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Instagram druhý 
nejlepší v kraji
Agentura Kvalikom se věnuje analýze ko-
munikačních kanálů veřejných institucí. 
Jak si vedou instagramy měst a obcí, před-
stavila na svých webových stránkách. Náš 
profil @svitavyavy. se umístil na druhém 
místě v Pardubickém kraji. „Jednotný styl 
komunikace, na kterém si město dává vel-
mi záležet, se promítá i do názvu účtu. Je 
to originální a snadno zapamatovatelné. 
Designově velmi čistý a elegantní je i pro-
filový obrázek,“ sděluje Vít Novák z Kvali-
komu. Součástí hodnocení jsou rovněž 
tipy na zlepšení. Svitavský Instagram jsme 
oživili teprve nedávno a prostor na zlepše-
ní si uvědomujeme. Budeme dále praco-
vat zejména na zajímavém obsahu nejen 
pro Svitaváky, ale rovněž pro návštěvníky 
města. „Svitavy mají vytvořenu jednu z nej-
lepších vizuálních identit, na kterou jsme 
doposud při hodnocení natrefili, a pokud 
by v budoucnu město dokázalo využít 
na Instagramu její plný potenciál, bylo by  
to skvělé. Je opravdu krůček od toho stát 
se nejlepším Instagramem v kraji a i za jeho 
hranicemi,“ dodává Novák. Petr Šmerda

Svitavský informační měsíčník
květen 2021

05Seniorcentrum  
otevře své dveře3 Svitavští světáci:  

Miroslava Bjørnback Seka6 Basketbaloví Tuři  
byli v karanténě20

Všem maminkám k svátku
Svátek matek (den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den 
má být oceněním odvahy a oběti mateřství. Za zakladatelku Svátku matek je považována meto-
distka Anna Marie Jarvis. Ta  při druhém výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém 
kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. 

Rok poté byla požádána, aby toto setkání 
na druhou květnovou neděli opět zopakovala. 
Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala 
šíření této myšlenky věnovat naplno, až nako-
nec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den 
matek národním svátkem. Z USA se svátek za-
čal šířit dále. V Evropě se uchytil po první svě-
tové válce, v Československu se Den matek 
začal slavit v roce 1923. 
V učebnici náboženství mne zaujal příběh „Mi-
chal účtuje“:
Michal sedí u kuchyňského stolu a píše. Domá-
cí úkol má již hotový. Maminka se ho proto ptá: 
“Píšeš z pilnosti nějaký úkol? To bude mít paní 
učitelka radost!“ 
„To není žádný úkol z pilnosti,“ odpovídá Michal.
„Tak co tedy píšeš?“ 
„To je pro tebe, mami.“ 
„To jsem ale zvědavá.“
Michal je za chvíli hotov. „Konečně,“ vzdychne 
si. Lístek totiž třikrát přepisoval, pokaždé něco 
zapomněl. Složil ho, vložil do obálky a položil 

mamince k šicímu stroji. Maminka Michalův 
dopis otevřela a četla:
Účet Michala Nováka mamince:
Každý den vynesl odpadky...20 Kč
3x týdně došel na nákup…30 Kč
4x utřel nádobí a stůl...25 Kč
Ostatní práce (utřel prach, zalil květiny 
a mnoho dalšího)…50 Kč
Celkem…125 Kč
Maminka chvíli přemýšlela, potom vzala peně-
ženku a řekla: „Ano, musím ti zaplatit 125 korun, 
opravdu jsi moc pomohl.“
Michal se těšil ze zasloužené mzdy. Blízko 
domu jsou kolotoče, může jít na houpačky, 
nebo raději na autodrom. Jedna jízda stojí 30 
korun. Může jet 4x a ještě mu zbude 5 korun, 
a přitom jeho pokladnička zůstane nedotčená.
Když se Michal vrátil z autodromu domů, našel 
na své posteli dopis. Písmem, které dobře znal, 
bylo na obálce velkými písmeny napsáno jeho 
jméno. Otevřel dopis a našel tam lísteček:

Pokračování na str. 2
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INFORMACE Z MĚSTA

Pokračování ze str. 1
Účet paní Novákové synu Michalovi:
10 let pro něj vařila...0 Kč
10 let pro něj prala…0 Kč
2000x ho myla a česala...0 Kč
100x mu zašívala kalhoty a košile...0 Kč
120 dnů u něj probděla, 
když byl nemocný...0 Kč
———————————————————————————
Celkem…0 Kč
 
Ještě tentýž večer našla paní Nováková 
na svém šicím stroji 125 korun. A přesně tento 
obnos ubyl v Michalově pokladničce… 
Přeji všem maminkám, aby zakusily radost  
ze svých manželů a dětí.

Václav Dolák, farář římskokatolické církve

Porotci ocenili fotografy
Dne 7. dubna 2021 proběhlo jednání poroty 
41. Národní soutěže a výstavy amatérské fo-
tografie. Porota pracovala ve složení: Dana 
Kyndrová – předsedkyně, Věra Matějů a Blan-
ka Čuhelová, Josef Ptáček, Vítězslav Krejčí – 
členové. Hodnoceno bylo celkem 664 snímků 
od 157 autorů a 3 kolektivů. Porota vybrala 
fotografie na výstavu a do katalogu výstavy. 
Zároveň ocenila fotografie ve všech kategori-
ích. Výstava bude instalována v městském 
muzeu a galerii a otevřena bude online 8. 
května 2021. Prohlídka vystavených fotografií 
s odborným výkladem člena poroty bude vir-
tuální a naleznete ji na stránkách SKS, muzea 
a ve vysílání místní televize Comvision. Jestli 

situace dovolí, reálně výstavu zahájíme a ceny 
předáme ve Fabrice (kam taky přeneseme 
výstavu) 4. září 2021. Petr Mohr

Připomínka Dne vítězství
Jsou dějinné události, které je nutné stále při-
pomínat. Zdá se, že sedmdesát šest let 
od skončení největšího konfliktu světa je do-
statečně dlouhá doba, abychom mohli tvrdit, 
že se jizvy zacelily a téma války je už látkou pro 
historiky a do učebnic. Opak je pravdou. Tak, 
jako mizí přímí pamětníci bojů, váleční veterá-
ni, velcí i malí hrdinové, mizí i povědomí o zlu, 
nenávisti, ale i utrpení vojáků i civilistů. Čas 
odvádí oběti i jejich trýznitele. Pro historickou 
paměť je to velmi nebezpečné a vyvolává to 
falešný pocit, že toto se už opakovat nebude. 
Nebyla však společenská lhostejnost, tolerance 
k extremismu a jednoduchým řešením sociál-
ních problémů důvodem k tomu, aby se naci-
smus dostal k moci? Latentní formy tohoto 
zhoubného nádoru nás mohou ohrozit i dnes. 
Tři generace moderních Evropanů žijí své živo-

ty v relativním míru. Ale bojuje se stále, nikoliv 
konvenčními zbraněmi. Ten boj se cíleně pře-
nesl do kyberprostoru, z něhož útočí na naši 
oslabenou paměť. Zlenivíme-li v obezřetnosti, 
naše paměť zleniví také. Válka není pouze his-
torické téma, je to zdroj zkušeností, který byl 
krvavě zaplacen. Proto dnes klademe květiny 
k památníkům a hrobům neznámých vojínů, 
abychom si konflikt připomínali a děkovali 
za jeho skončení. Stane se tak i 8. května 2021 
v 8:30 hodin, kdy pietně položíme květiny k no-
hám památníku Osvobození v ulici TGM. Poté 
odhalíme informační desku Josefa Serinka, 
tedy Černého partyzána, na budově někdejšího 
stejnojmenného hostince, ve kterém Josef Se-
rinek po válce provozoval hostinskou živnost 
do roku 1953. I tento příběh je součástí naší 
sdílené paměti. Radoslav Fikejz

Poděkování záchranářům
V pondělí 15. března 2021 po poledni byla při-
volána Rychlá záchranná služba Pardubického 
kraje k vážnému úrazu, který se stal mému pří-
teli při práci na střeše. Spadl ze šesti metrů 
a jeho stav byl takřka kritický. Záchranáři přije-
li do čtyř minut a poskytli mu odbornou první 
pomoc, která zcela určitě přispěla k záchraně 
jeho života. Chtěla bych touto cestou upřímně 
poděkovat všem, kteří se toho dne zasloužili, 
že nezůstala v našich srdcích prázdnota a bo-

lest. Práce záchranářů je spolu s prací lékařů 
tou nejnáročnější a my si to uvědomíme teprve 
tehdy, když je opravdu potřebujeme. Jsem moc 
ráda, že naše životy chrání takoví „machři“, 
za jaké je považuji. Přeji všem hodně zdraví, 
málo takových obtížných případů a ocelové 
nervy, bez nichž by svoji náročnou profesi asi 
těžko tak dobře zvládali. Ještě jednou děkuji 
za záchranu lidského života. 

Jarmila Djuričová s rodinou

VÍTE, ŽE...

…ve vinotéce Amálka na náměstí 
Míru u informačního centra rozšířili 
sortiment o Mixit nebo čajové med-
vídky? Navíc zde seženete speciální 
piva ze Zámeckého pivovaru z Frý-
dlantu. Otevřeno mají od pondělí 
do pátku od 9 do 17 hodin a v sobo-
tu od 9 do 12 hodin.

Za Františkem  
Pavlíkem
Není mnoho věcí, které jsou definitivní a ne-
můžeme je změnit. Odchod člověka k nim 
bohužel patří. 

Noc kostelů bude i v letošním roce
Ano, i letošní rok plánujeme nechat otevřené 
kostely a modlitebny déle do noci a pozvat 
k návštěvě veřejnost, tedy i ty, kteří běžně 
do těchto prostor nechodí. Čím se bude letoš-

ní ročník lišit od těch předchozích? Jistě toho 
bude více. Už třeba tím, že v tuto chvíli nedo-
kážeme „slíbit“ detailní program. Na určitou 
nejistotu jsme si pravděpodobně všichni zvyk-
li. Byli jsme uvyklí plánovat a detailně organizo-
vat. Avšak poslední více než rok nám připo-
mněl, že nejsme tak úplně páni tvorstva a že 
jsou věci, které prostě ovlivnit neumíme...
A tak přijměte pozvání k návštěvě kostelů – míst, 
kde lidé současnosti i lidé minulosti si uvědo-
mují maličkost lidského bytí a nechávají se po-
zvat k věcem, které nás přesahují – jak v prosto-
ru, tak v čase – a které jsou stálé. Kostel a vy!
Noc kostelů: pátek 28. 5. 2021 od 18 hodin, de-
tailní program na www.nockostelu.cz. 

Zdeněk Pešina

V pátek 19. března jsme se rozloučili s Františ-
kem Pavlíkem, dlouholetým zpěvákem Pěvec-
kého sdružení Dalibor.
Milý Františku. Těžko hledat slova. Všichni jsme 
překvapení, smutní, zadumaní. Je těžké při-
jmout, že už na zkoušce nepřijdeš mezi dveře, 
nebudeš vtipkovat, vyprávět, kde jsi byl, ptát se 
a diskutovat o všem, co Tě zajímalo. Bude nám 
chybět Tvoje přítomnost, osobitý humor, nad-
hled, klid. I dnes Ti zpíváme o rákosí, které se 
chví ve větru, o bouři, která nám skloní hlavy, 
přemýšlíme o pokání a naději. Jako vždy zpíváš 
s námi, a najednou Tě vidíme v dáli – na cestě 
za jasným světlem, otočíš se, poslední pohled 
a odcházíš… Za PS Dalibor Marie Grmelová 

a Miroslava Ducháčková
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Seniorcentrum otevře své dveře 

Ale virtuálně. Rozšíření Seniorcentra je projekt, 
kterému se vedení města ve spolupráci s vede-
ním Seniorcentra intenzivně věnuje již řadu let. 
A právě na přelomu května a června nastane ten 
slavnostní okamžik, kdy bude dílo hotové a spat-
ří světlo světa. Celkové náklady, na které město 
obdrželo i bezmála 34 milionů korun z dotací, 
přesahují částku 127 milionů. Vzhledem k fi-
nanční náročnosti, dlouhodobému řešení a ve-
řejnému zájmu bychom velice rádi s širokou 
veřejností sdíleli novou podobu přístavby Seni-
orcentra, ovšem termíny stavby jsou neúprosné 

a vládní opatření o shlukování osob ve vnitřních 
prostorách nejasná. Proto jsme se rozhodli vydat 
jinou, ovšem bezpečnou cestou. Je totiž potřeba 
stále myslet na to, že se jedná o sociální zařízení, 
v němž se pohybují převážně zdravotně křehcí 
senioři a jejich zdraví musí být vždy prioritou.
Místo klasického dne otevřených dveří se pro-
hlídka nové přístavby přesune do virtuálního 
prostředí. Na 27. května pro vás chystáme 
přímý přenos z Fabriky, kde moderátor Ondřej 
Komůrka vyzpovídá jednatelku Seniorcentra 
Lenku Jurenovou, její kolegy a chybět nebude 

ani zástupce vedení města. Ti společně poho-
voří o projektu, jak náročné bylo jej zrealizovat, 
jaká úskalí to přinášelo, ale hlavně na co se 
můžeme těšit a co nového přinese. Toto vše 
bude navíc doplněno o foto a videodokumen-
taci přímo z nových prostor. My již nyní může-
me prozradit, že od června by se měli stěhovat 
klienti do nového křídla. Seniorcentrum plánu-
je také využít moderního gastronomického 
zázemí a nabízet pokrmy i pro veřejnost. Li-
vestream bude možné 27. 5. od 18.00 hodin 
sledovat na CMS TV nebo na YouTube SKS 
Svitavy, záznam poté bude archivován pro ve-
řejnost. Jiří Johanides

INFORMACE Z MĚSTA

Záměr prodeje parcel 
v Habrové zveřejněn
Od poloviny dubna mohou zájemci na úřední 
desce Městského úřadu Svitavy najít záměr 
prodeje jednotlivých parcel v připravované lo-
kalitě ulice Habrová. Ten bude zveřejněn až 
do poloviny května a o schválení prodejů po-
zemků jednotlivým zájemcům by následně 
měli jednat zastupitelé dne 23. června na svém 
pravidelném zasedání.
Na webu města Svitavy www.svitavy.cz jsme 
doplnili klíčové informace technického rázu. 
Pokud jste tak již neučinili, doporučujeme se 
blíže seznámit se všemi specifikacemi. Ke kaž- 
dé parcele byl vytvořen vlastní technický řez. 
Došlo k upřesnění výškových a technických 
záležitostí pozemků. Součástí je také materiál 
situace řešení komunikací a rozdělení pozem-
ků, stejně jako okótování jednotlivých parcel.
Samostatně zveřejňujeme příčné řezy budou-
cích komunikací ke stávajícím terénům jednot-
livých pozemků. Tímto má každý zájemce mož-
nost zjistit výškové poměry mezi budoucími 
komunikacemi a pozemkem. Při přiblížení PDF 
dokumentu „Situace komunikací“ je možné také 
konkrétně zjistit výšky současného terénu. Vě-
říme, že poskytnuté podklady včetně informa-
tivního videa či záznamu z kulatého stolu, kde 
se zájemci mohli ptát přímo vedení města, jsou 
dostačující pro všechny, kteří zvažují zakoupení 
pozemku v řešené lokalitě.  Jiří Johanides

Rozšířil se výjezd 
objezdu na Poličku
I navzdory faktu, že nová stavba splnila všech-
ny požadavky a povinné náležitosti a okružní 
křižovatka u Langerovy vily byla schválena 
k provozu, rozhodlo se Ředitelství silnic a dál-
nic ČR k drobnému zásahu na výjezdu směr 
Polička. Ve dvou víkendech během měsíců 
března a dubna došlo k menším opravám ob-
ruby. A právě během těchto oprav se také po-
dařilo výjezd mírně rozšířit, aby byl pohodlněj-
ší pro průjezd zvláště větších automobilů či 
kamionů.  Jiří Johanides

Listinné sčítání  
končí 11. května
V minulém vydání jsme informovali o zahájení 
Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Jeho online 
část již pominula, ale určitě se ještě najde 
spousta nesečtených. Ti mají zákonnou povin-
nost do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčíta-
cí formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři (zaměstnanci České pošty, případně 
Českého statistického úřadu). Vzhledem 
k současné situaci byla upravena distribuce 
i sběr formulářů tak, aby došlo k výraznému 
omezení fyzických kontaktů mezi komisaři 
a obyvatelstvem. Komisaři také podléhají pra-
videlnému testování na koronavirus, ovšem 
z hygienických důvodů nemohou pomáhat 
s vyplněním formulářů. V případě potřeby se 
můžete obrátit na infolinku 253 253 683, na-
psat dotaz na dotazy@scitani.cz nebo využít 
virtuální poradny na www.scitani.cz.
Připomínáme, že sčítání je povinné pro všech-
ny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku 
(půlnoc z 26. na 27. března 2021) trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území 
ČR. SE číst se musí každá taková osoba, bez 
ohledu na místo skutečného pobytu, věk, své-
právnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 
let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně 
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opa-
trovník nebo osoba k tomu oprávněná.  

Jiří Johanides

Zastupitelé zasednou 
k jednání 12. května
K dalšímu pravidelnému a plánovanému zase-
dání Zastupitelstva města Svitavy dojde 
ve středu 12. května 2021 v 16:00 hodin ve vel-
ké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, 
T. G. Masaryka 40/25. Volení zástupci budou 
podle schváleného plánu práce pro letošní rok 
projednávat především výsledky hospodaření 
města za rok 2020, schvalovat účetní závěrku 
města za rok 2020, zabývat se bezpečnostní 
situací na území města, zprávou o činnosti kul-
turních zařízení nebo bytovou politikou města.
V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje lze 
složitě definovat opatření platná v den zasedá-
ní. Z tohoto důvodu doporučíme bezpečnější 
cestu sledování zasedání formou živého online 
přenosu, který poběží na oficiálním YouTube 
kanálu města Svitavy a odkazovat na něj bude-
me přes webové stránky i oficiální facebooko-
vý portál. Těmito komunikačními kanály také 
budeme sdílet informaci o platných nařízeních 
a možnosti přítomnosti veřejnosti na zasedání. 
Děkujeme za pochopení.  Jiří Johanides



4 

Cyklohlídky strážníků   
Počínaje květnem, pokud to situace v ČR dovo-
lí, opět vyjedou do terénu cyklohlídky strážníků 
městské policie. V terénu se budou objevovat 
přes léto až do září. Jedná se o nepravidelné 
hlídky strážníků, které se venku budou pohybo-
vat zejména odpoledne ve všedních dnech 
a o víkendech během celého dne. Strážníci bu-
dou dohlížet na dodržování veřejného pořádku, 
monitorovat městský mobiliář v parcích či v pří-
rodních lokalitách využívaných k rekreaci a od-
počinku, pohybovat se v zahrádkářských kolo-
niích, na cykloturistických trasách v okolí, ale 
i ve městě. V neposlední řadě budou řešit i věci 
týkající se plynulosti a bezpečnosti silničního 
provozu, zejména na cyklostezkách. Výhodou 
cyklohlídek je fakt, že strážníci mohou operativ-
něji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých 
prostranstvích městské aglomerace. Hlavním 
účelem však je být všem občanům blíže, umět 
poradit a působit také preventivně.

Občanská soužití
Na začátku dubna řešila městská policie něko-
lik oznámení na rušení občanského soužití. 
Dne 6. 4. to byla hned tři oznámení:
 • Oznamovatelka na lince 156 strážníkům 

sdělila, že má obavu o dědečka, který bydlí 
v ul. kpt. Jaroše. Ten má být verbálně napa-
dán sousedem, který mu vyhrožuje ublíže-
ním na zdraví. Věc vyřízena domluvou.

 • Kolem 13:35 hod. bylo oznámeno, že v ul. 
U Nemocnice došlo k napadení muže. 
Oznamovatel sdělil, že byl napaden druhým 
neznámým mužem, kterého předtím upo-
zornil na nevhodnost odhazování nedopalků 
cigaret na zem. K incidentu došlo před klu-
bem Tyjátr a celá věc byla zaznamenána 
městským kamerovým systémem. Strážníci 
na místě zjistili, že napadený muž se sám 
začal aktivně proti napadání bránit a násled-
ně v podstatě zahnal pachatele na útěk. Pů-
vodce incidentu je strážníkům znám a bude 
dále řešen pro spáchání přestupku.

 • Odpoledne došlo v ul. Purkyňova ke rvačce 
dvou osob o tašku, potyčka skončila nárazem 
jednoho z mužů do stojícího vozidla, které 
bylo nárazem poškozeno. Strážníci zjistili dva 
muže, kteří byli původci rvačky a dále svěd-
kyni události. Následně bylo zjištěno, že se 
muži nejdříve hádali, pak se začali prát a je-
den druhého hodil na kapotu vozidla. Důvo-
dem měla být přesně nespecifikovaná part-
nerská rozepře. Oba uvedení byli pod vlivem 
alkoholu a jeden z nich si způsobil zranění 
na hlavě a musel být převezen k ošetření 
do nemocnice. Strážníci věc na místě zado-
kumentovali, vyrozuměli majitelku poškoze-
ného vozidla a celá věc bude mít ještě dohru 
u správního orgánu.

Kontroly na nádražích
Strážníci v rámci obchůzkové činnosti provádě-
jí pravidelné kontroly autobusového i vlakového 
nádraží, a to jak v denní době, tak při noční hlíd-
ce. Při jedné z kontrol byl dne 8. 4. v 00.55 h 
nalezen ve vnitřních prostorách nádraží ČD muž 
ročníku 1982. Muž byl strážníky vyzván, aby pro-
stor opustil, což dobrovolně učinil. Následně byl 
dotyčný ztotožněn a následovaly další úkony, 
které nám nařizuje zákon. Rostislav Bednář

Paliativní domácí péče ve Svitavách bude,  
hledají se však pomocné ruce a finance
Na konci měsíce března jsme z Pardubic obdrželi skvělou zprávu, když spojená delegace Chari-
ty Svitavy a vedení města byla informována o úspěchu ve výběrovém řízení na provoz paliativní 
domácí péče ve vlastním sociálním prostředí pacientů, tedy v jejich domovech. 

I když je v regionu domácí ošetřovatelská péče 
částečně pokryta, na území celého okresu Svi-
tavy to nestačí a péče paliativní zde zcela chy-
běla. Samotné zahájení poskytování služby je 
však spojeno s náročnými finančními náklady. 
Charita Svitavy má vyjednanou spolupráci se 
všemi pojišťovnami a služba jako taková bude 
všem pacientům pojišťovnami proplácena, ov-
šem nákup automobilů, zdravotních přístrojů 
a pomůcek, vybavení sester a odborné proško-
lení personálu stojí nemalé peníze. Charita 
proto nyní oslovuje možné dárce a chystá ve-
řejnou dárcovskou sbírku, kde bude možné 
tuto službu podpořit. Věříme, že se prostředky 
podaří získat. Moc děkujeme každému, kdo to 
alespoň zváží a jakmile kampaň odstartuje, 
pošle tuto zprávu dále do světa. Podpořit do-
mácí péči budete moci například i zakoupením 
vstupenky na zahradní hudební festival Vzadu 
v sadu, který Charita plánuje zorganizovat 19. 
června. Pokud se podaří prostředky získat, 
služba bude občanům dostupná od října toho-
to roku.
Dovolujeme si vás informovat o výběrovém ří-
zení na pozici Všeobecná sestra/bratr domácí 
ošetřovatelské a paliativní péče, které Charita 
Svitavy vypsala právě v souvislosti s paliativní 
péčí. Po zájemcích bude požadováno prová-
dění odborných zdravotních výkonů, ošetřova-
telská a paliativní péče ve vlastním domácím 
prostředí pacienta, ale také zdravý a zodpo-
vědný přístup, neboť jeden z hlavních a důleži-
tých bodů této služby je zajištění neustálého 

provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Přihláš-
ky lze posílat do 6. 5. 2021. Pro více informací 
navštivte webové stránky www.svitavy.charita.
cz nebo můžete kontaktovat ředitelku svitavské 
Charity Vendulu Kouři lovou na čísle 
737 183 357. Jiří Johanides

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Rozkvetlé Svitavy
Aprílové počasí letos řádilo ve velkém, přesto 
však cibulové pásy ve Svitavách hrály všemi 
barvami. Po městě je hned několik takových 
lokalit, kde najdete rostoucí krokusy, narcisy, 
česneky a další zkrášlující rostliny. Najdete je 
například v okolí vlakového nádraží, okružních 
křižovatek, u sportovní haly, v parčíku v ulici 
Školní nebo pod dětským hřištěm v ulici Svi-
tavská. Líbí se vám rozkvetlé části Svitav? Po-
sílejte nám fotografie na info@svitavy.cz nebo 
do zpráv na náš oficiální facebookový portál. 

Jiří Johanides

Zápis dětí do mateřské školy
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou 
i v letošním školním roce obdobně jako v roce 
minulém.
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, 
která tento školní rok v mateřských školách 
provázejí, bude uskutečněn tak, aby byla zaru-
čena bezpečnost dětí i dospělých, respektová-
ny individuální možnosti a omezení jednotli-
vých účastníků a zároveň splněny všechny 
zákonné povinnosti.
 • Do svitavských mateřských škol budou při-

jímány žádosti o přijetí ve dnech 2. – 13. 5. 
2021, poslední den do 16:00 hodin. 

 • Nahlédnout do spisu budou moci rodiče 
(zákonní zástupci dítěte) 14. 5. 2021.

 • Dne 17. 5. 2021 bude na webových strán-
kách a úřední desce MŠ zveřejněn seznam 
přijatých uchazečů. 

 • Nepřijatým uchazečům bude zasláno roz-
hodnutí poštou.

Jednotlivé mateřské školy budou mít na svých 
webových stránkách ke stažení formulář Žá-
dost o přijetí do mateřské školy. 
Žádost mohou zákonní zástupci doručit násle-
dujícími způsoby: 
 • do datové schránky školy, 
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákon-

ného zástupce, 
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 
 • osobním podáním ve škole do připravené 

schránky. 
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřed-
nictvím jiných technických prostředků, než jsou 
výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného 
elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, 
aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak škola k žádosti ne-
přihlédne. K žádosti rodič přikládá prostou kopii 
rodného listu dítěte a dokladu o očkování 
od praktického lékaře. Mnohé školy si pro rodiče 
připravily stream, který bude možné zhlédnout 
v přímém přenosu z Fabriky, nebo poté na strán-
kách škol, či FB profilech.  Jiří Petr
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Rodičům a dětem 
jsme mohli  
důvěřovat…
Od začátku března byla, dle rozhodnutí Bez-
pečnostní rady města, uzavřena všechna dět-
ská hřiště na území města Svitavy. Domnívám 
se, že k tomuto poměrně razantnímu kroku, 
ustanovenému na základě DOPORUČENÍ vlá-
dy ČR, nebylo nutné přistoupit. 
Dle mého názoru bylo možné zapojit poněkud 
více citu a důvěry v naše občany. Zejména 
v této době, kdy dětská hřiště představují pro 
mnoho dětí jednu z mála možností socializace 
a pobytu na čerstvém vzduchu, bych považoval 
za vhodné ponechat hřiště dětem k dispozici. 
Po vzoru okolních měst bylo jistě možné podmí-
nit pobyt na hřišti dodržováním protiepidemic-
kých a hygienických opatření a upozornit obča-
ny na namátkové kontroly městskými strážníky. 
Jsem přesvědčen, že ke kompletnímu uzavře-
ní hřišť mělo dojít až v případě opakovaného 
porušování těchto nařízení. Okamžitý zákaz, 
bez projevení jakékoli důvěry v občany, kteří 
jsou povětšinou ochotni rozumná opatření re-
spektovat, nehodnotím jako správný a domní-
vám se, že právě v této záležitosti jsme nemu-
seli stát v žebříčku zákazů na předních místech.
Doufám, že další podobná opatření budou přijí-
mána s větší rozvahou a empatií vůči občanům. 

Vojtěch Fadrný

S jarem přichází  
naděje, povzbuzení  
a probuzení k novému 
životu
Vážení občané, 
jaro je pro mě něco mimořádného, příroda se 
probouzí k novému životu. V době, kdy píši tyto 
řádky, je všude již cítit jaro a s jarem přichází 
naděje, že si všechno brzy vynahradíme. Pro 
mě je nejhorší omezení cestování, těším se 
na návrat k svobodě cestování, kterou jsem 
považoval za samozřejmost. Možnost, jak toho 
dosáhnout, je vznik takzvaného digitálního 
zeleného pasu. Ten by měl umožnit lidem ne-
chat si nahrát buď očkovací certifikát, nebo 
negativní test a podle návrhu Evropské komise 
by tam mělo být zohledněno i to, jestli a kdy 
člověk prodělal covid. Zelený pas by měl 
umožnit bezpečněji a snadněji cestovat v prv-
ní řadě po Evropské unii a do budoucna 
i do států mimo EU. Možná to není spravedlivé, 
ale chápu jednotlivé státy, že si chtějí chránit 
svoje občany a minimalizovat riziko šíření ná-

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

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 ho-
dinách: So, Ne a svátky 8.00–18.00 
hodin, Po–Pá 17.00–21.00 hodin.
——————————————————————
1.–2. 5. MUDr. Anežka Librová  
Moravská Třebová, Komenského 
1417/22, 461 312 484
8.–9. 5. MUDr. Michal Koukola 
Svitavy, Dimitrovova 799/4,  
461 532 970
15.–16. 5. MUDr. Barbora Komárková  
Moravská Třebová, Svitavská 36,  
734 113 860
22.–23. 5. MUDr. Alena Hřebabetzká  
Staré Město 134, 461 312 501
29.–30. 5. MDDr. Lukáš Pospíšil  
Svitavy Dimitrovova 799/4,  
461 532 970 

Změna vyhrazena. Aktuální stomatologickou 
službu si, prosím, ověřte telefonicky na čísle  
461 569 111 (vrátnice 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.

Aktuální službu si, prosím, ověřte telefonicky 
nebo osobně ve vrátnici nemocnice.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

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

kazy. Víte, nějak s jarem vnímám všude přítom-
nou naději, že se po konci pandemie bude nám 
všem opět dařit dobře.

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

Vždy druhou  
květnovou neděli,
která letos připadá na devátého, slavíme Den 
matek – svátek, kdy projevujeme vděčnost, re-
spekt a lásku matkám a mateřství vůbec. Tento 
svátek není porevolučním výmyslem, má dlou-
hou tradici, o jeho propagaci se v době před 
druhou světovou válkou zasloužila dcera naše-
ho prvního prezidenta Alice Masaryková.
Stalo se tradicí, že svitavská KDU-ČSL si tento 
svátek připomínala druhonedělním odpoled-
ním setkáním v Červené knihovně. Bohužel už 
podruhé za sebou toto setkání neproběhne. 
Stejně jako vloni je na vině současná situace 
probíhající pandemie.
Dovolte nám, abychom na tomto místě našim 
matkám, mámám a maminkám s úctou podě-
kovali za vše, co pro své děti dělají,. Je to obdi-
vuhodné, zejména v této nelehké době. 
Pevně věříme tomu, že příští rok už bude situ-
ace jiná, že už se budeme moci více setkávat, 
že budeme moci poděkovat osobně, že se 
zase budeme moci setkat v krásném sále Čer-
vené knihovny. Jiří Žilka, KDU-ČSL

Město utváří každý  
z nás
Nedávné omezení pohybu nám umožnilo více 
vnímat jak krásu, tak i nedostatky ve veřejném 
prostoru. Nejeden z nás objevil nějaké zajíma-
vé, dříve snadno přehlédnutelné místo. Využij-
me získaných poznatků a informujme o nich. 
Nevyhovující stav můžeme hlásit pomoci mo-
bilní aplikace, můžeme přímo kontaktovat úřad 
nebo oslovit některého ze zastupitelů. Jsme tu 
pro Vás i přes web www.sdruzenipromestosvi-
tavy.cz. Pokud očekávám reakci od vedení 
města, je to rozumnější přístup, než to jen psát 
na sociální sítě a lovit lajky. Zrealizovat každý 
podnět není vždy jednoduché, jak si mnozí 
myslí, ale je tu nepochybně snaha veřejný pro-
stor zlepšovat – důkazy vidíme na řadě míst 
ve městě, třeba teď u krásně kvetoucích rostlin, 
v rekonstrukcích dětských hřišť, v připravova-
ném otevření zahrad sv. Vincence atd. Stále 
budou místa, která si také zaslouží více pozor-
nosti, ale jen vzpomeňme, jak Svitavy vypada-
ly před 10, 20 lety. Někdy to chce hodně odva-
hy k nahrazení něčeho, na co jsou lidé zvyklí, 
k vytvoření něčeho perspektivnějšího nebo 

bezpečnějšího. I takto můžeme nahlížet na si-
tuaci, kdy je potřebné např. na čas narušit kom-
fort pro chodce nebo kdy je nutné sáhnout 
na vzrostlou zeleň, pochopitelně s adekvátní 
náhradou. Ke zlepšení našeho prostředí může 
přispět aktivní přístup každého z nás, respek-
tování druhých, slušnost, dodržování pravidel, 
vlastní kreativita. Mnozí Svitavané již tak kona-
jí a jim patří poděkování. Za SPMS všem přeji 
co nejvíce krásy a radostných podnětů nejen 
do květnových dní. Antonín Benc, SPMS
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Miroslava Bjørnback Seka

Chce se mi napsat: půlku svého dosavadního života studovala a druhou půlku žije v Norsku. Je 
to trošku nadsázka, ale založená na pravdě. Po maturitě na svitavském gymnáziu Míra Seková 
studovala na jazykové škole v Brně angličtinu a k tomu měla večerní kurz norštiny, pak rok rekva-
lifikační kurz v Litomyšli, až se dostala na obor anglistika amerikanistika na Karlově univerzitě. 
K němu si po pár letech přibrala norštinu. V roce 2005 odjela do Bergenu na letní kurz norštiny, 
posléze se tam dva semestry věnovala počítačové lingvistice. V roce 2009 odjela na zkušenou 
do Bodø, kde nejdříve pracovala v univerzitním knihkupectví, pak jako učitelka norštiny na tak-
zvané lidové univerzitě Folkeuniversitetet. Norsko se stalo jejím domovem, už 10 let vyučuje ci-
zince norštinu, nyní i v novém projektu profesory a postdoktorandy na Špicberkách. 

Vystudovala jste svitavské gymnázium. Vaše 
zásadní vzpomínka na školu, učitele?
„Asi vzpomínky na ta „poprvé v životě“. Z nich 
je většina krásných a bláznivých, ale taky jedna 
bolavá, a to, když se nám zabila kamarádka. 
Období gymplu bylo jednoznačně doposud asi 
nejzásadnějším obdobím mého života. 
Na gympl jsem vůbec nechtěla, ale naštěstí 
za mě tehdy rozhodli rodiče a já jsem jim za to 
moc vděčná. Měli jsme obrovské štěstí 
na skvělý kolektiv, většina z nás se stále stýká, 
i když už máme všichni rodiny a jsme rozkutá-
lení všude možně. Můžu říct, že mí nejlepší 
kamarádi jsou právě tahle děcka z gymplu. Je 
to neuvěřitelný, máme už 22 let po matuře! 
Na učitele také ráda vzpomínám, teď už 
s úsměvem, i když s některými jsem byla někdy 
v konfliktu. Mám totiž trochu problém s autori-
tami a některým profesorům jsem to zrovna 
neulehčovala. Snad mi to už odpustili.:-)“

Nemůžeme nezmínit Vaše rodiče Jiřinu a Ale-
še Sekovy, známé svitavské keramiky. Proč jste 
se nevydala v jejich stopách?
„Jsem ráda, že se na rodiče ptáte. Jsou nedíl-
nou součástí kulturního a společenského živo-
ta ve Svitavách, jsem na ně moc pyšná. Obdi-
vuju, co všechno spolu v té malé dílničce ve 
sklepě dokázali vytvořit. Neměli to jako drobní 
malovýrobci vždy jednoduché a teď, když se 
na to zpětně dívám očima skorodospěláka, 
uvědomuju si, kolik síly do svého řemesla vlo-
žili. Ale taky dobře vím, že se jim to vracelo v 
podobě spokojených zákazníků a radosti z 
vydařeného díla. Myslím, že brzy poznali, že jít 
dráhou umělců je více svazující než osvobozu-

jící a hlavně si to tehdy nemohli dovolit se třemi 
dětmi na krku. Nakonec našli svůj vytříbený a 
jedinečný styl, v němž kombinují umění s užit-
kem, to se mi moc líbí. Mám tady v Norsku kus 
domova v podobě jejich hrníčků, misek a figu-
rek. Dříve jsem si hrála s hlínou, ale nikdy jsem 
vážně neuvažovala o tom, že bych se tím jed-
nou měla živit…“

Během gymnázia jste se zamilovala do Skan-
dinávie, co Vás tolik zaujalo?
„Nejdřív knížky, pak se k tomu přidaly filmy. 
Úplně první skandinávskou knížkou, kterou 
jsem přečetla – pokud nepočítám dětské 
knížky od Astrid Lindgrenové a Hanse Chris-
tiana Andersena – mi dala teta, jmenovala se 
Soukromé rozhovory od Ingmara Bergmana. 
Tam začala zamilovanost, přečetla jsem 
spoustu jeho scénářů a viděla velkou část 
jeho filmů. Ale nejenom to, chodila jsem 
do antikvariátu a skupovala knížky, které byly 
překládány ze skandinávských jazyků, na fil-
mových festivalech sjížděla skandinávské 
sekce. Pak se k tomu přidala hudba a divadlo 
a já v tom byla až po uši. To, že jsem nakonec 
studovala norštinu, a ne švédštinu, bylo tak 
trochu štěstí v neštěstí, na švédštinu mě po-
prvé nevzali, další rok se otevírala dánština, 
kterou jsem nechtěla. Až potřetí mi to vyšlo, 
a byla to norština, což se hodilo, protože jsem 
měla základní znalosti z kurzu, na který jsem 
dojížděla do Brna. Chodila jsem tehdy rok 
do školy v Litomyšli a jednou týdně jsem 
v dálkovém autobuse vždy „usnula“ a probu-
dila se až v Brně, kde jsem se naučila jednu 
z mých prvních norských vět „V Bergenu čas-

to prší“. To jsem ještě netušila, že tam o pár let 
později budu studovat na vysoké škole 
a moknout hodinu cestou do školy a hodinu 
cestou ze školy, páč jsem si lístek na autobus 
opravdu nemohla dovolit.“

Váš život od plnoletosti zkrátka ovlivňovala 
Skandinávie. V roce 2009 jste odjela do nor-
ského Bodø na zkušenou. Co jste na této zku-
šené viděla, stihla, zvládla?
„Jeee, já nevím, kde začít! Viděla jsem 
spoustu krásné přírody, hodně díky paragli-
dingu z ptačí perspektivy. Stihla jsem se se-
známit se spoustou zajímavých lidí, jak pra-
covně, tak ve volném čase. A taky jsem stih-
la asi už konečně někde zakořenit. Zvládla 
jsem založit rodinu, což považuju za mé 
největší štěstí. Taky jsem nějakým zázračným 
způsobem zvládla při plném úvazku a dvou 
malých dětech – Laura ještě ani neměla dva 
roky a Viktorovi byly čtyři, když jsem se 
do toho pustila – roční dálkové studium 
na univerzitě v Bergenu, obor norština jako 
druhý jazyk. Takový maraton už bych podru-
hé asi nedala, ale teď jsem ráda, že to mám 
v kapse. Berou mě teď víc vážně… :-)“

Učíte cizince norštinu. Co to znamená? Asi 
umíte perfektně anglicky, abyste mohla vyklá-
dat zákonitosti jiného jazyka…
„Haha, já neumím perfektně ani anglicky, ani 
norsky, ani česky. Vystudovala jsem anglistiku 
a amerikanistiku na Karlově univerzitě, což se 
tehdy považovalo za nejprestižnější anglickou 
filologii u nás. Byla to opravdu vysoká úroveň 
a já od začátku věděla, že tam nějak nepatřím 
a musela jsem odjet do Anglie, abych si ang-
ličtinu vypilovala. Nakonec jsem to vydřela a při 
státnicích jsem anglicky mluvila obstojně, ale 
ta znalost už zase dost uvadá. To tak je, když 
se jazyk nepoužívá. Maturovala jsem s výbor-
nou francouzštinou a teď bych sotva řekla, jak 
se jmenuju. Ale zpět k otázce, na kurzech po-
užívám angličtinu jen v začátcích a to ještě jen 
tehdy, pokud studenti anglicky umějí. Jinak 
přecházím celkem rychle do norštiny. Já učím 
hodně komunikativním způsobem. Studenti už 
po prvních hodinách umějí odpovědět na jed-
noduché otázky typu, jak se mají nebo co dě-
lají v práci.“

Ještě k norštině, jazyku, který u nás neumí 
kdekdo. Jsou v norštině nadabované některé 
české filmy, přeložené české knihy?
„Tak to jste se trefila! V Norsku se filmy vůbec 
nedabují, výjimkami jsou filmy pro děti. Ale 
když se v Norsku zeptáte, jestli znají nějaký 
český film, nadabovaný do norštiny, tak 98 pro-
cent lidí jednohlasně odpoví Tři oříšky pro Po-
pelku. Tento film byl nadabován jedním hlasem 
v roce 1975 a slyšíte český originál v pozadí. 
Vybavíte si, jak je dabován ten pornofilm 
ve Slunce, seno, jahody? Tak tímto stylem. Tato 
česká pohádka se každoročně pouští na Váno-
ce ve státní televizi a od roku 1996 tradičně 
na Štědrý den dopoledne stále s tímto dabin-
gem. Pro lidi je to tu tak silná tradice, že o no-
vém nadabování nechtějí ani slyšet.“

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (32. díl)  
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S jakými lidmi jste se během výuky poznala? 
Ovlivňují Vás třeba příběhy studentů, jejich 
život, náboženské vyznání?
„Říkám, že mám nejlepší práci na světě, místo 
toho, abych jezdila do světa, svět chodí 
za mnou. Musela bych hodně přemýšlet, abych 
mohla vyjmenovat země, kam jsem nemohla 
prostřednictvím svých studentů nakouknout. 
Z těch exotických zemí, do nichž jsem takhle 
kouknout mohla, to jsou třeba Nepál, Bangla-
déš, Čína, Japonsko, Srí Lanka nebo Filipíny. 
Učila jsem pět let v kurzech pro utečence, zde 
jsem se poprvé setkala s muslimskou kulturou 
a islámem. Většina lidí byla ze Středního vý-
chodu nebo Afriky a měli za sebou cestu, kte-
rou si nedokážeme představit. To pro mě byla 
velká škola. Toto je další plus mé práce, že se 
pořád učím něco nového, poznávám nové lidi 
a s některými zůstávám v kontaktu i po kurzu. 
Některé považuji i za přátele. Třeba už jsem 
byla dvakrát pozvána na svatbu svých studen-
tů. Práce mě hodně naplňuje a určitě i ovlivňu-
je, možná někdy víc než je zdrávo:-). Když žije-
te v cizině a snažíte se zapadnout do tamní 
společnosti, najít si práci a někoho blízkého, je 
znalost místního jazyka klíčem k úspěchu. 
Znám lidi, které z mého pohledu žijí v takové 
zvláštní prázdné bublině třeba i několik let, pro-
tože neumějí norsky. Teď už neučím uprchlíky, 
ale přistěhovalce za prací. Je víc než jasné, že 
pokud se naučí norsky, bude se jim tu žít mno-
hem lépe. Zároveň si uvědomuju, že učit se ja-
zyk po celodenní práci, často s hlavou plnou 
jiných starostí, je hrozně těžké. Proto je strašně 
důležité lidi motivovat a neustále je udržovat při 
chuti. Špatný dojem už z pouhých prvních ho-
din může lidi odradit natolik, že to vzdají. A tohle 
si nemůžu vzít na triko…“

Říkala jste, že Váš manžel je opravdový Viking…
„No schválně, jak si představujete opravdového 
Vikinga? Vysokého, silného, rezavého nebo 
blond chlapiska, kterému nevadí vítr a mráz, 
a taky je v poměru se Středoevropanem trošku 
necivilizovaný? Tak to by klidně na mého muže 
sedlo, ale úplně tak jsem to nemyslela:-). Jsem 
zvyklá, že o nás moje rodina nebo kamarádi 
mluví jako o Vikinzích, a to jen proto, že žijeme 
v Norsku a muž i děti jsou Norové.“

Někdo jezdí na schůzku či briefing na Vysoči-
nu, někdo na Špicberky:-) Představte zajímavý 
projekt na Špicberkách.
„Ten je dost dobrej. Učím norštinu pro zaměst-
nance univerzitního centra v Longyearbyen. 
Většina vědců, kteří tam pracují, jsou totiž ci-

zinci. Kombinuju intenzivní týdenní výuku tam 
s výukou přes internet. Zahajovali jsme na 
Špicberkách týden před Velikonocemi a příští 
týden tam letím zase. V kurzu mám 25 vědců z 
dvanácti zemí světa, každý z nich nějakým způ-
sobem zkoumá Arktidu. Představte si postdok-
toranda z Etiopie, který zkoumá polární záři, 
nebo profesorku z Indie, která bádá desítky 
tisíc let starý led. Nejsou to úžasné kontrasty? 
A to mě děsně baví! Nejen ty lidi, ale samozřej-
mě i ten extrémní sever.“

Sever Vás hodně táhne, proč, čím?
„Táhnou mě extrémy, polární den i noc, čistá 
a nerušená příroda a řídké obydlení. Než jsem 
přijela do Norska, měla jsem romantické před-
stavy, jak jsou tu lidé ve věčném boji s mocnou 
a krutou přírodou, a to mě fascinovalo. Pak jsem 
s úžasem zjistila, že soudobé Norsko je poněkud 
jiné než to, které jsem znala z románů. Tady si lidi 
taky objednají pizzu a vyvalí se na gauč u televi-
ze. Žádné drama se nekoná, i když je za okny 
větrná bouře. Ale něco z těch románů cítit je, 
hlavně na severu Norska, hory a moře jsou krás-
né, ale taky drsné a vyžadují respekt. Nejen pří-
roda, ale i mentalita lidí je krásná a drsná záro-
veň. Lidé tu jsou stejně milí jako nepřístupní. Proč 
mě to všechno tolik táhne. No, to je dobrá otáz-
ka. Těžko se to popisuje, ale někde uvnitř mám 
takový blažený pocit, ze jsem tomu všemu na-
blízku. Žiju sice ve městě, ale hory a moře mam 
stále v pozadí, ať jsem, kde jsem. To je ten obrov-
ský magnet, který mě tu drží. A pak taky ten klid!“

Máte dvě děti, tříletou Lauru a téměř šestileté-
ho Viktora. Jak hodně znají Česko, Krtečka, 
Maxipsa Fíka, knedlo-vepřo-zelo a buchty?
„Já na děti mluvím výhradně česky, oba rozu-
mějí, Viktor i mluví, i když takovou srandovní 
lámanou češtinou. Laura měla smůlu, že těsně 
poté, co začala mluvit, přišel covid, takže v Če-
chách byla za poslední rok a půl jen dva týdny, 
což je málo. Občas do toho svého neustálého 
brblání zakomponuje nějaké české slovíčko, 
ale nemůžu říct, že česky mluví. Potřebovali by 
to oba jako sůl, strávit nějaký čas v českém 

prostředí. Snažím se jim pouštět česká videa 
a číst české pohádky, ale většina jejich dětské-
ho světa je přirozeně nečeská. Krtečka znají 
oba dva dobře, ale to je asi vše. Knedlíky jíme 
jen v Čechách, stejně jako tvarového nebo ma-
kové buchty. Viktor prožil v Čechách několike-
ry pohádkové letní i vánoční prázdniny a často 
vzpomíná. Moc se těší, až budeme moct zase 
přijet. To se těšíme všichni.“

Takže zpět do Čech a především do Svitav. 
Vracíte se sem ráda? Máte oblíbené místo?
„Já se strašně ráda vracím do Svitav! Zbožňuju 
to, že tu vždycky narazím na starého známého. 
Moje nejoblíbenější místa jsou bezkonkurenč-
ně doma u našich, u bráchy nebo u ségry. Mám 
velké štěstí, že je mám pohromadě, když přije-
du. To je vždycky hodně intenzivní nálož rodin-
ného dynamitu, zvlášť když se sejdeme celá 
banda. Další oblíbené místo je s děckama 
gymplákama v hospodě. Možná jste čekala 
něco civilizovanějšího a více kulturního, ale 
člověk by nevěřil, jak moc si vážím toho, že si 
můžu jít sednout s bandou skvělých přátel 
na celý večer do hospody na pokec a pořádně 
se u toho zasmát. To mi v Norsku hrozně chybí, 
to se tam nepraktikuje. I když v kontextu dneš-
ní covidové situace se už ta moje hospodská 
nadrženost bude asi lépe chápat :-)“

Ještě jste si tedy neprohlédla muzeum pod 
vedením Vašeho spolužáka Hynka Stříteského?
„Hynek je správnej kluk a můj dobrý kamarád. 
Volala jsem mu hned, jak jsem se dozvěděla, 
že se stal ředitelem, abych mu gratulovala, ale 
v jeho muzeu jsem zatím bohužel nebyla. Ješ-
tě jsme se do Čech nedostali. Ale jsem zvěda-
vá a těším se na nový muzejní kabát. Taky ale 
jedním dechem dodávám, že mám velký re-
spekt pro ten starý kabát Blanky Čuhelové. 
Cítím, že mám takový hřejivý pocit, když mlu-
vím o Svitavách. Mám k městu vřelý vztah 
a mám takový sen, že bych jednou chtěla zku-
sit nějakým způsobem postavit most mezi 
Bodø a Svitavami. Ještě přesně nevím jak, ale 
něco vymyslím…“  Petra Soukupová
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MŠ Čs. armády
Keramická dílna, místo, kde jsme rádi!
Před patnácti roky došlo u nás ve školce k vý-
měně topení. Ze sklepa zmizel kotel, uhlí 
a vzniklo spousta sklepních prostorů. Jak je 
smysluplně využít? To byla otázka pro paní ře-
ditelku Janu Augustovou a její kolegyně. Pada-
ly různé návrhy.
Nakonec zvítězila kreativita. Vybudujeme pro 
děti keramickou dílnu. Nebyla to otázka pár dní, 
ale vytrvalou snahou se záměr podařil. Bylo 
však potřeba, aby se paní učitelky zaškolily, 
protože i pro ně to byla zcela nová aktivita. Ini-
ciativu převzala paní učitelka Zuzana Krčmářo-
vá, která byla dlouhou dobu duší keramiky 
u nás ve školce. Jezdila na různá školení a kur-
zy, své poznatky předávala a svým zapálením 
dokázala motivovat kolegyně.
A co teprve radost dětí! Jde se pracovat 
do sklepa, do keramické dílny. Úplně jiné pro-
středí než ve třídě. A i s dětmi to byla mravenčí 
práce. Naučit se pracovat s hlínou, připravit si 
placku, správně položit vykrajovátko a „HURÁ“, 
mám to. A když všichni zvládli začátky, začali 
jsme se pouštět do složitějších výrobků. Kera-
mická sluníčka a domečky zdobí interiér školky, 
ovečky, svícny, misky, keramické závěsy jsou 
po celé školce. Společně jsme dokázali připra-
vit dárky ke Dni matek, vánoční svícny a nebo 
jen drobnosti pro radost všem.
A po 15 letech dostala naše keramická dílna 
nový vzhled. Na konci února byla položena nová 
dlažba, bylo vymalováno a byl pořízen nový plně 
funkční nábytek, aby vyhovoval při práci v dílně. 
V současné chvíli je vše umyto, nastěhováno, 
naklizeno a už se jenom čeká, až se vrátí děti 
do školky. Pro nás všechny je naše keramická 
dílna kreativní oázou.  Petra Veretinová

MŠ Svitavy-Lačnov
Naši školkáčci pracovali distančně
Z důvodu koronavirové pandemie se MŠ na za-
čátku měsíce uzavřely. Březen se tedy nesl 
ve znamení distanční výuky. Rodičům předškol-
ních dětí byly na začátku každého týdne posílá-
ny plány předškolní přípravy. Ostatním dětem 
jsme posílali tipy na aktivity a výrobky v rámci 
týdenních témat. Témata se týkala Velikonoc 
a znaků jara. Je nám velice líto, že jsme nemoh-
li příchod jara oslavit s dětmi ve školce, ale vě-
říme, že si jej užily s rodiči doma. Na konci kaž-
dého týdne jsme od rodičů předškolních dětí 
získávali telefonicky zpětnou vazbu. Rodiče nám 
sdělili, jak se jim daří, zda mají s dětmi s vypra-
cováváním úkolů nějaký problém nebo co by-
chom popřípadě měli změnit. Pokud nám to 
situace umožnila a rodiče byli doma, hovor jsme 
uskutečnili i s dětmi. Na email nám rodiče posí-

lali fotky výrobků nebo videa, v nichž děti uka-
zují, jak se naučily básničku. Přejeme vám hod-
ně sil a pevné zdraví. Kristýna Benešová

MŠ Milady Horákové
Velikonoční překvapení
V současné době bychom si měli sami dělat 
život příjemnější, protože i maličkosti umějí 
změnit obyčejnou chvíli v neobyčejnou. O tom 
jsou přesvědčeni pedagogové z MŠ Milady 
Horákové ve Svitavách. Připravili pro děti a je-
jich rodiče velikonoční překvapení na plot 
školky, Zajíčkovu koledu. Také si ale uvědomi-
li, že mnohem náročnější situaci museli denně 
čelit kolegové ze ZŠ a MŠ Sokolovská, kteří 
pečovali o děti zaměstnanců integrovaného 
záchranného systému. Podporu kolegům jsme 
vyjádřili osobně, napečením velikonočních 
dobrot, které byly ve středu 31. 3. předány. 
Snad byl náš záměr potěšit naplněn. 

Petra Nováková

ZŠ Felberova
Dubnová výzva 
V zdravém těle zdravý duch a prospívá mu čer-
stvý vzduch – tak by se dalo shrnout motto 
výzvy, kterou v březnu plnili žáci šestých tříd 
naší školy. Společně se svými učiteli se rozhod-
li obejít okres Svitavy, když to jinak nešlo, ales-
poň virtuálně – i když ne tak docela…

Co museli šesťáci pro splnění výzvy udělat?
 • Jít na výlet nebo se proběhnout
 • Změřit si trasu appkou v mobilu atp.
 • Zapsat svůj výkon do společné tabulky
 • Sledovat, jak se vytčený cíl naplňuje

Délku hranice našeho okresu zdolali nadšení 
sportovci za 5 dní, a protože akce měla velký 
ohlas, nezbylo než postoupit do dalšího levelu: 
v měsíci dubnu čekalo tentokrát žáky celého 
druhého stupně a jejich třídní učitele zdolání 
pomyslné hranice České republiky. Cílem dub-
nové výzvy bylo 2327 společných kilometrů! 
Ale kromě toho také pohyb na čerstvém vzdu-
chu, sdílení fotek, tipů k výletům a příjemně 
strávený čas – a toho není (obzvlášť v dnešní 
době) nikdy dost…

Jak (a jestli) se Felberce podařilo dojít až do cíle, 
najdete na našem Facebooku.  Petra Víšková

ZŠ Svitavy-Lačnov
Malotřídní školy mají zelenou
Do roku 2020 neexistovala v České republice 
databáze malotřídních škol. Nechce se tomu vě-
řit, ale je to tak. Malotřídky byly zařazeny do sítě 
základních škol, a tak je také MŠMT bralo. Všech-
no změnil 6. ledna 2021 pan Adam Šimůnek, 
ředitel ZŠ a MŠ Brantice. Inicioval výzvu „Dejme 
malotřídkám zelenou“. Do konce ledna se do vý-
zvy zapojilo více než 680 škol. Následovala pre-
zentace navrhovaných řešení v poslanecké sně-
movně a otevřený dopis premiérovi.
 „V České republice tvoří malotřídní školy 38 % 
všech základních škol a myslím, že je nejvyšší 
čas, abychom se spojili a bylo nás slyšet… Na-
vrhujeme, aby vláda využila organizační flexi-
bility malotřídních škol a použila je jako pilotní 
projekt neinvazivního testování žáků. Chceme 
tedy do malotřídek vrátit všechny žáky a umož-
nit neinvazivní testování při vstupu do školy,“ 
uváděla výzva, jejímž cílem byl návrat všech 
žáků do malotřídních škol.
V průběhu února a března se zdálo, že přes 
velkou podporu iniciativy se nic neděje. Dobrá 
věc se ale podařila a 12. dubna nastoupí naše 
děti do lačnovské školy bez povinné rotace 
prezenční a distanční výuky. Budeme jediní 
ve Svitavách.  Zdeněk Petržela

ZŠ Riegrova
Stránka z deníku této doby
Tato doba je pro všechny náročná. Pokusila 
jsem se zaznamenat, jak jsem strávila jeden 
z mnoha dnů.
O půl desáté mě probudil nepříjemný zvuk bu-
díku. Vyučování začínalo až v deset, proto ten-
tokrát vstávání nebylo tak bolestivé. Vytáhla 
jsem roletu a otevřela okno, abych do pokoje 
vpustila trochu čerstvého vzduchu. Po klasické 
desetiminutovce strávené v koupelně jsem za-
mířila do ledničky pro svůj oblíbený jogurt. Sa-
mozřejmě jsem ho tam už nenašla. Hned mě 
popadl vztek, protože jsem věděla, kdo to má 
nejspíš na svědomí. Bráchovi totiž online výuka 
začíná už v osm, takže určitě vybílil lednici jako 
první. S jistotou jsem vtrhla k němu do pokoje, 
abych mu pořádně vynadala. Než jsem ale sta-
čila otevřít pusu, křikl na mě, že píšou test z dě-
jepisu a ať zavřu dveře. Nezbylo mi tedy nic ji-
ného, než spolknout svůj hněv, vrátit se do ku-
chyně a zalít si cereálie mlékem. Začátek 
vyučování se neúprosně blížil, takže snídani 
jsem si vzala s sebou nahoru do pokoje. Nechci 
riskovat pozdní příchod. (Pokračování na www.
riegrovka.cz) S. A., žákyně 7. třídy

ZŠ T. G. Masaryka
Dobro 21
Současná doba je opravdu hodně zvláštní. Jed-
ním ze znaků koronavirové pandemie je izolo-
vanost a nedostatek vzájemných kontaktů. Je 
to složité pro všechny, ale vedle dětí asi nejvíce 
strádají naši starší spoluobčané. Stále jsme pře-
mýšleli, jak děti více aktivizovat, jak dát jejich 
činnosti smysl a navíc udělat dobrou věc, třeba 
právě pro starší věkovou kategorii. A v tom oka-
mžiku jsme si uvědomili, že izolovanost starších 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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můžeme protnout se sociálním rozvojem našich 
žáků. Mgr. Kamila Rybinová oslovila sociálního 
pracovníka Mgr. Leoše Pivoňku a společně 
vznikla myšlenka vytvořit pro obyvatele svitav-
ského Seniorcentra projekt, jemuž jsme dali 
název Dobro 21. Do projektu se zapojili nejen 
učitelé, ale především žáci naší školy a všichni 
jsme konali „dobro“ v podobě žákovských ilu-
strovaných slohových prací, kvízů, směrovek, 
omalovánek nebo učiteli namluvených Svitav-
ských pověstí. V nejbližší době Seniorcentru 
předáme hotové výtvory a budeme věřit, že 
i díky naší snaze se jeho obyvatelé budou cítit 
lépe. My se lépe cítíme už nyní. Jenom neučí-
me, ale rozvíjíme v dětech schopnost konat 
dobro pro ty, kteří to právě potřebují. 

Vlasta Holická Kosková

Speciální základní škola  
a střední škola Svitavy
Přípravná třída
Přípravná třída ve Speciální základní škole 
a střední škole Svitavy se zřizuje pro děti v po-
sledním roce před zahájením povinné školní 
docházky a pro děti, kterým byl povolen odklad 
povinné školní docházky. 
Vzdělávací program přípravné třídy je upraven 
takovým způsobem, aby umožnil snadnější 
začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. 
třídě, čímž následně předchází možným bu-
doucím školním neúspěchům. Předností pří-
pravné třídy je nízký počet dětí, který umožňu-
je užší kontakt se školou a individuální přístup. 
Po absolvování přípravné třídy mohou rodiče 
své dítě zapsat k povinné školní docházce 
do jakékoliv základní školy. 
Cílem přípravné třídy je vybavit děti odpovída-
jícími dovednostmi a návyky, rozvíjet řečové 
dovednosti, sociální a komunikační dovednos-
ti, hrubou a jemnou motoriku, návyky sebeob-
sluhy a hygieny, časovou a prostorovou orien-
taci, hudební a výtvarný projev. Pedagogická 
péče je obohacována i intenzivní logopedickou 
činností.
Informace: tel: 461 532 645, e – mail: specialni.
skola@svitavy.cz, web: www.zsspecialni.svitavy. 

Lenka Šikulová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
I ve složitých podmínkách doby koronavirové 
se uskutečnily na jazykové škole svitavského 
gymnázia zkoušky Cambridge English. Zkou-
šek se vzhledem k epidemiologické situaci 
nemohli zúčastnit všichni zájemci. Ale ti, kteří 
se zkoušek zúčastnili, uspěli ve 100 %. Všech 
34 účastníků zkoušky udělalo: 5 v úrovni KET, 
6 v úrovni PET, 14 v úrovni FCE a 9 v úrovni 
CAE. Úspěšní žáci těch nejvyšších úrovní si již 

certifikáty v březnu převzali, protože je potře-
bují pro přijímací řízení na vysoké školy. Bohu-
žel to nešlo tak, jak bývá zvykem, nějakou slav-
nostní formou.
Jazyková škola při gymnáziu připravila v rámci 
dalšího kola zkoušek Cambridge English na 23. 
dubna testování nanečisto, tzv. mock testy. Zú-
častnilo se jich 43 uchazečů o získání jazykových 
certifikátů v úrovni KET, PET, FCE a CAE. Ostré 
zkoušky proběhnou na gymnáziu v červnu. 

Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii
Důležitou součástí vzdělávacího programu ob-
chodní akademie je souvislá praxe žáků. Bě-
hem studia ji absolvují po čtrnácti dnech dva-
krát – na konci třetího ročníku a na začátku 
čtvrtého ročníku. Žáci si s pomocí školy zajiš-
ťují praxi na úřadech, ve firmách, ve školách 
atd., tedy tam, kde si mohou vyzkoušet teore-
tické poznatky z účetnictví, z ekonomiky, fi-
nančního poradenství, z obchodní korespon-
dence apod. Často se stává, že dočasný „za-
městnavatel“ nabídne praktikantovi práci a žák 
k němu po maturitě nastoupí.
Již jsme čtenáře informovali o tom, že na svi-
tavské obchodní akademii existuje reálná stu-
dentská firma AMICOS, která zhotovuje plátěné 
tašky s různými nápisy, i podle přání zákazníků, 
a vyrábí náramky z různých materiálů. Podívej-
te se na jejich nabídku na facebooku: www.
facebook.com/OAamicos/. Pokud sháníte ně-
jaký dárek, je to příležitost také podpořit stu-
dentskou aktivitu.  Milan Báča

SOU Svitavy
Co se děje za zavřenými dveřmi našeho  
učiliště? 
Od začátku letošního roku využíváme možnos-
ti prezenční individuální konzultace v praktické 
výuce. Tyto konzultace probíhají v poměru je-
den žák na jednoho učitele. Další naší aktivitou 
je výroba prodlužovacích pásků pro pohodlné 
nošení roušky nebo respirátoru, které si zadalo 
město Svitavy v městském vizuálním stylu. 

Alice Štrajtová Štefková

Střední zdravotnická škola
Zdravka poděkovala zdravotníkům
Budoucí sestřičky ze svitavské zdravotnické 
školy už od října pomáhají v nemocnici. Ve ško-
le ale studují také maséři, kteří pomáhat nemo-
hou. A právě z jejich řad vzešel podnět podpo-
řit zdravotníky jinak – poděkováním. 
K výzvě se nakonec připojily všechny třídy. Po-
mocí online sdílené tabule vytvořily nástěnky 
se vzkazy. Nejčastější příspěvek studentů byl: 
„Věříme vám, zvládnete to!“. Nechyběly ani vir-
tuální květiny a symboly andělských křídel.
Zapojily se také učitelky – „jazykářky“. Napekly 
pro lékaře, sestřičky a ostatní personál několik 
krabic medových perníčků.
Vzkazy a perníčky předaly studentky v pátek 26. 
března na odděleních Svitavské nemocnice 
a v Nemocnici následné péče Moravská Třebová.
Jsme rádi, že jsme mohli tímto malým gestem 
vyjádřit podporu zdravotníkům, poděkovat jim 
za jejich nasazení a vyjádřit solidaritu. Ještě 
jednou děkujeme.  Jana Brixová

tel.: 461 310 403, 724 228 531
e-mail: info@mabid.cz

Rozšiřujeme výrobu 
a hledáme do týmu:
•	 konstruktéry,	technology
•	 obsluhu	CNC
•	 modeláře	-	truhláře

Nabízíme:
•	 dobré	zacházení
•	 5	týdnů	dovolené
•	 individuální	přístupPřijďte k nám pracovat...
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Poslání a komunikace města Svitavy
Zástupci města se v rámci svého poslání neustále snaží rozvíjet a budovat dobré jméno  města 
Svitavy. Vytvářet prostředí pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy, spolky a organizace. Rov-
něž budovat Svitavy jako atraktivní destinaci v oblasti cestovního ruchu. Pro plnění tohoto poslá-
ní je nutné rozvíjet oboustranné komunikační prostředí mezi zástupci města a širokou veřejností. 
Zpětná vazba od vás občanů je pro naši činnost klíčová. Petr Šmerda

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Zdroje informací
Fake news (falešné zprávy), dezinformace 
nebo hoaxy (podvodné a poplašné zprávy) 
jsou aktuálním tématem dnešní doby. Ovliv-
ňují dění ve společnosti, a to nežádoucím způ-
sobem. Z tohoto důvodu dávejte pozor, na kte-
rých místech informace o našem městě získá-
váte. Oceňujeme zájem občanů o dění 
ve Svitavách v různých diskuzních skupinách 
zejména v online prostředí. Není však v našich 
silách všechna tato místa obsáhnout a reago-
vat na informace tak, abychom je v případě 
potřeby doplnili a upřesnili. Pro komunikaci 
s veřejností používáme několik oficiálních dis-
tribučních kanálů. 

Komunikační prostředí 
města Svitavy
Rádi bychom vám přiblížili hlavní komunikač-
ní (distribuční) kanály města Svitavy, pro-
střednictvím kterých jsou informace předává-
ny. Zde naleznete ověřené a relevantní zprávy. 
Jak spolu tedy hovoříme?

1. Webové stránky 

Informace na webových stránkách jsou rozdě-
leny do tří základních pilířů – oblastí. O městě 
(historie, aktuální informace, organizace a in-
stituce), Občan a úřad (vedení města, zastupi-
telstvo, rada, činnosti městského úřadu, potře-
buji si vyřídit, kontakty a další), Turistika (volný 
čas, služby ve městě a další).

Důležité rychlé odkazy naleznete hned pod 
úvodním obrázkem tak, aby cesta k řešení 
vašeho požadavku byla co nejkratší. Prostřed-
ní část je věnována aktuálním informacím 
včetně archivu a kalendáře akcí. Pod tímto 
obsahem jsou další užitečné odkazy s ohle-
dem na současné dění ve městě. Patička na-
bízí stručný přehled odkazů a základní kontak-
ty na městský úřad.

Užitečné aplikace 
na webových stránkách

Aplikace, které vám umožní snadnější komu-
nikaci s městským úřadem, naleznete v na-
bídce Potřebuji vyřídit.

1.1 Portál občana
Řešení životních situací na jednom místě pro-
střednictvím informací a potřebných formulá-
řů. To je portál občana. Nadále usilujeme o vy-
tvoření platební brány a propojení na portál 
veřejné správy. Rovněž se zde můžete objed-
nat na osobní návštěvu konkrétní agendy 
městského úřadu. 

1.2 Internetové fórum
Pokud máte nějaký dotaz ohledně dění 
ve městě, můžete využít tohoto fóra. Váš pod-
nět bude oficiálně zaznamenán a předán kom-
petentní osobě k vyřízení. Touto cestou je za-
jištěna relevantní odpověď, která vám bude 
sdělena a následně zveřejněna.

1.3 Marushka Photo
Město Svitavy usiluje o udržení veřejného po-
řádku, efektivní a včasné odstraňování vznik-
lých závad na našem území. Marushka Photo 
umožňuje vám, občanům, interaktivní hlášení 
nedostatků ze svého okolí, které jsou přes 
chytrý telefon zasílány online k vyřízení za-
městnancům městského úřadu. 

1.4 Další
Elektronická podatelna, sazebník úhrad, 
CzechPoint, webkamera, meteostanice, foto-
galerie a další.

2. Veřejné zasedání 
zastupitelstva
Téměř každý měsíc se koná veřejné zasedání 
zastupitelstva ve velké zasedací místnosti 
městského úřadu v ulici T. G. Masaryka 40/25. 
Každý občan tak má možnost osobně před-
nést svůj dotaz nebo podnět k řešení během 
tohoto setkání s ohledem na platná epidemio-
logická opatření.

Ideová koncepce
Pokud vás něco zajímá nebo chcete sdě-
lit nějaký podnět, zvolte odpovídající for-
mu komunikace – distribuční kanál (místo 
a formu). Zvažte zejména povahu konkrét-
ního sdělení. To nám umožní efektivně 
a relevantně reagovat a konstruktivně 
řešit danou situaci.
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KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

3. Podatelny 
městského úřadu
Pro spojení s městským úřadem využijte poda-
telen v ulicích T. G. Masaryka 40/25 a Dvořá-
kova 2176/3. Osobně nebo na tel. 461 550 211, 
případně e-mailem: radnice@svitavy.cz nebo 
datovou schránkou ID: 6jrbphg. Kompletní 
telefonní seznam naleznete na webových 
stránkách.

4. Městské informační 
centrum 
Informace nejen z města, ale celého regionu 
získáte v kanceláři informačního centra na ná-
městí Míru 48 v domu U Mouřenína, vedle sta-
ré radnice. Běžná otevírací doba je ve všední 
den od 8:00 do 17:00, v sobotu od 9:00 
do 12:00. Tel. 461 534 300, e-mail: info@svita-
vy.cz, www.ic.svitavy.cz.

5. Průvodce městem 
Svitavy
Na adrese m.svitavy.cz naleznete průvodce 
po městě, který prezentuje kompletní nabídku 
informací a služeb ve městě včetně navigač-
ního systému. Responzivní design je ideální 
pro mobilní telefony, kdy budete mít svého 
navigátora neustále u sebe. Odkaz je rovněž 
v top nabídce webových stránek.

6. Facebookový profil 
města 
Zástupci města Svitavy hledají další způsoby 
komunikace, jak být s veřejností v neustálém 
kontaktu. Další formou jsou sociální média, 
konkrétně profil na facebooku s názvem 
Svitavy – oficiální informační portál Svitavy. 
Zveme všechny Svitaváky i ostatní občany 
k přátelskému rozhovoru v tomto virtuálním 
prostředí. Jde o ideální způsob, jak spolu ho-
vořit o dění ve městě, sdílet radosti i starosti 
všedních dní. Tento druh média však není vy-
sloveně určen pro úřední komunikaci. Face-
book zde plní svou funkci, která má být z pod-
staty zábavně-informační. 

Informujeme o zajímavých projektech nebo 
důležitých aktualitách a novinkách, není však 
v našich silách ihned a relevantně reagovat 
na všechny podněty a dotazy veřejnosti (ze-
jména úředního charakteru). To platí i pro 
ostatní skupiny na facebooku. Oceňujeme 
zájem lidí o dění ve městě a sledujeme něko-
lik svitavských skupin. Je však velmi složité 
v rámci našich možností všechny obsáhnout 
a reagovat na různé podněty a dotazy. Vše 
komunikujeme v rámci vlastního profilu, kde 
jste vítáni. Způsob komunikace vždy volte 
s ohledem na povahu vašeho podnětu - dota-
zu. Pro úřední komunikaci se nabízí webové 
fórum nebo podatelny městského úřadu, pří-
padně přímý kontakt na daného úředníka. 

Dále žádáme veřejnost a fanoušky našeho pro-
filu (facebook), aby se vyjadřovali v rámci běž-
ných pravidel slušného chování tak, abychom 
nemuseli do komentářů zasahovat. Pokud zde 
budou vulgární, urážlivé a nepodložené závěry, 
jsme nuceni na tuto diskuzi odpovídajícím způ-
sobem reagovat. Příspěvky, které mají virální 
potenciál, mají přesah mimo hranice našeho 
města a prezentují nás po celé republice. Široká 
veřejnost má tak možnost se s děním u nás se-
známit. Nadále usilujeme o budování pozitivní 
a přátelské atmosféry v duchu našeho jednot-
ného komunikačního stylu Svitavy a vy. Chceme 
rozvíjet naše město společně s vámi. 

7. Instagram 
@svitavyavy. 
Další způsob prezentace města je aplikace 
Instagram, která „dává ochutnat“ atmosféru 
ve Svitavách prostřednictvím fotek. Jsme rádi, 
že náš účet byl vyhodnocen jako druhý nejlep-
ší v kraji agenturou Kvalikom. Nadále zde bu-
deme tvořit zajímavý obsah tak, aby si mohla 
široká veřejnost naše město náležitě užít. Na-
bízí se i bližší spolupráce s místními podnika-
teli v oblasti poskytování služeb, které rozhod-
ně ovlivňují pocity a emoce občanů stejně tak, 
jako návštěvníků města.

8. Kulaté stoly 
Zástupci města vítají možnosti setkat se s ve-
řejností osobně a konkrétní témata si tak vzá-
jemně přiblížit. Proto často organizují setkání, 
jako jsou kulaté stoly, pracovní skupiny a dis-
kuze k hlavním událostem ve městě. Vždy bu-
deme rádi za každou vaši zpětnou vazbu. 

9. Ostatní komunikační 
kanály
• televize Comvision TV 
• zpravodaj Naše město
• plakátovací plochy
• e-podatelna
• úřední deska
• osobní jednání
• vitríny a vývěsky
• a další
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Slavíme rok nového vizuálního stylu.
Přesně před rokem jsme představili nový vizuální styl města, který prezentuje několik hlavních myšlenek vždy s důrazem na vzájemnou komu-
nikaci a emoce. Slogan „a vy“ funguje jako základní kámen vizuální identity, která promlouvá přímo k vám - obyvatelům Svitav. Chtěli bychom 
tak rozvíjet naše město společně s vámi. Jak tedy vypadal rok pod jednotným vizuálním stylem? Mrzí nás, že jsme se nemohli více předvést 
a pochlubit zejména během městských akcí, které přibrzdila pandemie koronaviru. Na základě roční zkušenosti můžeme říci, že se nám s novým 
vizuálním stylem pracuje velmi dobře. Líbí se nám, vše funguje a plní svoje základní poslání - sjednocení komunikace města, budování pozitivních 
vztahů se širokou veřejností. Jak to vidíte vy? Svoje názory posílejte na souteze@svitavy.cz, rádi si je přečteme a vylosujeme několik, které od-
měníme dárkem. Děkuji. Petr Šmerda.

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
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Hodnocení odborné veřejnosti
Na to, jak česká města komunikují, se zaměřu-
jeme dlouhodobě a velmi podrobně. Svitavský 
vizuální styl řadíme mezi TOP 10 v celé repub-
lice nejen mezi radnicemi, ale úřady obecně 
včetně ministerstev. Je propracovaný do velmi 
originálních a kreativních detailů, snadno roz-
poznatelný a zábavný. Je opravdu skvělé, že 
jednotný styl mají webové stránky města, soci-
ální sítě, zpravodaj a městský mobiliář.

Vít Novák, agentura Kvalikom
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Městské  
muzeum a galerie
Plán muzejních akcí v roce 2021
V jednom z minulých čísel jsme vás seznámili 
s výstavami, které v muzeu pro letošní rok při-
pravujeme, tentokrát bychom vám rádi nabídli 
výběr z plánovaných muzejních akcí. O tradič-
ní masopust a Velikonoce v muzeu jsme již 
bohužel přišli, ale před námi je naštěstí ještě 
dost příležitostí k setkání s kulturou.
Již na začátku května proběhne ve výstavních 
sálech muzea instalace fotografií oceněných 
v rámci Národní soutěže amatérské fotografie 
2021, aby vám následně mohly být nabídnuty 
formou online výstavy. V dalším výhledu věří-
me, že na 4. června naplánovaná muzejní noc, 
spojená s otevřením letních výstav, bude již 
moci proběhnout s možností osobního setkání, 
byť částečně omezeného. V plánu rovněž 
máme realizaci veřejnosti otevřených řemesl-
ných a výtvarných ateliérů (21. a 22. července, 
11. a 12. srpna) i Týdne workshopů (2.–6. a 13–14. 
srpna, přihlásit se můžete emailem na adrese 
lektor@muzeum.svitavy.cz).
Přelom srpna a září bude tradičně patřit Řez-
bářskému memoriálu Aloise Petruse (30. 8.–4. 
9.), který se po delší době zaměří na téma po-
hyb. Projekt Hledání hvězdy Davidovy, věnova-
ný problematice holocaustu, se v letošním roce 
uskuteční s mottem Čas obnovy. Z pandemic-
kých důvodů bude přesunut z jarního termínu 
na podzim, kdy se spojí s Dny evropského dě-
dictví (19. 9.–19. 11.). Jeho součástí budou 
přednášky, výstava mapující židovské hřbitovy 
v ČR a pietní akce v podobě uložení dalších 
Kamenů zmizelých a obnovy památníku na svi-
tavském židovském hřbitově.
Závěr roku bude věnován akcím s vánoční te-
matikou. První adventní neděli se uskuteční 
vernisáž vánočních výstav (28. 11.) a druhý ad-
ventní víkend proběhne jedna z nejatraktivněj-
ších akcí celého roku, Vánoce v muzeu (5. 12.), 
celodenní program s tradičními zvyky a obyče-
ji. Na třetí a čtvrtou adventní neděle budou při-
praveny tematické tvůrčí dílny. Přejme si, aby 
se představený plán mohl uskutečnit v co nej-
širší podobě, svitavská kultura opět rozkvetla 
a my se s ní znovu mohli nerušeně setkávat.

Hynek Stříteský

Cesty svitavskou přírodou  
– díl šestý
Skutečnost, že slovo květen má mnoho spo-
lečného s rostlinami, nikoho nepřekvapí. Nech-

me se jí ale inspirovat a pojďme se podívat 
za květinami. A ne jen tak ledajakými! Dnešní 
cesta se zaměří na orchideje! 
Těch máme na Svitavsku hned několik druhů, 
z nichž většina kvete v květnu či červnu. 
Na okrajích lesních cest v okolí města se na-
chází kruštík širolistý. Kolem Hradce nad Svi-
tavou pak roste okrotice bílá a střevíčník pan-
toflíček, jehož květ se vážně trochu podobá 
botě. Vzácně se zde objevuje i vstavač vojen-
ský s květy připomínajícími muže v přilbě. 
Z Opatovska jsou potom známy třeba vemení-
ky dvoulisté a pětiprstky hustokvěté. Když tro-
chu překročíme hranice okresu (proč ne, když 
můžeme) a dorazíme k Semanínu, najdeme 
louky s prstnatcem májovým, jenž se dřív vy-
skytoval u Dolního rybníka. 
 Na závěr bych vás rád o něco poprosil. Orchi-
deje nikdy netrhejte, ani nenoste na zahrádku! 
Jsou totiž chráněny a porušili byste tím zákon. 
Navíc k životu potřebují půdní houby, které jim 
pomáhají s výživou, takže by na zahrádce stej-
ně zvadly. Stačí se jejich krásou jen kochat, ne? 
Tak šťastnou cestu. Jakub Vrána

Už jste byli na muzejní zahradě?
Máme radost, kolik z vás si našlo cestu na mu-
zejní zahradu, aby vidělo na vlastní oči některé 
z obrazů a instalací z výstavy svitavských vý-
tvarníků a z depozitáře muzea. Nově si tým 
muzejníků pro vás připravil překvapení v podo-
bě téměř sedmimetrového labyrintu. Nalezne-
te jej uprostřed muzejního dvora. Jde o obří 
malbu inspirovanou výjevem na podlaze kated-
rály v Chartres. Je dostatečně velká na to, 
abyste vy sami si mohli projít klikatou cestou 
a doputovat až do středu. Je jako životní cesta 
plná příležitostí, překážek a překvapení. 
Ať už budete hledat odpovědi na otázky, smysl 
cesty nebo třeba jen zábavu, přejeme vám vše 
dobré na vaší cestě labyrintem. 

Lea G. Sehnalová

KULTURA NAŠE JEDNIČKY (5)

V dnešním díle seriálu se vypravíme 
do roku 1851. Tehdy se odehrál jeden 
z nejvýznamnějších kroků města, tedy jeho 
samosprávy. Byla totiž založena městská 
nemocnice, protože starý špitál u sv. Flori-
ána už nedostačoval. Začalo totiž období 
průmyslového rozvoje města, což způso-
bila železnice. Během půlstoletí vzroste 
počet obyvatel města na dvojnásobek a ta 
desítka lůžek v přístavbě kostela je prostě 
málo. V roce 1851 Svitavy neměly takřka 
nic. Chyběla škola, chyběl společenský sál, 
nebyla infrastruktura. Zástavba byla kolem 
jádra a ani těch ulic na předměstí nebylo 
mnoho. Konec starých časů nastal právě 
v polovině 19. století.

Zásluhu na zřízení nemocnice měl osví-
cený radní a pozdější starosta Johann 
Anton Tempes a městský lékař dr. Franz 
Schneider. Nemocnici podpořil darem 
rodák a kanovník Svatoštěpánského 
dómu ve Vídni Thomas Christ. Ten pak 
v roce 1867 stál u zrodu svitavského kláš-
tera sester sv. Vincence z Pauly. Činnost 
řádových sester je spojena právě s ne-
mocnicí. Systém nemocnic na území mo-
narchie vznikl za císaře Josefa II. koncem 
18. století. Rozlišoval dva druhy zřízení, 
a to veřejné (podporované státem) a sou-
kromé (bez státní podpory). Mezi těmito 
typy byla řada ústavů, které byly na pome-
zí. To byl i případ Svitav.
V roce 1851 navrhl městské radě dr. Franz 
Schneider zřízení nemocnice. Purkmistr 
Dominik Schwab pověřil radního Johanna 
A. Tempese splněním podmínek v návrhu. 
Přípravy byly skončeny v první polovině 
roku. Nemocnice byla umístěna do budovy 
při kostele sv. Floriána č. p. 207, kde špitál-
níci neobsadili všechny prostory. Nemoc-
nice měla zpočátku k dispozici 2 pokoje s 8 
lůžky, kuchyň, márnici a místnost pro do-
movníka. Množství věcí převzala z inventá-
ře špitálu a další zařízení bylo v roce 1851 
dokoupeno. V roce 1853 se počet místnos-
ti zvýšil na tři. Dr. Schneider podal zastupi-
telstvu roku 1856 návrh na zřízení další 
nemocniční místnosti, což předpokládalo 
konečné vystěhování špitálníků od sv. Flo-
riána. Těm vyšel vstříc Johann A. Tempes 
s nabídkou pronájmu svého domu v dneš-
ní Hrnčířské ulici, kde nájem měl být hrazen 
z nemocničního fondu. Tento systém vydr-
žel do postavení nové nemocnice v roce 
1883.  Radoslav Fikejz

Pohled na ulici Masaryk (Bismarck)-straße s ústím 
uličky Lehmgass, tedy Hrnčířské, v třicátých letech 
20. století. 
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KULTURA

Městská 
knihovna
Otevírací doba knihovny
Pokud to epidemiologická situace dovolí 
a bude umožněno využívat všechny služ-
by knihovny, budeme mít otevřeno každý 
pracovní den kromě čtvrtka od 9 do 18 
hodin, ve čtvrtek pak od 12 do 18 hodin. 
Sledujte naše webové stránky, kde veške-
ré informace aktualizujeme. 

Burza knih
V týdnu od 24. do 28. května proběhne 
v pasáži Fabriky burza knih. K prodeji bu-
dou především dětské knihy.

Výstava  
KOMenský  
v KOMiksu
V pasáži Fabriky je ke zhlédnutí výstava 
o Janu Amosi Komenském. Scénář napsa-
la spisovatelka Klára Smolíková, autorem 
ilustrací je Lukáš Fibrich. Výstava sezna-
muje originálním způsobem s celým 
životem J. A. Komenského a je určena 
nejenom dětem. Prostřednictvím ko-
miksové podoby provází hlavními život-
ními událostmi, dílem a odkazem Uči-
tele národů. K dispozici jsou také pra-
covní listy. Výstavu poskytlo Národní 
pedagogické muzeum.

Kluby v knihovně
12. / St / 16:00 / park Jana Palacha,
knihobudka
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – 
předčítání, vyprávění, tvoření. Klub je ur-
čen pro děti od 3 do 7 let. Zveme všechny 
malé i velké knihomoly. V případě nepříz-
nivého počasí, a pokud to dovolí epide-
miologická situace, klub proběhne v dět-
ském oddělení knihovny. Akce je realizová-
na v rámci projektu MAP II a Implemen- 
tace II ORP Svitavy.

17. / Po / 10:00 / místo bude upřesněno
S knížkou do života
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na připra-
vený program. Součástí klubu bude čtení 
a hraní s pohádkou O koblížkovi, předsta-
vení nových knih, a také možnost poseze-
ní při kávě. Na akci je nutné se přihlásit 
na email so@booksy.cz a uvést jméno 
a věk dítěte. Akce probíhá v rámci projek-
tu Bookstart – s knížkou do života, který je 
zaměřen na podporu čtenářství od raného 
věku dítěte. 

Středisko  
kulturních služeb
Autokino Cihelna Cinema
Vstupné na všechna představení: 200 Kč 
za jedno auto. Začátky všech představení 
po 21. hodině, až se setmí, v areálu Cihelna 
ve Svitavách.
 
Program na květen:
1. (so) ve 21:00 hodin
Sedmero krkavců ČR Slovensko 2015
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky 
Boženy Němcové. Mladá dívka na sebe bere 
těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry 
a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich 
matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale 
také síle slova, pravdy a opravdové lásky… Re-
žie: Alice Nellis.

7. (pá) ve 21:00 hodin
Pulp Fiction: Historky z podsvětí USA 1994
Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je au-
torkou Biblí Quentina Tarantina. Multižánrový 
opus, plný fetišistických detailů a popkulturních 
odkazů. Zároveň funguje jako svrchovaně na-
pínavý film rozvržený do inovativní příběhové 
struktury. John Travolta, Samuel L. Jackson, 
Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey Keitel 
a další. Zásadní film světové kinematografie! 
Titulky.

8. (so) ve 21:00 hodin
Spider Man: Daleko od domova USA 2019
Po událostech filmu Avengers: Endgame musí 
Spider – Man čelit novým výzvám ve světě, kte-
rý se navždy změnil… Akční dobrodružný film. 
Režie: Jon Watts. Dabováno.

14. (pá) ve 21:00 hodin
Spalovač mrtvol Československo 1968
Režisér Juraj Herz natočil v roce 1968 film po-
dle stejnojmenné novely Ladislava Fukse. Vy-
práví příběh psychopatického maloměšťáka 
Karla Koprfkingla s nádechem psychologické-
ho hororu.
Film je zdigitalizován a patří do zlatého fondu 
naší kinematografie! V hlavní roli: Rudolf Hru-
šínský.

15. (so) ve 21:00 hodin
Zapomenutý princ Francie 2020
Být rodičem je to největší dobrodružství v živo-
tě. Dobrodružná rodinná komedie. Neobyčejná 
dobrodružství otce, který zavede svoji dceru 
do kouzelného dětského světa. V hlavní roli: 
Omar Sy
Režie: Michel Hazanavicius. Dabováno.

21. (pá) ve 21:00 hodin
Samotáři ČR, Slovinsko 2000
Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika 
dní události, které radikálně ovlivní jejich bu-
doucí život. Legendární film scénáristy Petra 
Zelenky a režiséra Davida Ondříčka. Obnovená 
premiéra po 20 letech! 

22. (so) ve 21:00 hodin
Cesta za živou vodou Norsko 2019
Fantasy pohádka. Statečného Espena čeká 
velké dobrodružství. Vydává se hledat živou 

vodu, aby zachránil své bratry a rodiče odvážné 
princezny Kristin. Režie: Mikkel Braenne San-
demose. Dabováno. 

28. (pá) ve 21:00 hodin
Tenkrát v Hollywoodu USA 2019
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina 
Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio 
a jeho kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit 
u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 
1969 v L.A.
Brad Pitt: Oscar za vedlejší roli! Titulky.

29. (so) ve 21:00 hodin
Jumanji: Další level USA 2019
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, 
aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjis-
tí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě 
Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už 
totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené pouš-
tě či zasněžená pohoří plné nových nebezpeč-
ných nástrah. Dobrodružná akční komedie. 
Režie: Jake Kasdan. Dabováno.

Není se na co těšit…  
na Dominika však určitě!
Dominika Zezulu znám strašně dlouho – jeho 
tátu Vlada, co hrál divadlo s Céčkem, jeho 
bráchu Dana, co teď pracuje u nás ve Fabrice 
a úžasně svítí a zvučí a v poslední době stre-
amuje a promítá v autokině a letním kině. 
Na Dominika si pamatuju jako na muzikanta, 
básníka a jeho první koncert Trámu, když ješ-
tě chodil na svitavský gympl. Dominik žije 
v Praze a je stále známějším umělcem. Na in-
ternetu třeba najdete:
„Dominik Zezula patří mezi zázračné děti čes-
ké hudební scény. Vytáhlý hejsek s vizáží ce-
lebrity v utajení má talent psát texty o mla-
dých lidech a prohlédnout přitom přes matné 
sklo sociálních sítí, na kterých se naše gene-
race tak ráda schovává.“
Možná jste Dominika potkali někdy v létě 
na festivalu Rosnička, kde s velkým úspěchem 
hrál. Z hudebního časopisu Full Moon na mě 
vypadla deska Není se na co těšit dua Post-
-hudba. Jedním z dua je právě Dominik. A tak 
mě napadlo, že právě i on patří mezi svitavské 
světáky. A protože jsme na stránkách našeho 
zpravodaje, ptal jsem se Dominika hlavně 
na Svitavy: Pokračování na str. 16
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Pokračování ze str. 15
Dominiku, co Vy a Svitavy?
„Ke Svitavám mám hrozně silný vztah, přestože 
jsem se narodil v Brně a nikdy jsem tam vlastně 
nežil – v dětství a dospívání jsem bydlel v Hrad-
ci nad Svitavou. Ve Svitavách jsem ale chodil 
do školy a věřím tomu, že každý člověk – bez 
ohledu na to, kolik míst v životě vystřídá – má 
někde uložené takové to „svoje místo“, ke kte-
rému má tendenci se pořád vracet, vzpomínat 
na něj a tak nějak ho obecně přijmout za svoje. 
Je to místo, které si člověk „ochočí“, se kterým 
má spojené nejvýraznější životní zážitky, kde 
zná každý roh a na které už nikdy v životě ne-
zapomene. Žil jsem pět let v Brně a teď už os-
mým rokem bydlím v Praze, ale pro mě jsou 
takovým místem právě Svitavy.
Fascinuje mě ten koncept města, které jako by 
nikam nepatřilo – leží historicky na Moravě, ale 
územně v Čechách. Bylo centrem největšího 
německojazyčného ostrova u nás, ale při slově 
„Sudety“ se nikomu nikdy nevybaví – protože 
neleží v pohraničí. Přímo za rohem začínají Or-
lické hory a Vysočina, které dokáže na mapě 
zařadit každý, ale Českou tabuli opět skoro ni-
kdo. Pokud nakreslíme kružnici s hrotem 
ve Svitavách a průměrem nějakých 70 kilome-
trů, najdeme na jejím obvodu čtyři krajská měs-
ta – plus Jihlavu kousek za ním, ale uvnitř kruž-
nice jsou největším městem právě Svitavy. Je 
to trochu opomíjená, trochu nezařaditelná me-
tropole území, na kterém se protínají Čechy 
a Morava, území, které je – oproti zbytku repub-
liky – prakticky prázdné a na které se velmi 
snadno zapomíná: do Pardubic a Hradce exis-
tuje jeden svět, západní, a od Brna a Olomouce 
dál začíná ten východní. Člověku to nabízí 
možnost interpretovat si život v tomto kraji po-
dle vlastních hodnot, protože samotný kraj, 
stejně jako jeho centrální město, je ambivalent-
ní a vždy na pomezí. To mě jako umělce vždy 
nesmírně lákalo; tato teoretická svoboda, kdy 
to „vaše místo“ může být prakticky vším, proto-
že v reálném světě není stoprocentně ničím, 
umí být vyloženě inspirativní.“
 
Jaké to bylo vyrůstat ve Svitavách, nebo těsně 
vedle Svitav, a chodit tady do školy a třeba 
i někam jinam?
„Nejhorší to bylo v zimě těsně poté, co se mě-
nil čas. Jezdil jsem autobusem z dolního Hrad-
ce v sedm ráno a zpátky se vracel v 16:10, kdy 
už od konce října byla venku tma. Proseděli 
jsme tak doslova celý den ve škole. Navíc jsem 
vyrůstal ve velkém baráku na vesnici, kde 
v zimě byla opravdu zima, dokud někdo neza-
topil v krbu, takže vykopat se ráno ven a večer 
třeba ještě přijet jako první a jít štípat třísky byla 
občas docela zábava :))
Chodil jsem tři roky na základku, která před 
povodněmi stála tam, kde je teď parkoviště 
Fabriky, potom dva roky na „náhradní“ školu 
v Kijevské a pak jsem strávil osm let na gym-
náziu. Protože jsem se ale skoro každý den 
zase vracel domů, a protože Svitavy jsou spá-
dové centrum pro okolní vesnice a třeba můj 
nejlepší kamarád na gymplu bydlel v Březové, 
mám dodnes tendenci vnímat „Svitavy“ jako 
širší okruh zahrnující i Hradec, Radiměř, Březo-
vou, Brněnec a částečně i Vendolí. To jsou 
všechno místa, která jsem znal a kde jsem se 

pohyboval. A vždycky mi teda přišlo legrační 
koukat na filmy a seriály se středoškolskou te-
matikou, protože tam je to vždycky podáváno 
jako nějaká šíleně dramatická etapa, kdy teen-
ageři experimentují se vším, co jim přijde pod 
ruku, všichni spolu spí a pořád se něco řeší – 
naše třída byla nejspíš statisticky až bizarně 
klidná.
Když se teď vracím v létě na Rosničku, nebo to 
tak aspoň bylo před pandemií, a vím, že přije-
dou známí z jiných koutů republiky, hrozně si to 
užívám a vnímám to skoro tak, jako by jeli 
ke mně na návštěvu, i když přímo s tím festiva-
lem nemám organizačně nic společného.“
 
Na co vzpomínáte ze Svitav nejraději?
„I když teď žiju v Praze, do Svitav se vracím čas-
to a rád. Mám tam velkou část rodiny, barák 
v Hradci pořád stojí – teď v něm žije můj bratr 
se ženou, navíc jsou to dvě hodinky vlakem a já 
obecně dlouho nevydržím na jednom místě, 
takže – pokud to situace dovoluje a není zrovna 
lockdown – v podstatě jezdím domů skoro ka-
ždý měsíc. Čím jsem starší, tím víc si uvědomu-
ju, že toto je „můj“ kraj a že pokud někam 
opravdu patřím, je to právě tady. Věci, na které 
vzpomínám rád, pořád žijí ve mně, v obrysech 
města, ve zdech jeho domů a polích a kopcích 
za jeho hranicemi. Takže asi nedokážu odpo-
vědět, protože ta otázka předpokládá nějaký 
finální, bilanční stav...který v sobě ale nemám, 
a nejspíš ani nikdy mít nebudu.“
 
Co první koncert v Trámu?
„Jo, to byl jeden z mých úplně prvních koncer-
tů vůbec a dokonce když si někdo googlí moje 
jméno, tak fotky z něj jsou snad pořád na první 
straně :-D
Samozřejmě teď už jsme všichni trochu někde 
jinde. Ten koncert proběhl v roce 2008, byl 
jsem šíleně nervózní, měl culík, manšestrové 
sako, kanady a půjčené hodinky od táty. Hrál 
jsem svoje první pokusy o folkové písničky, 
v publiku bylo pár lidí a upřímně už si ani moc 
nepamatuju, jak to vlastně tehdy dopadlo. Ale 
přijde mi jedině logické, že ten první koncert 
proběhl právě v Trámu – že jsem si ještě před-
tím, než jsem odjel na výšku do Brna a začal 

svoji uměleckou kariéru, vyzkoušel pocit stát, 
respektive sedět, před publikem na své „do-
mácí půdě“.
Dominiku, díky! A ještě: „Když chceš vyvolat 
emoci, nejlepší je to prostě říct". To říká Domi-
nik Zezula.  Petr Mohr

KULTURA

Ještě k rozhovoru  
se Zdeňkem Petrželou
Milí čtenáři, v dubnovém vydání Našeho města 
vyšel rozhovor s ředitelem lačnovské základní 
a mateřské školy Zdeňkem Petrželou. Text roz-
hovoru musel být na poslední chvíli zkrácen, 
vypadla z něho otázka a odpověď, k nimž se 
vztahovala fotografie, kterou tu znovu vidíte. 
Napravuji to, co jsem nechtěně pokazila, 
a vkládám otázku, jež byla z rozhovoru vyjmu-
ta. To proto, aby bylo vše a všem jasné :-)

Máte vůbec čas na rodinu a kamarády?
„Bez rodiny a kamarádů by byl život velmi 
smutný. Ale aby všechno dobře fungovalo, mu-
síte do toho investovat svou energii. Troufám 
si tvrdit, že máme nadstandardní rodinné vzta-
hy a vzájemně si hodně pomáháme. A co se 
týká přátel a kamarádů, od roku 2005 pravidel-
ně pořádáme rodinný Aprílový ples, ke které-
mu se později ještě přidala prosincová taneč-
ní zábava Těšíme se na Ježíška. Celý rok se 
na akce připravujeme a jako Ježíšek se vždy 
zjevím účastníkům v jiné podobě. Děláme to 
rádi a za ty roky se naše rodina rozrostla 
o dobrou stovku přátel, kteří mají radost z toho, 
že se zase po delší době společně vidí. A tak 
to mám rád.“  Petra Soukupová
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Svitavy a lidé. 
Je úžasné sledovat aktivity lidí, kteří v této nelehké době myslí na ostatní a snaží se pro ně něco zajímavého vymyslet. Ve Svitavách jsme různých 
parádiček, her, dobrot a dalších radostí měli opravdu hodně. Děkujeme všem, kteří se podíleli na projektech, které nás Svitaváky tak hezky pobavi-
ly a vykouzlily nám úsměv na tváři. Jmenovat není vždy úplně snadné, často se na někoho nechtěně zapomene. Pokud vám zde nějaká aktivita 
chybí, dejte nám vědět. Posílejte na e-mail: info@svitavy.cz. Petr Šmerda

Tým z Krůčku a další dobrovolníci pro nás (včetně dárků pro seniory) vyrobili 300 ks kamínků. Ukliďme Česko a Viki Kreslová.

Galerie za oknem našeho muzea.Svitavské školky se zapojily s různými hrami na plotech. Poznáte které?

Štrúdlová výzva v podání spolku Matky sobě. Obalme jim nervy – výzva SVČ Tramtáryje.Klub seniorů pekl pro naše ARO a JIP.

Velikonoční Slamáci. To je parádní akce týmu ze SVČ Tramtáryje s Sportesu Svitavy. Tým Krůčku napekl pro Seniorcentrum.

MŠ M. Horákové pekla pro MŠ Sokolovskou.Eyebombing od agentury Boží mlýny. Obrazy Štěpána Jílka na plakátovacích plochách.
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MC Krůček
Vážení a milí příznivci Krůčku,
zdravím vás z Krůčku, který je dnes, 7. dubna, 
kdy tyto řádky píši, bohužel stále uzavřen pro 
veřejnost. Ale my se již nemůžeme dočkat, až 
budeme moci otevřít a vidět se s vámi osobně! 
Pevně věřím, že s nynějšími, postupným rozvol-
ňováním vládních protiepidemických opatření 
se tento čas již blíží. 
V tuto chvíli stále pokračujeme v našich aktivi-
tách – část se jich odehrává online (v pravidel-
ném týdenním online programu naleznete např. 
online jógu, videolekce tancování s miminky 
v šátku/nosítku, online kluby pro nejmenší, fo-
toreportáže a videa s návody na domácí tvoře-
ní a aktivity s dětmi). Stále také funguje pod-
půrná skupina pro maminky těch nejmenších 
dětí, která se zaměřuje na témata, jakými jsou 
kojení, nošení a spánek dětí, bezplenková ko-
munikační metoda, zavádění příkrmů, znako-
vání miminek ad. Zúčastnit se můžete online 
po vstupu do skupinky Krůček – podpůrná 
skupina maminek: https://www.facebook.com/
groups/Krucek.PodpurnaSkupinaMaminek.
V březnu i dubnu jsme úspěšně realizovali i pár 
akcí takzvaně „naživo“. Jednalo se o akce Ka-
mínkování s Krůčkem, kdy jsme ve vybraných 
lokalitách Svitav rozmístili každý den plno malo-
vaných kamínků a veřejnost si je mohla zadarmo 
pro radost nasbírat. Následně jsme udělali radost 
personálu svitavského Seniorcentra, kdy jste 
společně s námi napekli a nakoupili plno dobrot 
a my jsme je následně do Seniorcentra předali 
– jako výraz poděkování za jejich práci, která je 
v této nelehké „covidové“ době výrazně ztížena. 
Na konci března jsme spustili Velkou jarní hru 
s Krůčkem nazvanou Z pohádky do pohádky, 
kdy postupně po dobu 4 týdnů chystáme aktivi-
ty související s pohádkami v přírodě okolo měs-
ta. A nyní právě pracujeme s pomocí veřejnosti 
na další „kamínkovací“ akci, kdy malujeme ka-
mínky pro radost svitavským seniorům. 
V tuto chvíli máme stále pár volných míst 
na letních příměstských táborech, ty proběh-
nou v 5 termínech a jsou určeny pro děti od 6 
do cca 12 let. Oblíbené tábory povedou léty 
osvědčené a zkušené vedoucí spolu s našimi 
dobrovolníky Dobrovolnického centra Krůček. 
Pro děti bude připraven program bohatý na hry 
i zážitky. Tábory pro rok 2021 proběhnou 
v těchto termínech: 
12.–16. 7. Pravěká olympiáda – sportovní tábor,
19.–23. 7. Putování za Machem a Šebestovou, 
26. 7.–30. 7. Cesta z Pravěku  
(pro děti od 5 do 9 let), 
2. 8.–6. 8. Mořeplavci
9. 8. – 13. 8. Koumáci 

Jednotná cena 2 000 Kč/dítě. V ceně je zajiš-
tění stravy (2x svačina a teplý oběd) a pitného 
režimu. Více informací a přihlášení dětí na: ma-
terskecentrum@kruceksvitavy.cz,  tel . 
737 236 152. Kapacita míst na táborech je 
omezena. O akceptaci přihlášky vašeho dítěte 
rozhoduje pořadí přihlášených a další podmín-
kou je úhrada poplatku za tábor do 30. 4. 2021.
Dále jsme se rozhodli v oblasti letních táborů 
přidat novinku – a to Letní příměstský tábor pro 
maminky /rodiče/ s dětmi. Vhodný je pro děti 
do 0 do 6 let. Probíhat bude v termínu 16. – 19. 8. 
Čeká vás týden plný her, pokusů, pohybových 
aktivit a poznávání. Téma tábora: všechny bar-
vy duhy. Cena je 800 Kč/ dítě, další sourozenec 
500 Kč. Možnost zajistit společné stravování. 
Přihlášky a více informací na e-mailu: a.buch-
tova@kruceksvitay.cz nebo ne telefonu 
737 713 316. Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 30. 6. 2021. Pozor – kapacita míst na táboře 
je omezena. 
Sledujte prosím náš facebook i webové stránky 
www.kruceksvitavy.cz, kde najdete aktuální on-
line program i další informace. Případné dotazy 
k aktuálnímu dění či provozu vám rádi zodpo-
víme také na telefonním čísle 724 150 215. 
Za tým Krůčku  Kateřina Burešová

Hlídáček je už rok na Zámečku
Na začátku července to bude rok, co jsme se 
s Hlídáčkem přestěhovali z mateřské školy 
na Pražské do prostor v přízemí budovy MŠ 
Větrná, odloučené pracoviště Úvoz „Zámeček“ 
naproti supermarketu Lidl. Z hlídacího centra 
BabyKrůček se stala dětská skupina Krůček, 

která zajišťuje nejčastěji hlídání dětí od 1 roku 
do zahájení školní docházky. Svou flexibilitou 
(hlídání krátkodobé i dlouhodobé, nepravidel-
né i pravidelné), individuálním přístupem, kva-
litními zaměstnanci a příjemným zázemím jsme 
se stali nejčastěji vyhledávanou institucí na hlí-
dání dětí předškolkového věku ve Svitavách 
s kapacitou deseti dětí. 
Než jsme se mohli nastěhovat, byla potřeba 
stavební úprava v koupelně. Protože máme 
malinké prcky, musela se umyvadla dát o pár 
centimetrů níž, aby vyhovovala normám. Přida-
ly se přebalovací pult a nočníky pro ty nejmen-
ší caparty. 
Kvůli pandemickým opatřením se nám nepo-
dařilo setkat se se zaměstnanci mateřské ško-
ly dříve, než se nastěhujeme, a tak jsme čekaly, 
jak nás přijmou. Přijaly nás hezky a troufám si 
říct, že jsme si s paní učitelkou Lenkou a Klár-
kou „sedly“ a snažíme se náš dobrý vztah bu-
dovat a udržovat, ale zase nám do toho zasáh-
la pandemie. 
Do stěhování se před rokem zapojili členové 
našich rodin, dobrovolníci a zaměstnanci. 
Za osm let na Pražské jsme nashromáždili plno 
hraček a vybavení. Týden na přelomu června 
a července byl náročný na koordinaci, ale vše 
jsme zvládli a 2. července 2020 jsme přivítali 
děti a rodiče v nových prostorách. Naše služby 
využívá či využívalo 32 dětí z 29 rodin, a to ne-
jen ze Svitav a přilehlých obcí, jsou ochotny 
dojíždět i cca 40 kilometrů. O děti se starají 
tety Pavlína, Andrea, Miriam a Sinem (dobro-
volnice z Turecka). Pokud je potřeba, přijde 
nám pomoci dobrovolnice Zdenka z dobrovol-

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

Požadujeme: Středoškolské vzdělání (sociální nebo pedagogické 
zaměření výhodou), laskavost, psychická odolnost. 

Své žádosti posílejte na e-mail: psychsvitavy@seznam.cz nebo na adresu 
ambulance Purkyňova 246/18, Svitavy do 6. 6. 2021. Uveďte své jméno, 
příjmení, datum narození, bydliště, vzdělání, profesní kariéru a důvod 
proč se o dané místo ucházíte.

Další informace: Úvazek 30 hod týdně. Plat dohodou. 

Kontakt: ODBORNÁ PORADNA MUDr. Hana Dynková s.r.o., Purkyňova 246/18, 
568 02 Svitavy, tel. 604 746 540, e-mail: psychsvitavy@seznam.cz  

přijme asistentku

ODBORNÁ PORADNA
MUDr. Hana Dynková s.r.o.
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nického centra. Důležitou osobou je i paní pro-
vozní, stará se chod budovy MŠ a stravu. Při 
nastěhování to byla paní Růženka a teď se 
o nás stará Ivanka, bez nich by to nešlo. Umož-
nujeme i absolvovat u nás praxi studentům 
pedagogických a sociálních škol. Snažíme se 
ty malé človíčky přivítat vždy s láskou a s rodi-
či domluvit co nejlepší adaptační období po-
dle povahy dítěte. Přece jenom jsme první cizí 
lidé v jejich životě, kdo bude o ně pečovat 
a naším cílem je, aby adaptační pobyt byl co 
nejméně stresový a cítily se děti u nás bezpeč-
ně a spokojeně. Chtěly bychom poděkovat 
všem, kdo nás podporují a umožnili stěhování 
do nových prostor na Zámečku. 

Za tým DS Krůček Pavlína Černá

Klub seniorů
Velikonoční tvoření
Členky našeho klubu nezahálely ani v této ne-
lehké době a připravily velikonoční výzdobu 
pro své blízké, ale i pro své potěšení. Jak jsou 
šikovné a nápadité, ukazuje tato fotografie.

Senioři se učí, jak správně a bezpečně ovládat 
chytrá zařízení
Nadace Vodafone se v rámci mezinárodního 
projektu společně s Moudrou Sovičkou zaměří 
na zlepšení digitální gramotnosti seniorů. Rea-
guje tak na současnou situaci spojenou s pan-
demií, i na postupnou digitalizaci služeb a zvět-
šující se digitální propast ve společnosti.
„V rámci projektu se snažíme nové technologie 
a služby co nejvíce zpřístupnit seniorům a od-
stranit tak všechny možné bariéry jako chybě-

jící chytré zařízení, konektivitu či absenci něko-
ho, kdo by se jim individuálně věnoval. Pro 
seniora, který má chuť se do vzdělávání pustit, 
tedy už neexistuje žádné „ale“. Moudrá Sovička 
se dokáže maximálně přizpůsobit potřebám 
seniorů a díky mobilnímu vzdělávacímu centru 
může dojet kamkoliv,“ komentuje Jolana Háj-
ková, programový manažer Nadace Vodafone. 
„Připravujeme také platformu přístupnou všem, 
kde budeme podávat digitální vzdělávání hra-
vou formou. Pevně věříme, že přitáhne pozor-
nost celé rodiny a poslouží jako návodný ná-
stroj, jak seniorům se základy ovládání chyt-
rých zařízení pomoci,“ dodává Jolana Hájková. 
Díky projektu se tak můžete přihlásit na semi-
náře u Moudré Sovičky zcela zdarma. Moudrá 
Sovička má se vzděláváním seniorů několika-
leté zkušenosti, zaměřuje se i na individuální 
digitální asistenci a nově také na propojení 
seniorů se studenty, kteří jim v rámci nově vzni-
kající platformy pomohou s konkrétními dotazy. 
Pokud patříte i vy mezi zájemce, neváhejte se 
obrátit přímo na Moudrou Sovičku. www.moud-
rasovicka.cz. Kontaktní email: hana@moudra-
sovicka.cz.  Milena Brzoňová

Matky sobě
Štrúdlová výzva
#strudlovavyzva Pečeme pro svitavskou ne-
mocnici
Tak tato výzva v březnu obletěla Svitavy. A jak 
to celé dopadlo?
Po skončení této výzvy musíme uznat, že Svi-
tavy jsou pěkně vypečené.
Když byl náš spolek Matky sobě osloven s ná-
padem uspořádat pečící výzvu pro svitavskou 
nemocnici, nemohly jsme nesouhlasit. Tvůrkyně 
výzvy Kamila Rybinová se spojila s ředitelem 
nemocnice, oslovila kolegy pedagogického 
sboru ze základní školy Svitavy T. G. Masaryka 
27 a potom už stačila jen trocha propagace 
na sociálních sítích a plné auto dobrot si to mí-
řilo směrem svitavská nemocnice.
Celkem bylo přijato 49 štrúdlů, 7 bábovek,  
4 krabičky lineckého, muffiny, buchty, čoko- 
koláče, vánočky, svatební koláčky, 2 velké kra-
bice koupených slaností, sladkostí, sušené 
ovoce a mnoho dalšího. Děkujeme všem, kteří 

se na akci podíleli! Zejména studiu ArtMe 
za grafiku a sběrné místo. Anděla Buchtová

Youtubeři, influenceři  
a ostatní ještěři
V příštím vydání našeho zpravodaje představíme 
novou rubriku pro teenagery. Chtěli bychom tak 
zpravodaj více přiblížit svitavské mládeži. Teen-
ageři zároveň poskytnou přehled nám všem 
ostatním, co mladé zajímá, čemu se věnují, jaký 
je právě ten jejich svět. Aktuálně tvoříme redakč-
ní tým z řad studentů, který by měl články do 
zpravodaje připravovat. Petr Šmerda

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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Záchrana volejbalu Svitavští 
Tuři byli 
v karanténě 
Z nabitého programu, který byl původně v plá-
nu na celý březen, sešlo. Po zápase v Děčíně, 
který se nepodařilo vyhrát, si Tuři kromě prohry 
přivezli do Svitav i onemocnění covid-19. Při 
pravidelném testování se přišlo na 3 pozitivní 
nálezy a celý tým musel jít povinně do karanté-
ny, kterou nařídila Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje. Po dalších deseti dnech se 
objevil ještě jeden pozitivní případ. Celkem tak 
v basketbalovém týmu byli čtyři pozitivní hráči. 
Ve stejnou dobu v rámci ligy v karanténě byly 
i další týmy. Přesněji Děčín, Ústí nad Labem, 
Kolín, Nymburk a Pardubice. Dohrání nadstavby 
v řádném termínu se nedalo stihnout. Na tento 
problém reagovala Asociace ligových klubů 
prodloužením nadstavby o 14 dní. Z původního 
3. dubna se konec posunul na 17. dubna. Změ-
nil se i následný formát play-off, kde se bude 
hrát pouze na tři vítězné zápasy oproti původ-
ním čtyřem. A i série o medaile je kratší, ta bude 
pouze na dvě vítězná utkání.
Po této čtrnáctidenní karanténě Tury, po třech 
dnech tréninku, čekal zápas proti rozjetému Ústí 
nad Labem. Tento zápas byl 35 minut vyrovnaný. 
Bohužel na posledních pět minut už Turům ne-
zbyly síly a posledních pět minut prohráli 21:5 
a celkově 83:68. Následoval zápas v Prostějově 
proti Olomoucku, kde výhra dala Turům jistotu 
předkola play-off. Následovala další výhra doma 
proti Hradci Králové, který v průběhu vedl až 
o 15 bodů, ale svitavští hráči nic nevzdali a po-
vedlo se jim nakonec vyhrát o 4 body. Dne 7. 
dubna se povedlo vyhrát Turům i v Ostravě. Díky 
této sérii tří výher stále drží naději na první mís-
to ve skupině A2.  Martin Novák
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Florbalová mládež trénuje online
Talentovaná svitavská ligová hráčka a trenérka 
přípravky florbalového klubu FbK TJ Svitavy 
Sára Olšánová nezahálela ani v době pande-
mie. Přestože oddíl v říjnu loňského roku musel 
ze zřejmých důvodů pozastavit společné akti-
vity, tak Sára z vlastní iniciativy rozjela tréninko-
vá videa pro svitavskou florbalovou mládež. 
Hlavním cílem těchto celkem dvanácti online 
výzev nazvaných „Zatrénuj si se Sárou“ je akti-
vovat děti i v domácím prostředí a udržet tak 

jejich zájem o florbal. Okřídlené „Kde je vůle, 
tam je cesta“ platí v době pandemie dvojná-
sob, protože trénovat se dá i v domácích pod-
mínkách, jen se tomu musí přizpůsobit trénin-
ková náplň. Zatímco některé výzvy byly zamě-
řeny na techniku a florbalový dribling, další se 
zase věnovaly posilování s vlastním tělem. To 
vše se totiž dá zvládnout i na malém prostoru 
dětských pokojíčků. V oddílu máme radost, že 
výzvy měly velkou odezvu u dětí i jejich rodičů 
a zapojilo se jich několik desítek. Někteří rodiče 
také své děti natočili a mladé trenérce touto 
cestou reportovali snahu malých florbalistek 
a florbalistů. Je radost vidět zase nadšení dětí 
ze sportu, byť je to nadšení sdílené pouze vir-
tuálně. Všechna videa z výzvy jsou na novém 
klubovém webu www.florbal-svitavy.cz a pořád 
si tak můžete vše sami vyzkoušet. Vedení od-
dílu touto cestou Sáře děkuje za její aktivitu. 
Věříme, že se se všemi hráči a hráčkami již brzy 
přesuneme do off-line prostředí naší oblíbené 
svitavské Střelnice, neboť od posledního utká-
ní na domácí palubovce uplynulo již více jak 
půl roku. Zbyněk Koukal

Fotbalisté se těší
Milí fotbalisté, neklesejme na mysli. Všichni vě-
říme, že už opravdu se co nejdříve otevřou hři-
ště i posilovny a další sportoviště. Jistě, toto je 
přesně to, na co se fotbalisté a jejich příznivci 
těší ze všeho nejvíce – až se zase budou moci 
prohnat za mičudou…  Jiří Petr

Volejbal byl kdysi sportem, v němž se všechno 
odehrávalo na venkovních hřištích. Soutěže 
mládeže, ligové soutěže, turnaje i mezinárodní 
akce, vše pod širým nebem, na antuce. Po-
stupně se však z volejbalu stal ryze halový 
sport, antukové areály však na významu ne-
ztratily. Tedy aspoň ve Svitavách určitě ne. 
Od dubna do září se všechno volejbalové dění 
odehrává právě na nich. Tréninky, turnaje, 
Městská volejbalová liga, krajské soutěže pří-
pravek, mladšího žactva, ale i dospělých, letní 
minisoustředění. 
Letos však očekáváme od letního dění na kur-
tech ještě něco víc – návrat k normálu, ke spor-
tování, k pohybu. Hřiště máme nachystaná, ale 
jak to vypadá, jednoduché to opravdu nebude. 
Teď právě jsme se během několika dní připra-
vovali na sportování maximálně ve dvaceti, pak 
zpátky ve dvou, další den ve dvanácti… Věřím 
ale, že nakonec vše přece jen dobře dopadne 
a v květnu již bude na hřištích veselo.

Soutěže ročníku 2020/21 jsou již dávno odpís-
kané, připravujeme proto jako náplast za spor-
tovně zpackaný rok v květnu a v červnu sérii 
malých turnajů v různých věkových kategoriích. 
Hlavní pozornost budeme věnovat těm nej-
mladším, kteří mají „svůj“ barevný minivolejbal, 
ale za rok pauzy možná ledacos zapomněli. 
V pěti barvách jsou ukryta pravidla jednodu-
chých her dvojic a trojic, které jsou výbornou 
průpravou pro pozdější šestkový volejbal. Nějak 
začít znovu prostě musíme. Takže rodiče, jakmi-
le to půjde, trenéři vás osloví a vy přiveďte své 
děti znovu na hřiště. Nějak si s tou roční pauzou 
poradíme. Přizpůsobíme tréninky i akce aktuál-
ním podmínkám, však se naše volejbalové na-
děje „do toho“ zase dostanou. Žákům, žákyním, 
dorostu i dospělým se po volejbalu a obecně 
po intenzivním pohybu snad taky už notně stýs-
ká, ty všechny snad ani lákat zpět ke sportu 
nebude třeba. Přijdou sami, aby pokračovali 
a dál hráli volejbal. Marcela Sezemská


