne, Po / 19:30
After: Přiznání USA 2020
Osudová láska Tessy a Hardina projde divo-
kým vývojem i zradou čeká ji opravdová 
zkouška ohněm. Režie: Roger Kumble. Vstup-
né: 120 Kč / titulky.

13. / Út / 19:30
Léto patří rebelům Slovensko, Německo 2020
Léto je konečně tady! Rodinný film. Režie: Martina 
Saková. Vstupné: 120 Kč / dabováno / 90 minut.

14. / St / 19:30
Pro balík prachů USA 2020
Liam Neeson je známý zloděj, který se rozhod-
ne napravit své staré hříchy a nechat za sebou 
život zločince… Vstupné: 120 Kč / od 15 let / 
titulky / 92 minut.

15. a 17. / Čt a So / 19:30
Karel ČR 2020 PREMIÉRA!
Dokument přináší ojedinělý pohled do soukro-
mí a do duše Karla Gotta. Režie: Olga Malířová 
Špátová. Vstupné: 130 Kč / 127 minut.

16.–17. / Pá, So / 17:00
Červený střevíček a 7 statečných Jižní Korea 2019
Sněhurka najde pár kouzelných střevíčků, které  
ji promění na krásku… Animovaná pohádka. 
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 83 minut.

18.–19. / Ne, Po / 19:30
Greenland: Poslední úkryt UK, USA 2020
Kometa se blíží k Zemi. Režie: Ric Roman 
Waugh. Vstupné: 130 Kč / titulky / 119 minut.

20. / Út / 19:30
žáby bez jazyka ČR, Slovensko 2019
Autorský film Miry Fornay rozehrává nebez-
pečné vztahové hry, které probíhají v jedné 
rodině, v průběhu jednoho dne. Vstupné: 
120 Kč / od 15 let / 116 minut.

21. / St / 19:30
Tenet USA 2020 PREMIÉRA!
Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi filmu 
vizionáře Christhopera Nolana je jediné slovo 
– TENET. Vstupné: 130 Kč / titulky / 143 minut.

22.a 24.,25. / Čt, So, Ne / 19:30 hodin
Smrt na Nilu USA 2020 PREMIÉRA
Příběh nespoutané vášně a paralyzující žárli-
vosti uprostřed majestátních pyramid v Gíze. 

Podle slavného románu Agathy Christie. Hlav-
ní role a režie: Kenneth Brannagh. Vstupné: 
130 Kč / titulky.

23.–24. / Pá, So / 17:00
Rodina na baterky USA 2020 PREMIÉRA!
Animovaná komedie pro celou rodinu. Bláznivý 
výlet celé rodiny s dcerou na vysokou školu…
Vstupné: 130 Kč / dabováno.

27. / Út / 19:30
Chci tě, když to dokážeš ČR 2019
Dokumentární tragikomedie. Člověk potřebu-
je lásku, i když se nemůže hýbat… Režie: Dag-
mar Smržová. Vstupné: 100 Kč / 84 minut.

28. / St / 17:00
Mulan USA 2020
Jeden muž na rodinu musí sloužit císaři Číny 
k obraně země před nájezdníky ze severu... 
Režie: Niki Caro. Vstupné: 3D 140 Kč / dabo-
váno / 106 minut.

28. / St / 19:30
Havel ČR 2020 PREMIÉRA!
Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Režie: 
Slávek Horák. Vstupné: 100 Kč / 100 minut.

30.–31. / Pá, So / 17:00
100% vlk Austrálie 2020 PREMIÉRA!
Letošní Halloween bude stoprocentně zábavný 
a chlupatý… Animovaný film pro celou rodinu.
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 96 minut.

31. / So / 19:30
Nightlife: Na tahu Německo 2020
1 noc. 1 rande. 1 kámoš. A Moře problémů… 
Komedie. Režie: Simon Verhoeven. Vstupné: 
120 Kč / dabováno / 111 minut.

SPORT

ATLETIKA
4. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion 
Finále Krajského přeboru družstev přípravek
Závod nejlepších osmi týmů nejmenších zá-
vodníků našeho kraje. Svitavská děvčata bu-
dou chtít získat třetí titul v řadě!!!

BASKETBAL
7. 10. / St / 18:00 / SH Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – Královští Sokoli
7. kolo Kooperativa NBL
 
10. 10. / So / 17:00 / SH Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – BC Geosan Kolín
8. kolo Kooperativa NBL
 
21.10. / St / 18:00 / SH Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – BK Armex Děčín
10. kolo Kooperativa NBL

FLORBAL
3. / So / 9:00, 14:00 / SH Na Střelnici
ženy – 2. liga

10. / So / 20:00 / SH Na Střelnici
Svitavy – FBC Hranice 
Muži – Národní liga východ 

24. / So / 18:00 / SH Na Střelnici
Svitavy – FbK Horní Suchá 
Muži – Národní liga východ 

FOTBAL
10. / So / 15:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Libišany 
I. A tř. mužů

11. / Ne / 15:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Choceň 
KP mužů

24. / So / 14:30 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Králíky 
I. A tř. mužů

25. / Ne / 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Pardubičky
KP mužů

KUžELKY
4. / Ne / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – SKK Náchod A
3. kolo Východočeské divize dorostu kuželek

9. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – SK Solnice B
5. kolo Východočeského přeboru kuželek

18. / Ne / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – TJ Jiskra Hylváty B
4. kolo Východočeské divize dorostu kuželek

23. / So / 7:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – TJ START 
Rychnov nad Kněžnou C
7. kolo Východočeského přeboru kuželek

30. / Pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – SKP KUžELKY 
Hradec Králové A
8. kolo Východočeského přeboru kuželek

VOLEJBAL
10. / So / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy B – Sokol Česká Třebová
Muži – KP II. tř.

17. / So / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Brno B (Šelmy)
Ženy – 2. liga

17. / So / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy B – Slovan Moravská Třebová
Ženy – KP I. tř.

24. / So / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Kerhartice
Muži – KP I. tř.

31. / So / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Česká Třebová
Ženy – 2. liga

31. / So / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy B – VK TJ Lanškroun
Ženy – KP I. tř.

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
NAŠE MěSTO – Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e–mail:
noviny@svitavy.cz. Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura–svitavy.cz, www.tyjatrklub.cz, www.muzeum.svitavy.cz,  
www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz, www.mckrucek.cz, Pokladna kina je otevřena úterý – sobota od 18:30 do 20:30 hod. 
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Výtvarné ohlédnutí k 75. výročí založení ZUŠ
Taková výstava se koná jednou za 75 let. Ga-
lerijní setkání pedagogů ZUŠ Svitavy a jejich 
žáků bude k vidění od 4. října do 15. listopadu 
ve výstavních prostorách muzea ve Svitavách. 
Na výstavě uvidíte díla bývalého pedagoga 
ZUŠ Svitavy Luboše Kozáka, absolventa výt- 
varného oboru Univerzity Hradec Králové. 
Věnoval se nejen grafice, ale především 
kresbě a malbě. Rukama Vladimíra Čadílka 
prošlo mnoho budoucích úspěšných profe-
sionálních výtvarníků. Kromě pedagogické 
práce se věnoval i dalším činnostem, napří-
klad ilustraci knihy Pověsti Moravskotřebov-
ska nebo na výtvarné podobě Tříkrálových 
sbírek. Ivana Fialová bude společně se svým 
manželem Pavlem Fialou představovat sou-
časné pedagogy výtvarného oboru. Její tvor-
ba je prozářena hlubokými tématy a často 
jde o velkoformátovou figurativní malbu. 
Pavlova tvorba ráda zasahuje historická té-
mata a fantasy světy. Naproti tomu Adam 
Kašpar čerpá inspiraci ze spojení krajino-
malby doby renesance i 19. století se sub-
jektivně silným vztahem k přírodě, díky če-
muž vznikají neobyčejně podmanivá díla. 
Klíčem k uchopení obrazů Jindřicha Ettla 
bude neobvyklá pomůcka, stereoskopické 
brýle. Jeho akrylové malby totiž pracují s ilu-
zí hloubky a prostorovosti je dosahováno 
právě použitím stereoskopické techniky zva-
né anaglyf. Vladan Kolář je absolventem 
Akademie výtvarných umění v Praze. Zabývá 
se převážně figurativní malbou a tvorbou 

symbolických objektů.  Zásadně vlastní ces-
tou chodí po vizuálních stezkách svitavský 
výtvarník a pedagog Tomáš Krása, jehož ob-
líbeným bitevním polem jsou grafika, vi-
deoart a experimentální tvorba. Náhled 
do světů abstraktního umění očekávejte 
od Jany Dynkové, která bude zároveň nej-
mladším vystavujícím. Překvapení, na něž se 
můžete těšit, bude unikátní instalace vytvo-
řená přímo pro tuto výstavu v Praze žijícím 
svitavským umělcem Petrem Patočkou.
Zní Vám to dohromady pestře a svěže? Přijďte 
k nám do galerie a vychutnejte si toto neoby-
čejné setkání na vlastní oči.  Lea Sehnalová

NAšE NUlítky (9)

Budu vám vyprávět příběh moravského malo-
města, ve kterém žilo na tři tisícovky obyvatel, 
a město stálo na prahu industrializace, čímž 
byly vytvořeny podmínky pro změnu jeho ur-
banistického rázu. V momentě, kdy v údolí řeky 
zahoukal první vlak, v lednu 1849, byla změna 
stvrzena. Ale na počátku se psal rok 1830.
Toho roku sem zavítala Mayerova kočovná di-
vadelní společnost. Po hostincích sehrála kusy 
z pera Grillparzera a Körnera. Po obou spiso-
vatelích budou v 19. století pojmenovány ulice 
– po prvním dnešní ulice Chelčického, po dru-
hém Nádražní. Do toho okamžiku je ještě da-
leko. Rada toho roku projednávala žádost 
barvíře Leidenfrosta, aby si ve městě mohl 
otevřít barevnu, ale cech a ostatní oborová 
konkurence se jasně postavila proti. Platné jim 
to sice moc nebylo, protože Ernst Leidenfrost 
ve své snaze o rok později uspěl, ale -  podí-
vejme se – vzbouřili se obyvatelé Čtyřiceti 
Lánů. Důvod: strašlivě zapáchající a znečiště-
ný tok řeky Svitavy. Příčina: svitavské barevny 
Steinbrecher, Anselm Jaich (toho je opravený 
hlavní krucifix na hřbitově), Anton Schuster 
(jeho syn bude posledním starostou města 
v monarchii), Jakob Pressfreund, jirchář Simon 
Langer i jiní. Řešení: to nemělo, s ekologií si 
nikdo hlavu nedělal, což byl setrvalý postoj 
prvotního kapitalismu i druhotného socialismu. 
Ochránci dnešních zbytků přírody ještě nee-
xistovali a lidé měli práci.
Stav silnic byl špatný, musela se regulovat 
i řeka Svitava. Starosta Franz Blodig (hrob má 
na našem hřbitově) stál na počátku velkých 
oprav roku 1840. Vyneslo mu to počmárání 
jeho vrat hanlivým textem, protože za chvíli 
bude muset změnit priority, revoluční rok se 
blíží velice rychle. Roku 1830 ale stojí za po-
všimnutí cosi jiného. Poprvé se ve svitavských 
dějinách setkáváme se jménem rodu Albrech-
tů. Koželuh, tedy jirchář Roman Albrecht si 
u potoku Jordán založil dílničku na zpracová-
ní kůže a výrobu rukavic – glasé. Odkázal ji 
svému stejnojmennému synu, který podnik 
Ralson – Roman Albecht a syn podstatně roz-
šířil až do největší jirchárny první republiky. Ta 
stojí u autobusového nádraží dodnes, ačkoliv 
se zde kůže dávno nezpracovávají. Albrechto-
vé, zvláště Hugo (+1920), se stali významnou 
svitavskou rodinou. Hugo, tehdy policejní rada, 
se stal poslancem říšské rady, vystupoval zde 
v roli obhájce idejí německého nacionalismu 
a ostře brojil proti vzniku republiky. Bylo by lze 
napsat mnohé, ale příběh rodiny Albrechtů, 
jejichž mužská linie rodu odešla roku 1930 
do Mexika, má souvislost s příběhem Oskara 
Schindlera. Ano, byla to jedna z Albrechtových 
dcer, která jela do Osvětimi pro 300 Schindle-
rových žen. Toto tajemství odhalila v posled-
ních chvílích života před třiceti lety. Potomci 
Albrechtů loni navštívili Svitavy a projevili přá-
ní na hrobku jejich praděda dát pamětní desku 
s německým, českým a španělským textem. 
Marná sláva, je to město jejich předků, i když 
ho před stoletím opustili. 
Hrobka Albrechtů je jedním z dokladů špičko-
vé funerální architektury nastupující secese 
na začátku 20. století. Nebýt dopisu z mexic-
kého konzulátu, netušili bychom, že někde 
za oceánem, žijí potomci jedné z nejvýznam-
nějších svitavských rodin. Radoslav Fikejz

Městské muzeum a galerie
Muzejní sbírky obohatil svitavský kroj
Sbírky svitavského muzea se v nedávné době 
rozrostly o nový exponát mimořádného etno-
grafického významu. Je jím místní kroj, který 
našemu muzeu odkázala paní Martha Appelo-
vá, rodačka z nedalekého Chmelíku. Ve Svita-
vách navštěvovala do roku 1944 dívčí měšťan-
skou školu. Bydlela u svého strýce a majitele 
lánské cihlárny Franze Porteleho, který je po-
hřben na místním hřbitově. Po druhé světové 
válce musela z Československa odejít, usadila 
se v bavorském Mühldorfu, kde si jako vzpo-
mínku na svůj původní domov vlastnoručně 
ušila zmíněný svitavský kroj. Protože byla velmi 
aktivní v krajanských sdruženích odsunutých 
sudetských Němců, velmi často se v něm ob-
jevovala na veřejnosti. Oblékla si ho i 19. října 
2001 na pohřeb Emilie Schindlerové. Martha 
Appelová, rozená Fohlerová, ráda a pravidelně 
jezdila do Svitav, zejména po roce 1989, a na-
vštěvovala nejen místa spojená s jejím dětstvím 
a mládím, ale také své přátele, kteří ve Svita-
vách a jeho okolí stále žijí. Naposledy tu byla 
v roce 2015. Letos, 19. února 2020, ve svých 91 
letech zemřela a ve své závěti nezapomněla ani 
na Svitavy. Její syn, Robert Appel, který kroj 
do svitavského muzea osobně přivezl, neopo-
mněl při jeho předání zdůraznit, že paní Martha 
nosila Svitavy vždy ve svém srdci. Bylo pro nás 
ctí tento výjimečný dar do muzejních sbírek 
převzít, mimo jiné proto, že bude jedinečným 
způsobem připomínat německou stopu v ději-
nách města.  Hynek Stříteský

kUltURA

Jindřich Ettl, Roof, 
akryl na plátně.
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Humorest 1990–2020
Na počátku 90. let svitavské muzeum hostilo 
výstavu Humorest, která s využitím kresleného 
humoru reflektovala aktuální politickou a spo-
lečenskou situaci, vzniklou po 17. listopadu 
1989. K 30. výročí uvedené výstavy ji rádi zno-
vu představíme veřejnosti. Řada z vystavených 
kreseb totiž na své aktuálnosti nijak neztratila. 
Přijďte od 4. října do 17. listopadu 2020 za-
vzpomínat na dobu před třiceti lety.

Středisko kulturních 
služeb
Taneční večery pro páry – podzim 2020
 • pro začátečníky (od 15:00 do 17:00 hodin)
 • pro mírně pokročilé (od 17:00 do 19:00 hodin) 

Večer povedou taneční lektoři  Irena a František 
Pokorní  z TK Style Svitavy o sobotách 24. 10., 
31. 10., 7. 11. a 14. 11. Podle počtu přihlášených 
se mohou začátky tanečních večerů posunout, 
o všem budeme informovat emailem.
Tančit budete v sále Fabriky. Přihlásit se mohou 
jen páry. Cena kurzu pro začátečníky,  mírně 
pokročilé a pokročilé (4 lekce) pro 1 pár je 
1000 Kč. Cena lekce pro pár je 300 Kč. Podmín-
kou otevření kurzu je počet nejméně 15 párů.
Nové zájemce prosíme o zaplacení poplatku 
a odevzdání přihlášky v recepci Fabriky (nebo 
dle domluvy), Wolkerova alej 92/18 (po-pá 
6:00 – 17:00), stálí zájemci se přihlásí telefonic-
ky/e-mailem nejpozději do 17. října 2020. Pla-
tí se na 1. lekci, přihláška je ale závazná. 
Další informace – 461 535 220  (7:00 – 15:00), 
www.kultura-svitavy.cz nebo e-mail: recepce@
kultura-svitavy.cz.

4. / Ne / 19:00 / Fabrika
Jiří Kolbaba: 
Nepál – Himálajské dobrodružství
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý 
rok na expedice a poznávací cesty do nejodleh-
lejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový 
materiál, který pravidelně zpracovává do veřej-
ných a mediálních projektů. V Česku i zahraničí 
organizuje tématické fotovýstavy o krásách svě-
ta. Zajímavou formou zaznamenává detaily pří-
rodních struktur a exotické tváře domorodců. 
Populární jsou zejména cestovatelovy besedy 
a diashow, stejně jako častá vystoupení v elek-
tronických médiích. Známý je jeho mnohaletý 
pořad na Rádiu Impuls. V celosvětové kampani 
Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní 
skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezi-
dentem Českého klubu cestovatelů. 

9. 10. / Pá / 18:00 / Fabrika, uč. 2., III. podlaží
Gabriela Vojčeková: KOLEM KAILAŠE
Tajemná, legendami opředená mýtická hora 
v Himalájích. Nejen se svými cestovatelskými 
zážitky na cestě k ní (Indie, Nepál, Čína) a ko-
lem ní, Vás provede průvodce večera. Hora, 
která změní váš duchovní život. Vstupné dob-
rovolné. Připravila společnost Sahadža jóga 
ve spolupráci se SKS Svitavy.

Matyáš Novák – klavírní koncert 
22. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům
Matyáš Novák (narozený 20. 6. 1998), je vítě-
zem řady národních a mezinárodních soutěží, 
patří díky mimořádnému harmonickému cítění, 
širokému repertoáru a vynikající úhozové tech-
nice k nejperspektivnějším pianistům své ge-
nerace. Začal hrát na klavír v pěti letech. Je 
absolventem Gymnázia J. K. Tyla v Hradci 
Králové a  Konzervatoře Pardubice ve třídě 
prof. Jitky Fowler Fraňkové. V současné době 
je studentem Akademie múzických umění 
ve třídě prof. Ivana Klánského a rovněž stu-
dentem věhlasné klavírní akademie „Incontri 
col Maestro“ v italské Imole ve třídě prof. Bo-
rise Petrushanského. Matyáš je vítězem mno-
ha klavírních soutěží  v České republice, Špa-
nělsku, Slovinsku, Rakousku, Německu, Polsku 
a USA a hrdým členem PETROF Art Fami-
ly.  Každoročně odehraje několik desítek.
Matyáš pravidelně spolupracuje s profesionál-
ními orchestry, je zván na domácí i zahraniční 
festivaly a účastní se mistrovských kurzů pod 
vedením nejlepších umělců svého oboru.

Městská knihovna
Týden knihoven
Týden knihoven proběhne letos v termínu 5. - 
11. října s mottem Knihovny jako centra celo-
životního vzdělávání. Pokud se chcete sezná-
mit s našimi službami podrobněji, využijte 
v pátek 9. října Den otevřených dveří. Novým 
čtenářům bude umožněna po celý týden re-
gistrace na rok zdarma. Těšíme na vaši návště-
vu v knihovně či na některé z našich akcí (ne-
jenom v Týdnu knihoven)!

Upozornění
Knihovna bude z provozních důvodů ve čtvr-
tek 22. října uzavřena.

Kluby v knihovně
5. / Po / 18:00 / městská knihovna

Filmový klub: 
Velká nádhera (La Grande Bellezza)
Vizuálně podmanivé komediální drama Paola 
Sorrentina s přenádherným hudebním sound-
trackem vypráví o hledání smyslu vlastní exis-
tence a smíření se s věčně plynoucím časem 
a stárnoucím tělem. Příběh stárnoucího spiso-
vatele a novináře Jepa zasazuje Sorrentino 
do prostředí vysoké smetánky podmanivého 
Říma a po vzoru filmových velikánů Federica 
Felliniho a Michelangela Antonioniho podává 
kritiku současné společnosti, žijící v povrch-
nosti a přetvářce.
Režie: Paolo Sorrentino, scénář: Paolo Sorren-
tino, Umberto Contarello, kamera: Luca Bi-
gazzi, hudba: Lele Marchitelli. Hrají: Toni 
Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Carlo 
Buccirosso. Klub vede Michal Kadlec.

7. / St / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Druhý fantasy klub proběhne opět s koopera-
tivní fantasy karetní hrou Harry Potter: Boj 
o Bradavice. Seznámíme vás se základy pra-
videl a vyzkoušíme si ukázkovou hru. Hra je 
v češtině a je určena pro hráče od 11 let. 

14. / St / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítá-
ní, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti od 3 
do 7 let. Zveme všechny malé i velké knihomoly! 

Další akce v knihovně
8. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula
Jednadvacetkrát v NASA
... aneb Co skrývají oceněné snímky? Do pres-
tižního výběru Astronomického snímku dne 
NASA se za jeho existenci od roku 1995 dosta-
lo jen několik Čechů a Slováků. Uspět však 
více jak dvacetkrát, to už je úspěch jen hrstky 
fotografů celého světa. V tuzemsku takového 
milníku dosáhl zatím jen český astrofotograf 
Petr Horálek. Úspěšné snímky zobrazují nej-
různější astronomické jevy a noční pohledy 
zachycené po celém světě. Mezi publikovanými 
snímky je i několik těch, které vznikly v Česku 
a na Slovensku. Vstupné: 50 Kč.

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

21. / St / 16:00 / městská knihovna
Povídání a čtení s autorkou dětských knížek 
Miladou Rezkovou
Milada Rezková je autorkou několika dětských 
knih (např. Doktor Racek, Rackomix, Neboj, 
Neboj!), přispívá do časopisu Raketa s nad-
sázkou pojmenovaný jako „časopis pro děti 
chytrých rodičů“, který je určen pro děti 
od 5–10 let a obsahuje příběhy, komiksy, zá-
bavné hry, úkoly, tvoření a jiné zajímavosti. Ne-
obsahuje žádnou reklamu a velký důraz klade 
na vizuální stránku a grafické zpracování. 

26. / Po / 18:00 / městská knihovna
Spisovatelé do knihoven: Pavla Horáková
Pavla Horáková vystudovala obory překladatel-
ství, tlumočnictví a serbistika na FF UK v Praze. 
Od roku 1997 překládá beletrii z angličtiny a srb-
štiny (mj. díla Kurta Vonneguta, Saula Bellowa či 
Iana Bankse). Je autorkou detektivní trilogie pro 
mladé čtenáře (Tajemství hrobaříků, Hrobaříci 
v podzámčí a Hrobaříci a Hrobaři). V současnos-
ti pracuje jako redaktorka Českého rozhlasu 3 
– Vltava. Spolu s Jiřím Kamenem sestavila dvě 
knižní kompozice věnované českým účastníkům 
1. světové války Přišel befel od císaře pána 
(2015) a Zum Befehl, pane lajtnant (2018). 
Za svůj první román pro dospělé Teorie podiv-
nosti (2018) obdržela cenu Magnesia Litera. 
Nemáš 29. 10. plány? Přijď do knihovny!
Chystáme nový „teen“ prostor, kde budeš moct 
trávit volný čas, chystat si úkoly do školy nebo si 
třeba zahrát deskovky. Budeme se těšit od 16:00 
i s malým občerstvením. Zuzka Moravcová
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OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV

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

Strakov 22, 570 01 Litomyšl

OVOCNÝCH DŘEVIN A RŮŽÍ
OD POLOVINY ŘÍJNA PRODEJ 
PODZIM 2020

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

ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ

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

tel.:461 639 001

Středisko volného času Tramtáryje
10.–11. / So–Ne / 17:00 / SVČ Tramtáryje
MŮRA – noční šifrovací hra po Svitavách a okolí
Ještě jste si nevyzkoušeli bloudění po nočních 
Svitavách a luštění šifer, které pro vás připra-
vují Pady (Pavel Padyásek) a Lachtan (Libor 
Pauk)? Pokud tuto báječnou zkušenost nemá-
te, tak sestavte pětičlenný tým a vyrazte 
na další ročník této zábavné hry, u které ze-
vrubně poznáte Svitavy a také nejbližší okolí. 
Hraje určena spíše svitavským týmům z důvo-
du potřebné znalosti lokáních míst.
Tým 3–5 lidí / 180 Kč / osoba – max. počet 15 
týmů, proto prosím s přihlášením pospěšte. 
Přihlášky si vyžádejte e-mailu: ppadyasek@svita-
vy.cz, přihlásit se je možné do středy 7. 10. 2020.
Hrát mohou starší 15 let, mladší 18 let musí 
doložit souhlas rodičů, který bude na požádá-
ní přiložen u přihlášky. Doporučujeme si projít 
základy šifrování. Těší se Můra-tým SVČ TRAM-
TÁRYJE! Přihlášení a info: Info: Pavel Padyásek, 
ppadyasek@svitavy.cz, tel. 734287285

15. 10. / Čt / 18:00 / Fabrika, aula
Beseda o závislosti na internetu 
s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA přesunuto 
z dubna 2020!
Srdečně zveme všechny rodiče, pedagogy 
a širokou veřejnost na besedu s terapeutkou 
a lektorkou Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA. 
Vystudovala psychologii a pedagogiku a ab-
solvovala mimo jiné výcvik integrativní psy-
choterapie. Vede dětskou adiktologickou am-
bulanci v Kladně a věnuje se psychoterapii, 
lektorské činnosti a koučinku. 
Téma naší přednášky je, věříme, pro nás 
všechny více než aktuální. Budeme se bavit:

 • o závislosti na internetu / co je a co není 
závislost / o kyberšikaně / o kybergroomin-
gu – internet bezpečně / o zdravém pohybu 
na internetu dle věku dětí / o digitálních 
kompetencích / a o internetu obecně

Na akci je nutné se přihlásit předem. Kapacita 
je omezená. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. Vstupné v předprodeji 70 Kč 
(v kanceláři SVČ Tramtáryje), na místě 100 Kč. 
Info: www.svc.svitavy.cz, Pavlína Šmerdová, 
tel.734 287 284.

28.–1. 11. / St–Ne / TZ Svratouch
Podzimní pobytový tábor
Tradiční pobytová akce s Krťou (Lenka Walto-
vá) a kamarády. Přihlášení: v sekci tábory. Info: 
Lenka „Krťa“ Waltová, lwaltova@svitavy.cz , tel. 
734287286.

MC Krůček
Říjen s Krůčkem
Kromě hallowenských akcí vás v Krůčku čeká 
v říjnu zahájení Předporodního kurzu „Krůček 
po krůčku k novému životu“ – ten startuje  
2. října, zahrnuje 8 lekcí vedených odborníky a 8 
týdnů předporodního cvičení a přítomnost part-
nera na vybraných lekcí. Cena kurzu je 1100 Kč 
pro členy / 1400 Kč pro nečleny MC Krůček. 
V pátek 9. října zahajujeme kurz Rosteme spo-
lečně – cesta ke spokojenějšímu rodičovství  
– 5. setkání pro ty, kteří chtějí porozumět svému 
dítěti i sobě jako rodiči. „Máte někdy chuť si vzít 
od rodičovské dovolené dovolenou? Chcete 

doma více klidu, problémy řešit s nadhledem 
a žít v atmosféře sounáležitosti? Začněme tuto 
výzvu zdolávat společně!“ Kurz pod vedením 
Mgr. Soni Nádvorníkové – pedagožky, absol-
ventky výcviků v rodičovské edukativní terapii, 
encouragementu ad. Cena 750 Kč pro členy/ 
1 000 Kč pro nečleny MC Krůček. 
I v říjnu pak pokračují pravidelné týdenní akti-
vity – program a podrobnosti ke všem akcím 
naleznete na našem webu www.kruceksvitavy.
cz a facebooku:  facebook.com/mckrucek. 
Z dalších vzdělávacích akcí proběhne v říjnu 
ve čtvrtek 8. 10. od 15 do 17 hodin vzdělávací 
workshop Peníze – cesta k hojnosti, kterým 
Vás provede profesionální koučka Jana Jáno-
vá a ve čtvrtek 22. 10. od 15 do 17 hodin vzdě-
lávací seminář Sociálně-právní minimum pro 
rodiny, kterým vás provede vedoucí sociálně-
-právní poradny Mgr. Kateřina Burešová. Cena 
je 150 Kč pro členy/200 Kč pro nečleny MC 
Krůček. POZOR! Nově nabízíme k vzdělávacím 
aktivitám možnost hlídání dětí přímo v prosto-
rách Krůčku – cena za hlídání je navíc ke kur-
zovnému 50 Kč za dítě/jedna akce/lekce. 

Kateřina Burešová

Klub přátel esperanta
Setkání v muzeu
Ve dnech 4.–6. září se konalo v Muzeu esperan-
ta mezinárodní setkání. Kromě účastníků z Čes-
ka přijeli i hosté z Polska a ze Slovenska. Spo-
lečně jsme si prohlédli hudební lavičky vyrobe-
né v rámci Řezbářského memoriálu Aloise 
Petruse věnované významným svitavským 
hudebníkům, a výstavu  Pavla Matušky. Prohlíd-
kou nás provázela Blanka Čuhelová. Pří výhledu 
z kostelní věže nás Jan Richtr  seznámil s his-
torií Svitav. Odhalili jsme pamětní desku u es-
perantského stromu, který místní klub daroval 
svazu. Konala se premiéra filmu „Klíče“, který 
zpracoval Pavol Kaščák v režii Radky Oblouko-
vé s divadlem DOMA. Večer nás režisér a hu-
dební skladatel Ivan Acher provázel koncertem 
Jany Vébrové a Terezky Marečkové, které zís-
kaly ocenění i v zahraničí, a současně  nás se-
známil se svojí skladatelskou i režisérskou pra-
cí a s problémy, které musí občas překonávat. 
Večer byl zakončen autogramiádou.

Libuše Dvořáková

Spolupráce mezi milovníky čaje
Dne 2. září se konala vernisáž výstavy „Čaj, lás-
ka a svět“ v Krajské knihovně v Žilině. Výstavu 
připravila členka místního esperantského klubu 
Magdaléna Feifičová ve spolupráci s vedoucí 
centrální knihovny Mgr. Janou Neslušanovou 
přímo ve velké vstupní hale, kde všichni ná-
vštěvníci knihovny mají možnost si prohléd-

nout více jak 100 fotografií z celého světa 
o pěstování a zpracování čaje a  o čajové kul-
tuře. Jsou to snímky z celosvětové fotografické 
soutěže, které se zúčastnil i svitavský klub. 
V druhé části akce členka esperantského klu-
bu Svitavy Li Huang  předvedla ceremonii čaje 
s ochutnávkami pravých čínských čajů a se-
známila přítomné s přípravou čajů, pěstováním 
a zvyklostmi spojenými s čajem v Číně a ve Vi-
etnamu. Posluchače tato beseda a ceremonie 
velmi zaujala a rozvinula se bohatá diskuze. 
Závěrem se někteří zúčastnili i malování na ča-
jové listy. Jako odměnu získali čínské symbo-
ly pro štěstí.  Libuše Dvořáková

Klub seniorů
6. 10. / Út / 15:00 / Fabrika – hlavní sál
Svátek seniorů
Zábavná talk show s moderátorem Alešem 
Cibulkou a jeho hosty. Vstup zdarma. Akce je 
určena všem svitavským seniorům.

13. / Út / 13:00 / Bowling-Squash centrum, 
ul. Olbrachtova
Bowlingový turnaj
Turnaj pro členy klubu seniorů.

Kurzy – práce s tablety
Středisko volného času Tramtáryje ve spolu-
práci s Klubem seniorů Svitavy připravuje kur-
zy pro získání dovedností při využívání tabletů. 
Zájemci se mohou přihlásit v průběhu měsíce 
října v multifunkčním centru Fabrika, místnost 
č. 301 vždy ve čtvrtek 10:00–11:30 hod. nebo 
prostřednictvím e-mailu kssvitavy@gmail.com. 
www.kssvitavy.cz.  Milena Brzoňová

ZO Kardio Svitavy
Ohlédnutí a co čeká kardiaky dál
To, čím od března všichni procházejí, je ovliv-
něno reakcemi na doporučení, nařízení a vyža-
dované postupy při setkávání nejen na ulicích, 
obchodech, ale i při činnostech, na kterých je 
založena společenská a zájmová pospolitost 
nejrůznějších klubů, spolků, či sdružení. Kardi-
aci se snaží využít příležitostí k bezpečnému 
užívání si možností, které zbývají, k vycházkám 
a výletům za přírodou, poznáváním a k dalšímu 
užívání si společných chvil.

spOlkOvá čINNOst vE Městě
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Před prázdninami se uskutečnila letos první „dál-
ková“ cesta vlakem do Chocně, odkud se pro-
cházkou podél toku Orlice „výprava“ přesunula 
do Brandýsa nad Orlicí. V červenci, protože i na-
dále přálo počasí a restrikce v setkávání doznaly 
úlev, využili kardiaci podmínek k výletu a vycház-
ce na Lucký vrch. Srpen, poslední měsíc „volnos-
ti“ před obnovenými direktivami a doporučeními, 
se uskutečnil zájezd do hřebčína Napajedla, 
poblíž Velehradu jsme navštívili expozici „Živá 
voda“ přibližující rázy krajiny s rybníky a nabíze-
jící možnost z podvodního tunelu vidět ryby v je-
jich prostředí. Vyvrcholením bylo navštívení ba-
ziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Me-
toděje. Příště chceme představit dojmy z plavby 
po Baťově kanále. Plánovaná návštěva Strážnic-
kého vinobraní se neuskuteční z důvodu zrušení 
této akce Dalším cílem budou Čechy pod Kosí-
řem a Muzeum kočárů. Příští společný výlet bude 
10. října do Kutné Hory a na zámek Kačina.  Zá-
jemci se mohou přihlásit u p. Evy Navrátilové 
v Poličce a u p. Marie Stejskalové ve Svitavách. 
Na sobotu 24. října je plánována vycházka do Ši-
rokého Dolu. Svitavští účastníci se vydají tradičně 
vlakem v 8:00 do Poličky, kde se přidají ostatní. 
Cesta povede k Širokému Dolu. Mimo pobyt 
v podzimem zbarvené přírodě očekáváme načer-
pání sil před zimou. Těšíme se. Všem přejeme 
zdraví a dělejme vše proto, abychom čas nepřízně 
zvládli k dalším prožitkům.  Josef Zavřel

Charita Svitavy
Charitní pouť do Bystrého
Letošním cílem pouti svitavské Charity se stalo 
Bystré. Je od Svitav coby kamenem dohodil, 
a tak se skupinka pracovníků mohla vydat i pěš-
ky. Šlo se po polňačkách, loukami a lesem, ces-
ta krásně ubíhala a za chvíli jsme byli na hradě 
Svojanově. Odtud poslední etapou do Bystrého. 
Celkem 28 km v nohách a všichni krásně vese-
lí a unavení, večer v hospůdce a přespání 
na faře. Ráno dorazili charitní poutníci autobu-
sem. Zažili jsme krásnou mši sv. a dozvěděli se 
o historii kostela. Přijali jsme pozvání na výborné 
občerstvení od bysterských farníků a poseděli 
s nimi. Prohlídli jsme si Brtounovu chaloupku 
a poznali kousek historie. Po výborném obědě 
u Vomočilů jsme se ještě vydali k nádher-
né Hartmanické kapli. Domů jsme odjížděli 
všichni spokojení. Bohu díky za krásně prožitý 
a společně strávený čas.  Vendula Kouřilová

Nadace Josefa Plívy třicetiletá
Řadou akcí si koncem října připomeneme ku-
laté výročí založení Nadace Josefa Plívy. Fran-
tišek Plíva nadaci založil 28. října 1990 za úče-
lem podpory vzdělání a kultury, rozvoje a pro-
hlubování mezinárodních styků zejména mladé 
generace při její cestě zpět do kulturní Evropy. 
Nadační dům prošel v posledních letech řadou 
stavebních úprav, aby jeho prostory odpovída-
ly podmínkám pro pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí a současně se provoz nadač-
ního domu stal ekonomičtějším. Velké podě-
kování patří městu Svitavy, které každoročně 
přispívá ze svého rozpočtu na chod nadace.
V současné době si nadace klade za cíl pod-
porovat hlavně spolkovou činnost. Když se 
podíváme do kalendáře akcí na webových 
stránkách nadace, zjistíme, že je občas těžké 
najít „okénko“ pro další aktivity. 

Jsme rádi, že se okolo nadace a přímo v nadač-
ním domě na svitavském náměstí formuje sku-
pina mladých aktivních lidí, kteří úspěšně reali-
zují své nápady ve velmi zajímavých projektech. 
Co víc si přát při pohledu do dalších let. 

Jiří Petr, předseda správní rady

Koncerty k 30. výročí založení Nadace 
Josefa Plívy ve Svitavách:
pátek 30. 10. 
18:00 Michal Ehrenberger 
 relaxace s hang drumy (sklepení nadace)  
18:30 Poezie Hanky Voříškové 
 + Pavla Šefrnová – kontrabas  

přednáškový sál:
19:10 ženy zpěvné
 soubor Helenky Mazákové 
19:40  Paraplet Svitavy
 koncert folkové skupiny 

sobota 31. 10. – přednáškový sál:
19:00 slavnostní zahájení
19:15 SYXTET Svitavy – koncert vokální skupiny  
20:00 – Do větru Svitavy
 koncert folkové skupiny 

Září 2020 – leden 2021
Výstava dětských prací – O lidech – vystavuje 
výtvarný kroužek Malování se Stáňou při Na-
daci Josefa Plívy (přednáškový sál). 

TOM Zálesáci Svitavy
Staňte se Zálesákem
Turistický oddíl zahájil v měsíci září svoji pra-
videlnou oddílovou činnost v klubovně v are-
álu MŠ Pražská. Pokud se chcete do oddílu 

přihlásit, stačí dojít na kteroukoli schůzku. Od-
díly letos nejsou věkově odděleny.
Oddíl Sokolíci Čtvrtek 16:30–18:00
Oddíl Káňata Pátek 14:30–16:00
Oddíl Kondoříci Pátek 16:00–17:30
Bližší podrobnosti se dozvíte na webových strán-
kách oddílu www.zalesaci.net nebo můžete kon-
taktovat Martina Malého na tel. 776 198 253.  
Těšíme se na všechny stálé i nové členy.  

Martin Malý

Chuť žít
Marek Vácha je muž mnoha profesí – biolog, 
cestovatel, předseda Akademického senátu 
a přednosta ústavu, popularizátor etiky, římsko-
katolický kněz, spisovatel, skaut… Srdečně vás 
zveme 18. 10. 2020 od 16:30 do Ottendorfero-
va domu na jeho přednášku na motivy knihy 
„Nevyžádané rady mládeži“. Ač adresována 
primárně mládeži, oslovuje i ostatní generace. 
Téma smyslu života a životních hodnot se do-
týká každého člověka, zejména pak právě mlá-
deže. Marek Vácha neposkytuje návod, jak 
prožít a naplnit svůj život – mnohdy spíše klade 
otázky, provokuje a čtenáře či posluchače tak 
nutí k vytvoření si vlastního názoru. Všichni jsme 
vlastně mládež – někdo mladší a někdo zkuše-
nější. Všichni jsme kdysi dostali do rukou štětce 
a před nás bílé plátno. Pořádá Římskokatolická 
farnost a skautské středisko Smrček ve spolu-
práci s Městským muzeem a galerií ve Svita-
vách. Vstupné dobrovolné.  Zdeněk Pešina

Cizinec v realitě
Svitavské občance Janě Jůzové vychází už její 
třetí kniha, která je zároveň její druhou básnic-
kou sbírkou. Kniha nese název Cizinec v realitě. 
Její tvorbu jste mohli vidět na Živé zdi ve Svita-
vách v září 2015 a v loňském roce jí vyšla bás-
nická sbírka Trny růže a příběh Léčebna. S tě-
mito knihami se účastnila několika soutěží (33. 
ročník Ceny Jiřího Ortena, 19. ročník Magnesia 
Litera, NČKR 2019).  Do konce roku by jí snad 
mělo vyjít i pokračování příběhu Léčebna pod 
názvem Z deště pod okap. Všechny knížky si 
autorka sama ilustruje. Knížky je možné zapůj-
čit v Městské knihovně ve Svitavách (zatím prv-
ní dvě) nebo je zakoupit na internetu.  (jj)
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Letošní Hard Dog Race
Závod Hard Dog Race Base, jeden z největ-
ších překážkových běhů, se letos opět konal 
na motokrosové dráze v Opatově u Svitav. 
Celý rok byl plný emocí, komplikací, nástrah, 
a to nejen v životě, ale i v organizaci závodu. 
Naštěstí se závod vydařil a napsal neskutečně 
mnoho příběhů, spustil nespočetně slz 
a mnoho srdcí naplnil hrdostí. V tomto roce se 
na start šestikilometrové trati postavilo 200 
mužů, 595 žen a 23 týmů – celkem 968 účast-
níků z více než šesti států připravených se 
poprat s náročným terénem a šestnácti pře-
kážkami.
Na trati závodu Hard Dog Race ani letos ne-
chyběla spousta vody, bláta, technicky nároč-
né pasáže a kopce, zkrátka vše v kombinaci 
s překážkami bylo připraveno tak, aby trať pro-
věřila pány a psí parťáky po všech stránkách 
a nic nedala zadarmo. Během závodu si zá-
vodníci společně pomáhali a povzbuzovali 
ostatní běžce. Mnozí závodníci si sáhli na dno 
svých sil. Celkový dojem pak umocnilo něko-
lik stovek návštěvníků, kteří spolu se závodní-
ky vytvořili výjimečnou atmosféru. V cíli závodu 

pak byly k vidění dojemné okamžiky, kdy lidé 
objímali své psi a společně si vychutnávali po-
cit překonání sebe sama. 
Celkovou vítězkou závodu se stala závodnice 
z Fitmin týmu, a to Martina Štěpánková se 
psem Nickem, kteří doslova prolétli tratí v čase 
29:47. Celkový čas ale nebyl pro většinu zú-
častněných to hlavní. „V Hard Dog Race nebo-
jujete s časem, ale sami se sebou bok po boku 
se svým čtyřnohým parťákem,“ říká oblastní 
ředitelka závodu Petra Makovská. „Rok od roku 
na závodě vidím více milovníků psů než zá-
vodníků, obrovské bojovníky, a to nejen lidské, 
ale i psí,“ potvrzuje Makovská. Mezi letošní 
hrdiny patří například účastnice, která dokon-
čila závod i s velkým handicapem, nebo další 
nevidomá závodnice/superžena, která odha-
dem třetinu závodu nesla svého třínohého 
pejska do cíle. „Ale patří k nim i babička, která 
vzala svého psího parťáka a prostě se rozhod-
la, že to DÁ a dala to! Hard Dog Race není 
o závodění, ale o pocitu, prožitku, radosti, hr-
dosti a především o souznění člověka a psa,“ 
dodává Petra Makovská.  (pm)

Zamiř výš – hraj  
basketbal!!! 
S tímto sloganem v myslích zahájili hráči od-
dílu basketbalu TJ Svitavy poslední fázi přípra-
vy před nastávající sezónou. Pro letošní rok 
pokračují v přípravě pod vedením zkušených 
trenérů ti nejmenší v basketbalové přípravce 
a dalších šesti mládežnických družstvech. Dvě 
nejmladší družstva jsou přihlášena do oblast-
ních přeborů, žáci budou ve svých utkáních 
měřit síly s nejlepšími ligovými družstvy a tři 
nejstarší družstva budou bojovat v nadregio-
nálních ligách. Pod našimi křídly se s námi 
nadále připravují i mladí basketbalisté v Polič-
ce. Na své boje ve Východočeské lize se těší 
i naši muži, kteří opět pomýšlejí na umístění 
na příčkách nejvyšších. Více na www.basket-
svitavy.cz.  David Kresl

Dary v rekordní hodnotě 400 000 korun předány
Dne 4. září proběhl v areálu Na kurtech ve Svi-
tavách 8. ročník charitativního tenisového tur-
naje Svitavské tenisové srdce. Stejně jako 
v minulých letech nebyly sportovní výsledky 
tím, co by zúčastněné zajímalo nejvíce. Hlav-
ním mottem bylo zprostředkovat setkání mezi 
těmi, jež mají snahu pomáhat druhým, tedy 
sponzorů akce s těmi, kteří se ocitli ne vlastní 
vinou v situaci, kdy jsou za každou pomoc 
vděčni. Prostředníkem tohoto setkání, kdy 
šťastnější pomáhají potřebným, bylo zájmové 
sdružení Svitavské tenisové srdce.  V letošním 
roce byla pomoc poskytnuta celkem 16 rodi-
nám, které se potýkají s nějakou formou zdra-
votního hendikepu zejména u svých dětí. Ve-
dle toho byla pomoc poskytnuta i 4 organiza-
cím. Celkově bylo darováno 20 * 20 000 korun, 
tedy 400 000 korun. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem spon-
zorům a současně je i širokou veřejnost pozvat 
na příští ročník. O termínu konání budeme 
včas informovat. 
Jan Krejčí, Pavel Ducháček, Lenka Karlíková

spORt

Za Edou Hromadníkem
Koncem července ve věku 73 let zemřel spor-
tovní fotograf Eduard Hromadník. Jeho fotky 
dokumentující sportovní dění ve Svitavách nás 
provázely dlouhá léta a často se objevovaly 
v Našem městě i ve Svitavském deníku. Pa-
mětníci vědí, že stál u zrodu házené ve Svita-
vách koncem šedesátých let. Po skončení 
aktivní činnosti házenkáře trénoval. V oblibě 
měl šachy, plochodrážní sport, ale fotil i bas-
ketbal, volejbal, florbal, hokej, hokejbal. Zkrát-
ka Edu bylo vidět u každého sportu. Jeho váš-
ní byl ale fotbal, se kterým trávil každý víkend. 
Na prvním letošním utkání zůstala jeho židle 
u trávníku prázdná.  Jiří Petr

Úspěch starších pánů 
– fotbalistů
V pátek 11. září proběhl v Olomouci šestý roč-
ník Mistrovství ČR v kopané veteránů U40+. 
Svitavští fotbalisté se zúčastnili už podruhé díky 
nominaci Pardubickým fotbalovým svazem. 
Letošní vystoupení bylo nadmíru úspěšné a jen 
„díky“ hernímu systému obsadili s jedinou pro-
hrou ve čtvrtfinále pěkné sedmé místo z cel-
kem patnácti týmů z celého Česka.  (jp)
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Tuři a jejich příprava 
Tuři mají za sebou přípravné období, ve kterém 
odehráli celkem šest zápasů. K prvnímu utkání 
měli Tuři zajet do polské Wroclavi. Toto utkání 
se bohužel muselo zrušit z důvodu zjištění ná-
kazy covid-19 v polském týmu. Místo tohoto 
zápasu se na poslední chvilku podařilo zajistit 
USK Praha, který přijel odehrát utkání na naši 
palubovku. V tomto utkání se projevil fakt, že je 
v týmu sedm nových tváří. A tým USK nás v po-
slední části porazil o 15 bodů. Celkové skóre 
bylo 56:76 a pražský tým si díky kolektivnější 
a agresivnější hře došel pro zasloužené vítěz-
ství. Zrušeno bylo i druhé utkání. Tentokrát se 
slovenským týmem ze Spišské Nové Vsi, která 
se kvůli nedostatku hráčů omluvila z utkání. 
I v tomto případě se povedlo sehnat soupeře 
a na naši palubovku přijel tým BK Olomoucko. 
Toto utkání rozhodlo posledních pět minut prv-
ní půle a prvních pět minut po poločasové pře-
stávce. V těchto deseti minutách jsme porazili 
svého soupeře v poměru 35:14, a to byl klíč 
k výhře 97:73. K prvnímu venkovnímu utkání 
jsme jeli ke krajskému rivalovi z Pardubic. Úvod 
utkání přinesl vyrovnaný průběh, ale nakonec 

si Pardubice vybojovaly 11 bodový náskok 
v poločase. Naštěstí Tuři po poločase vstoupi-
li do hry s větší energií a už během třetí čtvrtiny 
dokázali tuto ztrátu smazat. V poslední části se 
družstvo prezentovalo stejným výkonem a do-
šlo pro výhru 94:87. Ve třetím a zároveň posled-
ním domácím utkání v přípravě jsme přivítali 
BK Opava. Už během první čtvrtiny si Tuři do-
kázali vybojovat vedení o 9 bodů, o které ov-
šem přišli. Na přelomu poločasu si Opavští 
připsali šňůru 12 bodů a dostali se do vedení 
o deset. Poté ovšem Tuři výborným pětiminu-
tovým úsekem (23:5) ve třetí čtvrtině otočili 
vývoj utkání ve svůj prospěch a došli si pro vý-
hru 95:84. První školní den vyrazili Tuři na Slo-
vensko, kde strávili 3 noci v Prievidze. V plánu 
byla 2 utkání nejdřív v Handlové a den na to 
v Levicích. První utkání s Handlovou jsme roz-
hodli hned v úvodu, kdy jsme se dostali do ve-
dení 16:2. Ve zbytku utkání se soupeř nedoká-
zal přiblížit na víc jak 9 bodů a Tuři vyhráli 
87:67. V posledním přípravném utkání před 
začátkem ligy jsme byli hosty v Levicích. Tento 
duel se nám opět podařilo odskočit soupeři už 
v první čtvrtině na rozdíl 12 bodů. Před koncem 
třetí čtvrtiny jsme se dostali k vedení 76:51 
a vypadalo to, že je utkání rozhodnuto. V po-
slední části ovšem Tuři předvedli velmi nekon-
centrovaný výkon a povolili domácím se dostat 
až na rozdíl 8 bodů. I přes tento výpadek Tuři 
došli pro výhru 92:80.
Z celkového počtu šesti zápasů se jich hned 
pět podařilo vyhrát. Na tyto výsledky se Tuři 
budou snažit navázat i v ligovém ročníku, kdy 
je na úvod vyzve nejsilnější možný soupeř 
Nymburk a ukáže, jak se nové družstvo doká-
zalo připravit na start.  Martin Novák

Atletická sezóna  
běží na plné obrátky
Po covid pauze vrcholí zkrácená atletická se-
zóna. První víkend v září patřil Mistrovství re-
publiky dorostu a juniorů, kde náš oddíl repre-
zentovali Eliška Červená a Daniel Zoicas. Eliška 
se jako vícebojařka v konkurenci specialistek 
na jednotlivé disciplíny neztratila a vybojovala 
dvě šestá místa v bězích na 200 m (25,88 sec) 
a na 100 m př. (14,51 sec). V dálce pak přidala 
ještě 9. místo za 520 cm. Dan ve své trojsko-
kanské premiéře na vrcholné akci předvedl 
v nepříznivém počasí solidních 12,45 a z Ost-
ravy si odvezl 12. místo.
Velkou radost nám udělala družstva mladších 
žákyň a mladších žáků v Krajském přeboru 
družstev. Obě družstva postoupila do krajské-
ho finále, když děvčata s obrovským násko-
kem svoji skupinu vyhrála a oslabené družstvo 
chlapců udrželo svůj náskok z jarní části. Ve fi-
nále se utkají s dalšími pěti nejlepšími oddíly 
z našeho kraje. Josef Marek

Jakub Marek mistrem 
republiky dorostenců
V sobotu 15. srpna 2020 se v Příbrami konalo Mis-
trovství republiky ve sprint triatlonu, odkud si svi-
tavský rodák Jakub Marek závodící v barvách br-
něnského Konrad Tools Teamu odvezl titul mistra 
České republiky v kategorii dorostenců. Závod 
na 750 m plavání, 20 km cyklistiky a 5 km běhu 
ovládl stylem start-cíl a zvítězil tak již letos potřetí 
na Českém poháru v triatlonu.  Laďka Marková

Basketbalová U14 
vezou stříbro z turnaje
V přípravném turnaji na basketbalovou žákov-
skou ligu zajížděli hráči Svitav kategorie U14 
do Olomouce. Ve dvou dnech sehráli celkem 
čtyři zápasy proti účastníkům žákovské ligy 
a s bilancí tří výher a jedné prohry brali koneč-
né druhé místo. Porazili silné celky Olomouce, 
Vyškova i Kbel. Nestačili pouze na velmi dob-
ře bránící tým Kroměříže, celkového vítěze 
turnaje. Cenu nejužitečnějšího hráče turnaje 
MVP získal svitavský hráč Tomáš Bryška. 
Do nejlepší pětky turnaje se prosadil i Gabriel 
Špaček. Ve vložené soutěži střelbě trestných 
hodů uspěl Tadeáš Laky. Celý tým se v turnaji 
zlepšoval zápas od zápasu, což je před ligou 
určitě dobrá zpráva.  Pavel Špaček

Za Karlem Petrželou
Karel byl dlouholetý závodník a specialista na vr-
hačské disciplíny, dodnes drží mužský oddílový 
rekord ve vrhu koulí. Ve Svitavách Karla znal tak-
řka každý, kdo se pohyboval kolem sportu. Byť 
si zamiloval atletiku, angažoval se i v kolektiv-
ních sportech a podílel se na letní přípravě např. 
florbalistů. Své bohaté zkušenosti v posledních 
letech uplatnil ve svitavské atletice, kde nám 
výrazně pomáhal v trenérské činnosti či s pořá-
dáním závodů, se svými svěřenci také získal 
několik medailí na Mistrovství ČR. 
V „nové“ éře oddílu po otevření Svitavského 
stadionu zanechal Karel Petržela nesmazatel-
nou stopu a děkujeme všem, kteří mu věnuje-
te společně s námi tichou vzpomínku.  (red)

spORt


