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Co přinese TOP týden
Jedním z poslání svitavského TOP týdne je zpestřit a zpříjemnit čas, kdy končí léto a děti směřují 
opět do školních lavic. Věřme, že naplánované akce budou moci proběhnout a nedojde již k tako-
vému zhoršení epidemické situace, že by se jejich uskutečnění ukázalo být nemožným. Zkušenos-
ti z minulých měsíců prokázaly, jak je vzájemné setkávání pro naši společnost zdravé, nezbytné 
a zásadní. Svitavský TOP týden by se proto mohl stát další z perel, kterou navlékneme na náhrdelník 
nazvaný návrat k „normálnímu“ životu. Bylo by skvělé, kdyby tento náhrdelník byl co nejdelší. 

TOP týden již tradičně startuje řezbářským me-
moriálem Aloise Petruse. Od pondělí 30. srpna 
bude na muzejní zahradě pět řezbářů vytvářet 
z mohutných jasanových klád sochy, které 
bude spojovat téma pohyb. Memoriál vyvrcho-
lí v sobotu 4. září předáním soch starostovi 
města, aby se postupně staly součástí svitav-
ského sportovního stadionu. Během memori-
álu proběhnou také dva koncerty, nejprve 
v pondělí 30. srpna vystoupí folková kapela 
Zkusmeto a ve středu 1. září známá svitavská 
formace Kowalski. 
V pátek 3. září se po roční odmlce uskuteční 
v Galerii Venkovka vernisáž nových obrazů, 
které začaly vznikat při otevření zahrad  
Sv. Vincence. Následovat bude velký dvojkon-
cert, na němž v letošním roce vystoupí nejpr-
ve Mňága a Žďorp a po ní Pekař s kapelou. 
V sobotu 4. září vedle již zmíněného zakonče-
ní řezbářského memoriálu proběhne 29. slav-

nost dechových hudeb a nově také festival 
volnočasových aktivit. Váš sobotní program 
tedy může vypadat následovně: nejprve se 
zaposloucháte do dechové hudby na náměs-
tí, poté navštívíte Svitavský stadion, abyste si 
vyzkoušeli některé z představovaných zábav-
ných aktivit, a následně se přesunete do mu-
zejní zahrady na slavnostní představení nových 
dřevěných soch.
Neděle 5. září bude ve znamení poutě ke sva-
tému Jiljí, jejíž kulturní program obstarají tra-
diční pouťové atrakce zajišťované agenturou 
REX, Cimbálová muzika Aleše Smutného, folk-
-folklórní skupina Trdlo a šumperské pěvecké 
sdružení Avonotaj, které zpívá například heb-
rejské liturgické texty, písně chasidů nebo ži-
dovské lidové a zlidovělé písně. Podrobný 
program TOP týdne i s uvedením přesných 
časových údajů naleznete na straně 2. Těšíme 
se na setkání…  Hynek Stříteský

Svatováclavský 
košt bude 25. září
Slavnosti vína se letos uskuteční v sobotu 
25. září v horní části náměstí Míru. Slavnost-
ní přípitek je zahájí ve 14 hodin, moderátor 
Ondřej Komůrka opět představí vinaře a vi-
nařství, kteří na letošní vinný košt dorazí. 
K popíjení lahodného vínka a burčáku za-
hraje nejdříve Lidová hudba za oponou. 
Po šestnácté hodině bude patřit podium 
kapele Do větru, od 17.40 hodin se návštěv-
níci zaposlouchají do tónů hudby Terne 
Čhave. Po sedmé hodině podvečerní vy-
stoupí Jablkoň a hudební produkci uzavře 
sestava Happy to meet.  Petra Soukupová
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TOP týden  
a pouť ke sv. Jiljí
Od 30. srpna do 3. září
Řezbářský memoriál Aloise Petruse – jede-
náctý ročník tradičního „dřevořezání“ se 
uskuteční na zahradě městského muzea. 
Po celý týden se můžete přijít na řezbáře po-
dívat, jak pod jejich dláty vznikají dřevěné 
sochy, inspirované tématem pohybu.

Pondělí 30. srpna
Zkusmeto – od 18 hodin zahraje mladá ka-
pela z Kuřimi, která vás zaujme pořádnou 
porcí folkové hudby, koncert proběhne 
na muzejní zahradě.

Středa 1. září
Kowalski – koncert svitavského funkového 
uskupení začne v 18 hodin na muzejní za-
hradě.

Pátek 3. září
Venkovka – od 19 hodin se uskuteční verni-
sáž nových obrazů pro Galerii Venkovka.

Na dolní části svitavského náměstí proběh-
ne od 20 hodin dvojkoncert:

Mňága a Žďorp – legendární rocková kapela, 
která společně hraje již od osmdesátých let 
minulého století a od té doby se zapsala 
do srdcí mnoha fanoušků. 

Pekař – vlastním jménem Petr Toms, získal 
v roce 2016 Českého slavíka v kategorii Ob-
jev roku a cenu Evropy 2. Ve svých začátcích 
vystupoval sám, ale postupem času svoji 
písničkářskou polohu opustil a založil kape-
lu, která je v současnosti již pětičlenná.

Sobota 4. září
Slavnostní ukončení řezbářského memoriá-
lu – od 16 hodin představení nově vzniklých 
soch veřejnosti.

Festival volnočasových aktivit – od 14 hodin 
bude na Svitavském stadionu především pro 
rodiny s dětmi připraveno množství volnoča-
sových, sportovních a zábavných aktivit.
 
29. slavnost dechových hudeb – dolní část 
svitavského náměstí bude od 13 hodin patřit 
dechovým orchestrům:
13:00–13:20 slavnostní zahájení
13:20–14:20 Poličanka
14:20–15:20 Dolnovanka
15:20–16:20 ZUŠ Letovice
Od 16:20 Svitavská dvanáctka  
 a Astra ze Svitav 

Jiřinková slavnost – farní zahrada, od 16 ho-
din. Zahraje Mokaband z Hradce nad Svita-
vou, vstupné dobrovolné.

Neděle 5. září
Vrchol celého TOP týdne představuje pouť 
ke svatému Jiljí. V horní části náměstí Míru 
agentura REX připomene tradiční pouťové 
atrakce přelomu 19. a 20. století. Na dolní 
část náměstí se vystřídají dvě hudební forma-
ce, v 10, 12:05 a 14 hodin zahraje Cimbálová 
muzika Aleše Smutného, která je složená 
z muzikantů zastupujících různé regiony, po-
jetí lidové písně i hudební žánry. V 11:20, 13 
a 15:05 hodin vystoupí folk-folklórní skupina 
Trdlo. Závěr pouti obstará v kostele sv. Jiljí 
od 19 hodin koncert pěveckého sdružení 
Avonotaj.

KULTURA INFORMACE Z MĚSTA

Vážení Svitavané,
rok 2021 se pomalu překlopil do své druhé 
poloviny. Mnoho z vás se na mě obrací s dota-
zem, kdy bude zahájena rekonstrukce krytého 
plaveckého bazénu.

V prosinci 2020 jsme spustili proces výběrové-
ho řízení na dodavatele stavby. To se pomalu 
blíží ke svému konci a v nejbližších dnech bude 
znám vítěz. Protože od začátku mnoho z vás 
polemizuje o výši investice, hned na začátku 
jsem všem zastupitelům slíbil, že po skončení 
výběrového řízení předložím na jednání zastu-
pitelstva materiál, ve kterém bude jasně vidět, 
z jakých zdrojů bude investice hrazena, a podle 
toho zastupitelstvo rozhodne, zda investici 
spustit či nikoliv.
V rámci financování jsem se hodně upínal na do-
taci z Národní sportovní agentury. Po všech pro-
blémech v agentuře jsem se poslední týden v čer-
venci dozvěděl, že nám výběrová komise schvá-
lila dotaci ve výši 50 milionů korun a že do týdne 
nám bude doručeno rozhodnutí o dotaci. Ovšem 
radost rychle zmizela, když na začátku srpna 
pan předseda agentury celou výzvu zrušil a slíbil, 
že vypíše výzvu novou, transparentní…
Výzva je nyní na světě, ovšem o prvcích transpa-
rentnosti se nedá vůbec mluvit. V nejbližších 
dnech uvidíme, zda do nového dotačního titulu 
vůbec budeme moci podat žádost. Podle toho 
také na začátku měsíce září vyhodnotíme, jak to 
se samotnou rekonstrukcí bude. Za deset let 
starostování jsem nezažil takový chaos v podpo-
ře státu, než je nyní. O dalším vývoji vás budeme 
informovat.  David Šimek, starosta města

Svitavy mají dvě 
stříbrné medaile
Městské informační centrum Svitavy se zúčast-
nilo 6. ročníku soutěžní přehlídky turisticko 
propagačních materiálů Turistpropag 2021. 
Získali jsme celkem dvě stříbrné medaile. 
V kategorii dřevěných a ostatních materiálů 
porotu zaujala Sváťova dřevěná kulička a Svi-
tavský dárkový set vytvořený v novém vizuál-
ním stylu města (plecháček, omalovánky, šát-
ky, těstoviny, ponožky). Hodnotitelé vybírali 
z více než 330 projektů v 17 soutěžních kate-
goriích a o vítězích rozhodla dvanáctičlenná 
porota začátkem července v areálu výstaviště 
Lysá nad Labem. Zde se konal veletrh cestov-
ního ruchu a součástí programu bylo i slavnost-
ní vyhlášení. Jsme rádi, že se svitavské před-
měty odborné veřejnosti líbí a dělají radost 
občanům i návštěvníkům města.  Petr Šmerda

Festival volnočasových aktivit 
Prázdniny jsou již minulostí a nás čeká vyvrcho-
lení léta ve Svitavách, ale také začátek školního 
roku. Středisko volného času Tramtáryje ve spo-
lupráci se Střediskem kulturních služeb, měs-
tem Svitavy, firmou Sportes a dalšími organiza-
cemi a oddíly, které se zabývají volným časem 
dětí v našem městě, pro vás v sobotu 4. září 
od 14:00 připraví na Svitavském stadionu do-
poledne plné volnočasových, sportovních a zá-
bavných aktivit. Akce je cílena především na ro-
diny s dětmi, které si budou moci vyzkoušet 
fotbal, volejbal, atletiku, hokejbal, tenis, florbal, 
basketbal, gymnastiku, jízdu na koních, Spartan 
race a další. Chybět nebudou zábavné aktivity 
pro nejmenší s Krůčkem, čtenáře určitě zabaví 
knihovna a nejen táborové dovednosti nabíd-
nou skauti, pionýři a zálesáci. S Tramtáryjí si 
budete moci vyzkoušet jízdu na koloběžkách, 
na šlapacích kárách a zažijete pocit pilota zá-
vodního modelu RC auta. Čeká na vás opravdu 
spoustu pohybových a zajímavých aktivit. 

Když už budete unaveni pohybem, tak se může-
te přesunout na asfaltovou plochu vedle teniso-
vých kurtů, kde pro vás budou připraveny kon-
certy nejen svitavských kapel. Od 17:15 zahraje 
nová svitavská kapela Chlebíček a marcipáni, 
od 18:00 to bude kapela pro děti Pískomil, 
v 19:30 to rozbalí 4Trix a od 21:00 vystoupí na ka-
mionovém pódiu Svitavy Ukulele Ensemble.
Hrací karta neboli vstup bude za 50 korun. Po ab-
solvování sedmi stanovišť děti dostanou pamět-
ní list a komu se povede absolvovat 14 a více 
stanovišť, dostane k pamětnímu listu ještě malé 
překvapení. Občerstvení bude samozřejmě 
zajištěno. Podrobný program zveřejníme 
na webových stránkách města Svitavy, sociál-
ních sítích a webových stránkách všech zú-
častněných organizací.
Tak přijďte o pouťovém víkendu v sobotu 4. září 
od 14:00 na Svitavský stadion a užijete si 
spoustu zábavy. Za všechny pořádající organi-
zace Ondřej Komůrka
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Langerova vila se již brzy 
ukáže v celé své kráse

Rekonstrukce monumentální vily plné zdob-
ných architektonických prvků se blíží do finále. 
Na podzim jsou naplánovány úpravy na veřej-
ném prostranství okolo budovy, proto bude 
možné ke vstupu na úřad i městskou policii 

využít pouze hlavních vchodových dveří. Stej-
ně tak bude omezeno parkování ve vnitroblo-
ku u vily. Z tohoto důvodu prosíme všechny 
návštěvníky úřadu, aby spíše využívali parko-
viště u kavárny.
A jaké práce nás ještě čekají? Okolí vily 
zkrášlí nová výsadba, budou upraveny chod-
níky, restaurování se dočká také kašna s fon-
tánou. Pomyslnou třešničkou na dortu bude 
nové LED osvětlení, které nemá v Pardubic-
kém kraji obdobu. To umožní velmi intuitivně 
nastavit různé typy nasvícení včetně vše-
možných barevných variací, které využijeme 
u zvláštních příležitostí. Všechny práce by 
měly skončit v prosinci, takže již na Vánoce 
si budeme moci dopřát pohled na tuto svi-
tavskou dominantu třeba v netradičním v ba-
revném hávu. Kateřina Kotasová

Přivítali jsme  
nové občánky  
našeho města
Po roční pauze proběhlo v sobotu 7. srpna 
v Langerově vile slavnostní vítání občánků. Sta-
rosta města David Šimek přivítal mezi občany 
našeho města tyto děti: 
Anežka Snohová, Jakub Březina, Sofie Vavruš-
ková, Arianna Šauerová, Laura Amort, Julie 
Zandlerová, Eduard Prachař, Tadeáš Weis, Ta-
mara Přibylová, Gabriel Hloušek, Nikol Šaue-
rová, Elena Daňková, Jonáš Mišlinský, Viola 
Matějíčková, Eliška Dvořáčková, Karolína 
Koutníková, Tereza Navrátilová, Dominika Pe-
terková, Jasmína Lucie Kadlecová, Jan Balcar, 
Tadeáš Bobek, Eduard Vendlig.
Přejeme dětem a rodičům spoustu příjemně 
strávených chvilek nejen na svitavských dět-
ských hřištích. 
Pokud má vaše dítě trvalý pobyt v našem měs-
tě a chtěli byste své miminko nechat slavnostně 
přivítat do života v něm, kontaktujte, prosím, 
místní matriční úřad (tel. 461550411, 461550412 
nebo 731677735, popř. email: matrika@svitavy.
cz). Narozené děti totiž nejsou zvány automa-
ticky, ale až na základě projevení zájmu ze stra-
ny jejich rodičů.  Renata Johanidesová

Voličské průkazy
Upozorňujeme občany, že již mohou požádat 
o voličský průkaz pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 
8. a 9. října 2021. Pokud se v dané době nebu-
de občan zdržovat v místě svého trvalého po-
bytu a má zájem volit, může o voličský průkaz 
požádat písemně s ověřeným podpisem nebo 
datovou schránkou do 1. 10. 2021 nebo osob-
ně až do 6. 10. 2021, u Městského úřadu Svita-
vy, odbor správních činností. 
Městský úřad Svitavy bude vydávat voličské 
průkazy ode dne 23. 9. 2021. 

Pavla Velecká, odbor správních činností

Opět vydáváme nádoby na plasty
Během září budou ve městě distribuovány 
v rámci čtvrté etapy další nádoby na plast: pro 
obyvatele Lačnova, dále rodinné domy na úze-
mí od Olbrachtovy ulice přes Chelčického, Ki-
jevskou, Žižkovu po Vítěznou a v lokalitě od uli-
ce Hálkovy, Na Barikádách, U Stadionu, Kollá-
rovy,  Pavlovovy po Edvarda Beneše 
a Lázeňskou (oblasti uvnitř červeného prosto-
ru). Nádoby si můžete vyzvednout v areálu 

společnosti LIKO v ulici Tolstého ve čtvrtky 9., 
16. a 23. září, vždy od 14 do 17.30 hodin.  Po-
kud žijete v uvedených oblastech a nestihli jste 
si nádobu do konce srpna objednat, můžete 
do areálu LIKO dorazit i bez předchozí domlu-
vy (počítejte ovšem, že vydání kvůli vyplnění 
potřebných dokumentů může trvat o něco 
déle). O termínech svozů z těchto lokalit vás 
budeme informovat do konce září. 
Pozor, změna termínů pro svoz z předchozích 
etap! Oproti původnímu plánu budou letos svo-
zy z oblastí prvních tří etap probíhat jednou 
za čtyři týdny, a to nově ve dnech 30. srpna, 27. 
září, 25. října, 22. listopadu a 22. prosince. 

Kateřina Kotasová

Hledáme úředníka 
odboru výstavby 
Tajemník MěÚ Svitavy vypsal výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa úřed-
níka odboru výstavby Městského úřadu 
Svitavy. Bližší informace o požadavcích  
na uchazeče naleznete na úřední desce 
Městského úřadu Svitavy – volná pracovní 
místa. Přihlášky je nutné podat do 6. září 
2021. Ludmila Valenová

Svatba na terase
V sobotu 17. července se dočkala svatební pre-
miéry nově zrekonstruovaná terasa Langerovy 
vily, která nabízí ideální propojení rezidence 
s parkem Jana Palacha a stává se tak ideálním 
místem pro uskutečnění romantické svatby.
Své „ANO“ si zde řekli Jan Kovář a Petra Sme-
tanová, kterým přejeme na jejich společné ces-
tě životem mnoho lásky, štěstí a vzájemného 
porozumění.  Marcela Górecká

Dopravní situace je složitá
V srpnu byla dopravní situace ve Svitavách, 
vzhledem ke stavebním pracím na silnici I/35, 
pro řidiče i chodce velmi náročná. Kvůli uzavír-
ce jednoho jízdního pruhu ve směru od Morav-
ské Třebové po Mikuleč byl veden hlavní tah 
ve směru Litomyšl–Olomouc středem města. 
Uzavírka jednoho směru byla nutná z hlediska 
bezpečnosti pracovníků při provádění prací, 
kdy za obousměrného provozu nebylo možné 
práce provádět.  Do konce srpna by měly být 
provedeny všechny hlavní úpravy a průjezd by 

měl být obnoven. V září dojde opět k uzavření 
úseku a znovuvyužití objízdné trasy přes Svita-
vy během prvních tří víkendů (4. 9.–5. 9., 11. 
9.–12. 9., 18. 9.–19. 9.), a to kvůli provádění do-
končovacích prací a vybudování kruhového 
objezdu u čerpací stanice při výjezdu z Lačno-
va. Díky tomu by mělo dojít k bezpečnějšímu 
průjezdu křižovatkou, na níž se v minulosti sta-
la řada dopravních nehod. Děkujeme všem 
občanům za pochopení a trpělivost. 

Kateřina Kotasová
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Blíží se celosvětový den úklidu
Letošní celosvětový úklidový den připadá 
na třetí zářijovou sobotu, tedy 18. září 2021 
a půjde již o 28. ročník této mezinárodní akce. 
Po celé České republice se dobrovolníci mohou 
zapojit, uklidit třeba jen kousek místa ve svém 
okolí a pomoci ke snížení odpadu v přírodě. Ti 
z vás, kteří se chtějí akce účastnit a získat ma-
teriální podporu v podobě pytlů či rukavic, se 
mohou registrovat do 1. září na www.uklidme-
svet.cz nebo na www.uklidmecesko.cz. 
Na těchto webových stránkách naleznete také 

seznam již organizovaných úklidů, ke kterým se 
v daný den můžete přidat. Vzhledem k tomu, že 
město Svitavy není k problematice zvyšujícího 
se nárůstu odpadu v přírodě lhostejné, rádi by-
chom občany města v úklidu opět podpořili. 
A to materiálním vybavením v podobě pytlů či 
rukavic, případně dohodnutím svozu z předem 
domluvených čištěných lokalit. Pokud tedy  
máte zájem v tento den zorganizovat hromadný  
úklid, můžete se obrátit na Víta Baránka na email
vit.baranek@svitavy.  Kateřina Kotasová

Další objízdná trasa přes Svitavy
Od 1. září 2021 dojde k uzavření silnice II/366 
z Pohledů (včetně průtahu obcí) do Křenova 
ke křižovatce se silnicí II/368 a objízdná trasa 
povede přes Svitavy. Provoz bude veden z Bře-
zové nad Svitavou po silnici I/43, přes Hradec 
nad Svitavou a Svitavy, dále po I/35 do Moravské 
Třebové, a po silnnici II/368 přes Útěchov a Dlou-

hou Loučku do Křenova. Vzhledem k tomu, že 
uzavřený úsek se bude týkat spíše osobní do-
pravy a občanů bydlících v těchto místech, kteří 
mohou využít k cestě i jiných silnic, nepředpo-
kládáme z tohoto důvodu zvýšenou dopravní 
zátěž při průjezdu naším městem. 

Kateřina Kotasová

Novou tiskovou mluvčí je Kateřina Kotasová
Po odchodu Jiřího Johanidese z pozice tisko-
vého mluvčího radnice se novou mluvčí stala 
Kateřina Kotasová.
Je svitavskou rodačkou, po maturitě na míst-
ním gymnáziu odešla na čas do Prahy, kde 
na vysoké škole studovala sportovní marke-
ting a management. Při studiích pracovala 

ve sportovní marketingové agentuře. „Právě 
psaní tiskových zpráv i článků a komunikace 
s lidmi byl směr, který mi seděl asi nejvíce. 
A když se po návratu do rodného města ob-
jevila volná pozice tiskové mluvčí, věděla 
jsem, že to je práce přesně pro mě,“ říká Ka-
teřina Kotasová.
Měla by být komunikační spojkou mezi vedením 
města, veřejností a médii. Bude pravidelně in-
formovat o dění na městském úřadě a ve městě 
v tomto zpravodaji nebo na sociálních sítích či 
v kabelové televizi Comvision.
„Těším se, že budu u zdroje všech zajímavých 
informací a událostí, které se budou v našem 
městě dít. Já se pokusím vše zprostředkovat 
obyvatelům Svitav tak, aby o nic nepřišli,“ říká 
Kotasová o svém budoucím působení. Je sama 
zvědavá, jaká zajímavá setkání a schůzky na ni 
budou čekat. Ať se daří!  Petra Soukupová

Upozornění – začátek školy 
a bezpečnost dětí
Končí prázdniny a pro školáky začíná další 
školní rok. Do škol se začátkem září vydají ne-
jen již „ostřílení“ žáci, ale také žáci noví „prv-
ňáčci“. Některé děti mohou být duchem stále 
v letních radovánkách a nedochází jim možná 
rizika jejich nepozornosti. Snažme se být všich-
ni, ať již jsme účastníky silničního provozu či 
nikoli, obezřetní a dodržovat několik základních 
níže uvedených rad, které nám všem mohou 
pomoci v klidu zvládnout začátek školního roku 
a předejít nepříjemným situacím:
 • doprovázejte své děti až před budovu školy 

a pokud nemůžete, poproste o pomoc jejich 
starší sourozence nebo prarodiče,

 • promluvte s dětmi o bezpečném chování při 
cestě do školy i ze školy a cestu do školy, jídelny 
či školní družiny s nimi předem projděte,

 • oblečení dětí opatřete reflexními prvky, zlep-
šíte jejich viditelnost nejenom při nepřízni-
vém počasí,

 • nezapomínejte na to, že děti naše zvyky a jed-
nání často kopírují, proto pro ně buďme dob-
rým vzorem.

Strážníkům městské policie není lhostejné bez-
pečí a zdraví vašich dětí, a proto i v tomto školním 
roce budete strážníky vídat na přechodech v blíz-
kosti školních zařízení. Zvláště řidiče motorových 
vozidel žádáme, aby dbali zvýšené opatrnosti 
v místech, kde se nacházejí školská zařízení. 

Pátrání po seniorce
Strážníci městské policie byli v noci 1. na 2. 8. 
zapojeni do pátrací akce po seniorce narozené 
roku 1948, která se nevrátila domů. Na žádost 
Policie ČR strážníci prověřovali různá místa, kde 
by se mohla seniorka zdržovat. Do akce byl 
v nočních hodinách zapojen i vrtulník Policie ČR, 
jelikož pátrání bylo nakonec zaměřeno i na roz-
lehlé prostory v okolí města – lesy, rybníky, cesty, 
pole apod. Příběh měl nakonec šťastný závěr, 
kdy se dotyčná v ranních hodinách vrátila nezra-
něná zpět domů.

Poskytnutí první pomoci 
Dne 31. 7. v odpoledních hodinách poskytli 
strážníci pomoc ženě, která měla v ul. Vojanova 
upadnout na zem a zranit se. Na místě strážníci 
nalezli ženu v epileptickém záchvatu, které 
ihned poskytovali potřebnou pomoc až do pří-
jezdu rychlé záchranné služby a i nadále prová-
děli potřebnou asistenci při zásahu zdravotníků. 
Žena byla následně převezena do nemocnice 
k dalšímu vyšetření a ošetření po pádu na zem. 

Dozvuky letních slavností  
a festivalů
Během letních měsíců proběhlo ve městě něko-
lik akcí – slavností, festivalů, koncertů apod. 
Strážníci městské policie na všechny akce vždy 
dohlíželi a to zejména ve smyslu kontroly nad 
dodržováním veřejného pořádku. Bylo řešeno 
několik událostí, které mnohdy souvisely s nad-
měrnou konzumací alkoholu, došlo k drobným 
krádežím či ztrátám věcí na těchto akcích, ale 
největším problémem bylo často oznamované 
rušení nočního klidu. Celkově však nedocháze-
lo k většímu narušování veřejného pořádku 
a akce proběhly bez závažných mimořádných 
událostí.  Rostislav Bednář

INFORMACE Z MĚSTA

Už jste byli ve Vincencových zahradách?
Zahrady, které najdete mezi Langerovou vilou 
a ZŠ T. G. Masaryka, hrají všemi možnými barva-
mi. Záhony se směsí letniček lákající různé druhy 
motýlů, klidné posezení na nově instalovaných 
lavičkách, stín pod jabloněmi… to vše jsou důvo-
dy, proč si vzít knížku a vyrazit si sem na chvíli 
odpočinout. A když budete mít chuť na trochu 
hudby, můžete si ji přehrát na ozdobných hudeb-
ních lavičkách vyrobených na řezbářském me-

moriálu. Každá z nich je věnována konkrétnímu 
svitavskému muzikantovi a je možné si na ní 
pustit jeho píseň. Zahrady jsou koncepčně zalo-
ženy jako spojující prvek tzv. Zelené cesty měs-
tem mezi parkem Jana Palacha a středem třídy 
T. G. Masaryka. Vstoupit do nich můžete brankou 
od vily nebo průjezdem vedle základní školy. 
Pokud jste se v nich ještě nebyli podívat, určitě 
stojí za vaši návštěvu.  Kateřina Kotasová
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Před gymnáziem  
je téměř hotovo
Úprava prostoru před svitavským gymnáziem 
je téměř hotova, prostor byl dán v červenci 
do užívání. Celá investiční akce, kterou finan-
coval Pardubický kraj, neboť pozemek před 
školou je jeho, definitivně skončí až výsadbou 
několika tisíc cibulovin na přelomu léta a pod-
zimu. Dílo realizovala s řadou subdodavatelů 
svitavská firma Ulehla Ivan s. r. o. 
Již v zadání projektu šlo o potřebu výraznějšího 
oddělení prostoru před školou od komunikace 
a kruhového objezdu. Směrem od silnice bylo 
vytvořeno terénní zvlnění, které bylo osázeno 
dřevinami tak, aby funkce odclonění a odhluč-
nění byla efektivní, zároveň aby zůstalo pořád 
patrné, že za zelení je škola. Dominantním smy-
slem úprav prostoru je posílení funkce relaxač-
ně-odpočinkové a zkomfortnění prostoru ze-
jména pro čekající žáky, studenty, rodiče, po-
sluchače jazykové školy i univerzity třetího 
věku (např. před a po vyučování). Prostory 
k sezení by měly umožnit posezení i skupinkám 
žáků, a to i např. pro některé edukativní účely. 
Úpravami má být také posílena bezpečnost 
v prostoru před školou. Ještě nedávné promíchá-
vání chodců, cyklistů, automobilů, lidí s kočárky 
apod. se vyřešilo tak, že vznikla komunikace pro 
pěší skrz celý prostor. Komunikace je primárně 
určena pro chodce, cyklisté nebo koloběžkáři 
musí svůj bicykl či koloběžku prostorem vést. 
Prostor je po část večera nasvícen. 

Při projektování se vycházelo i z toho, aby byla 
zajištěna návaznost na úpravy zeleně na Praž-
ské a Sokolovské ulici a připravované úpravy 
prostoru před zrekonstruovanou radnicí. Tím tak 
vzniká dlouhý a jednotně koncipovaný pás kul-
tivované zeleně a nových dřevin podél hlavní 
komunikace od železničního přejezdu na Praž-
ské ulici až před radnici. Z hlediska dřevin 
na tom prostor výrazně vydělal. Zajímavým prv-
kem je osazení čtyř ostrůvků vegetace a jedno-
ho stromu do zpevněné plochy. Projekt počítá 
s mlžením vody v prostoru v horkých měsících.
Vzhledem k výše uvedenému se nastavovala také 
pravidla používání prostoru. Upozornění pro cyk-
listy a koloběžkáře je uvedeno výše, na odpadky 
jsou určeny koše, některé i na tříděný odpad. 
V prostoru se nesmí kouřit, jde totiž o součást 
školního areálu, podle zákona není možné v ta-
kovém prostoru kouřit. Městská policie do prosto-
ru nainstaluje kameru napojenou do jejího kame-
rového sytému. Do prostoru je přivedena elektřina 
a voda pro případné budoucí využití, byla také 
učiněna technická příprava pro budoucí přivede-
ní WiFi do prostoru. Milan Báča

INFORMACE Z MĚSTA

S novým školním rokem nové učebny
Hned na dvou svitavských základních školách skončily s prázdninami také práce související s bu-
dováním prostor pro nové odborné učebny. Projekty na obou školách byly většinovou měrou 
spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

V objektu ZŠ T. G. Masaryka byly vybudovány 
z bývalých prostor školnického bytu dvě nové 
učebny. Jsou to jazyková dílna, kde bude mít 
každý žák k dispozici ke studiu také notebook, 
a učebna přírodních věd určená pro hodiny 

fyziky či chemie. V ní je zasedací pořádek 
uzpůsoben pro práci ve skupinkách, díky če-
muž bude podporována spolupráce mezi žáky 
a zároveň interaktivní způsob výuky.

V budově ZŠ Riegrova došlo k mnohem roz-
sáhlejším a nákladnějším úpravám. Škola za-
jistila bezbariérovost v celé budově prostřed-
nictvím nového výtahu, vybudováním bezbari-
érových toalet či vstupní halou zajišťující bez- 
bariérový a krytý přístup do budovy školy, kte-
rý do této doby chyběl. Celá rekonstrukce za-
čala v červnu loňského roku, stavební práce 
byly dokončeny 1. dubna 2021 a od té doby se 
dolaďovaly vnitřní interiéry. 
Při přestavbě půdních prostor vznikly dvě od-
borné učebny pro přírodovědné a polytechnic-
ké předměty, učebna pro cizí jazyky a prostorná 
odborná učebna pro výuku IT. Učitelé zde zís-
kali nové zázemí v podobě kabinetů, přípraven 

a skladů. V rámci rekonstrukce byly také vybu-
dovány místnosti pro školní poradenské pra-
covníky, kde budou moci ničím nerušeni praco-
vat, v případě potřeby individuálně s žáky. Z do-
tace byly pořízeny moderní pomůcky do učeben 
v hodnotě zhruba 1,6 milionu korun. Žáci (ale 
jistě i učitelé) se mohou těšit na spoustu zají-
mavých kreativních stavebnic, roboty na solá-
rní pohon nebo resuscitační model pro nácvik 
první pomoci. 
Obě školy slavnostně otevírají dveře nových pro-
stor 31. srpna. A hned ve stejný týden budou 
moci naplno posloužit svému hlavnímu účelu – 
vzbudit v žácích zvídavost a touhu po poznání. 

Kateřina Kotasová

Lidé z radnice pomáhali na Moravě
TTři desítky zaměstnanců městského úřadu 
a Sportesu pomáhaly koncem července v mo-
ravské obci Hrušky, kterou v červnu zasáhlo 
tornádo. Od ranních do podvečerních hodin 
odstraňovali následky řádícího živlu. Muži 
otloukali omítku v postižených domech, jinde 
podávali tašky pokrývačům nebo vyváželi suť 
ze zbořeného objektu, kam se nedostala tech-
nika. Ženy uklízely nepořádek z veřejného pro-
stranství a v okolí tamního rybníka. „V části 
obce Hrušky, zasažené tornádem, to i po mě-
síci vypadalo hrozně. Nejhorší bylo odklizeno, 

ale místy zůstala po domech i zahradách jen 
hlína a holá zem a nebylo ani co opravovat. Byl 
to smutný pohled. Na domech, které měly vět-
ší štěstí, se intenzivně pracovalo, všude bylo 
živo a pomáhala i armáda. Část střech už bylo 
znovu položených, část oken vyměněných, ale 
dost jich ještě čekalo, chyběli řemeslnici i ma-
teriál. Je tam opravdu ještě hodně práce, “ po-
psala Eva Mašlánová, která se brigády také 
zúčastnila. Brigáda se uskutečnila ve spoluprá-
ci s Textilní bankou Radiměř. Všem, kteří v Hruš-
kách pomáhali, patří poděkování.  (pá)
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Bez bariér
Ráda přemýšlím o cestování 
a poznávání zajímavých lokalit 
ve městech a obcích z hledis-
ka přístupnosti pro všechny 
a bez bariér. Ne vždy to takto 

je. I ve Svitavách a okolí najdeme některá mís-
ta, která jsou problémová nejen pro občany se 
sníženou pohyblivostí, ale i pro rodiče s kočár-
ky a malými dětmi.
Proto budeme iniciovat zřízení komise pro bez-
bariérovost jako poradního orgánu zastupitel-
stva. Její podněty, vycházející především z pod-
nětu občanů, by měly být impulsem i pro veřej-
nost. 

Každý můžeme pomoci. Stavební zákon obsa-
huje bezbariérovou vyhlášku, ale připouští vý-
jimky. Snažme se, aby v našem městě bylo 
výjimek co nejméně. Dívejme se okolo sebe, 
poukazujme na překážky, informujme stavební 
úřad nebo zastupitele. Pojďmě udělat naše 
město opět o něco přístupnější a přívětivější. 

Za Piráty a nezávislé Libuše Vévodová

Poděkování
Chceme moc poděkovat svitavským hasičům 
za obětavou a příkladnou pomoc při přípravě 
tábora pro děti z postižené jižní Moravy na Vyso-
kém Poli. Vyčistili bazén, opravili, co bylo zapo-
třebí, a tak si malí návštěvníci na přelomu čer-
vence a srpna mohli užít příjemných čtrnáct dní.
Vydatně přispěla i paní poslankyně Květa Ma-
tušovská, která tuto pomoc domluvila a sama 
přiložila ruku k dílu. Lidmila Kružíková, 

zastupitelka za KSČM 

Piráti – manželství 
pro všechny
Vážení občané, diskuse je na téma „Institut 
manželství“, které podle současných zákonů 
nemohou uzavřít osoby stejného pohlaví. Dle 
Pirátů, co je státu do toho, s kým každý z nás 
chce strávit život a proto slibují, že prosadí man-
želství pro všechny. Jak to cítím já? Jsem pře-
svědčený o tom, že pokud jde LGBT komunitě 
opravdu o poskytnutí stejnopohlavním párům 
a jejich dětem právní jistotu (jako je zákonem 
poskytovaná manželům a jejich dětem) pak 
bychom se měli zaměřit především na právní 
úpravu v souvisejících zákonech, které napraví 
rozdílené postavení registrovaných párů. Man-
želství přitom zůstane mezi jedním mužem 
a jednou ženou, tak jako registrované partner-
ství mezi osobami stejného pohlaví. Rovnost 

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 ho-
din, po–pá 17.00–21.00 hodin.
——————————————————————
4.–5. 9. MUDr. Táňa Morávková 
Svitavy, Milady Horákové 1988, 
776 117 026
11.–12.9. MDDr. Jiří Pospíšil Svitavy, 
Dimitrovova 799/4, 731 108 167
18.–19.9. MDDr. Lukáš Pospíšil 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
25.–26.9. MDDr. Petr Sládek 
Svitavy, Jugoslávská 17, 731 201 180
28. 9. MUDr. Lubomír Slouka 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936

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

Rada města na svém 23. zasedání
ze dne 12. července 2021 mj.:
 • schválila zřízení přípravné třídy na ZŠ Svita-

vy-Lačnov,
 • schválila přípravu projektové dokumentace 

se společností SAFAR CZ na rekonstrukci 
objektu Jungmannova č. o. 6,

 • upravila své rozhodnutí v zakázce protipo-
žární úpravě stropů v objektu TGM 33a SY-
NER s. r. o.,

 • schválila smlouvu o dílo se spol. SPORTES 
na úpravu okolí Langerovy vily.

Rada města na svém 24. zasedání 
ze dne 26. července 2021 mj.:
 • schválila smlouvu na odkoupení kanalizační 

přípojky v ulici Olomoucké,
 • schválila smluvní dodatek povinností  

v péči o opuštěné psy v městském útulku.
(red)

pohlaví je pro mě samozřejmostí, ale zároveň 
respektuji většinu společnosti, která má to štěs-
tí a vnímají vztah muže a ženy tradičním způso-
bem. Ing. Jaroslav Kytýr, zastupitel 

a poslanec za Hnutí ANO 2011 

Z jednání rady
Rada města na svém 21. zasedání 
ze dne 21. června 2021 mj.:
 • schválila mimořádné dotace v oblasti život-

ního prostředí spolku Hiporehabilitace 
Baneta, spolku Lidé v lese, spolku Český 
kynologický svaz ZO Svitavy-Lačnov a ZKO 
Svitavy, 

 • schválila použití 180 tisíc korun z fondu in-
vestic ZUŠ na přestavbu sociálního zařízení 
školy,

 • použití fondu investic MŠ M. Majerové ve výši 
500 tisíc korun na rekonstrukci oplocení 
školky,

 • jmenovala členku komise fondu regenera-
ce památek za NPÚ ČR,

 • doporučila zastupitelstvu schválit rozděle-
ní financí fondu regenerace památek žada-
telům,

 • vyhlásila vítěze ankety Nejlepší žákyně 
a žák města roku 2021, 

 • vyhlásila řízení na dodávku serverů pro 
technologické centrum ORP Svitavy,

 • schválila přípravu veřejného osvětlení v lo-
kalitě Stará kolonie.

Rada města na svém 22. zasedání 
ze dne 28. června 2021 mj.: 
 • schválila smlouvy o zajištění dílčích prací 

v souvislosti s obchvatem města,
 • neschválila dodatek ke smlouvě se spol. 

ČEZ z důvodu nízké náhrady ze zřízení věc-
ného břemene,

 • schválila přípravu konceptu zázemí pro škol-
ní družinu na ZŠ Felberova,

 • schválila uzavření smlouvy na opravu fasády 
a trafačky ZŠ Riegrova ve výši 465 tisíc ko-
run se stavební firmou Hikele,

 • schválila granty na ošetření významných 
stromů pro rok 2021,

 • zabývala se průběhem oprav dešťové 
a splaškové kanalizace v ulici TGM.

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním 
novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodné-
mu vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých 
politických subjektů v aktuálním složení Zastu-
pitelstva města Svitavy. Texty příspěvků nepro-
cházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.
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Petr Mohr
Ředitel Střediska kulturních služeb
Více než tři desítky let stojí v čele organizace zajišťující kulturní akce ve městě. Petr Mohr toho 
však musí zvládnout daleko víc. V tomto rozhovoru stručně představuje 30 let práce své i kolegů.

Kolik let působíte coby ředitel kulturní organi-
zace? Lze porovnat, co vše jste řešil tehdy, co 
řešíte nyní?
„Do Svitav jsem přišel v roce 1990, tedy hned 
po revoluci. Dva měsíce ve škole na náměstí, 
pak vedoucí kina Vesmír. Tenkrát se řešilo, co 
s Okresním kulturním střediskem. S tehdejším 
vedením města jsme se domluvili, že vznikne 
městské kulturní středisko. A tak se taky 1. úno-
ra 1991 stalo – Středisko kulturních služeb 
města Svitavy. Máme tedy letos třicáté naroze-
niny… Tenkrát jsme měli kino Vesmír, kinokavár-
nu Galaxii, nad ní kanceláře, kde před námi 
seděli komunisti, a Červenou knihovnu, kterou 
jsme v roce jejích stých narozenin – 1992 – po-
jmenovali Ottendorferův dům. Bílý dům nepa-
třil městu, byl odborářů. Tak jsme si ho prona-
jímali. A ještě jsme dostali Lidové divadlo, bylo 
opuštěné a zchátralé. Jenom vzadu Divadlo 
V kavárně, tam je dneska Coolna. Tam bydlelo 
Céčko: hrálo, zkoušelo a vařilo čínu…
Tak to jsme řešili, v kině se hrálo i divadlo, kon-
certy: Buty zahráli po filmu Jízda, kluci z Če-
chomoru při premiéře Roku ďábla… v Červené 
knihovně koncerty, ale i divadla, když se vešla. 
Festivaly amatérských pěveckých sborů, kde 
to šlo – i v kostelech. První abonentní divadla 
v pronajatém Bílém domě – Čekání na Godota 
s dvaceti diváky v obrovském sále… První pou-
tě s deseti náhodnými chodci na náměstí. Kon-
cert Olympiku pro dvacet dva diváků v kině. 
První letní kino na stadionu s vichřicí, která po-
lámala konstrukci plátna. V roce 1994 celostát-
ní kolo Porty. A psaní a vydávání tohohle mě-
síčníku. A začátky Dramatické školičky v zase-
dačce nad kinem, kde se střídala se Svitavskou 
dvanáctkou… Tak nějak jsme začínali. A bylo 
nás sedm.
Dneska spravujeme Fabriku, máme krásně 
opravený areál kina a celé město pro kulturu. 
Je nás dvacet. Organizujeme národní amatér-
ské přehlídky, do Fabriky zveme nejlepší diva-
dla, skvělé muzikanty, vedle letního kina máme 
autokino, a to se skvělou technikou. Celé léto 
jsme v parku a na náměstí – pohádky, koncer-
ty… Tenkrát jsme začínali a moc toho nevěděli. 
Ale měli jsme štěstí, protože jsme zažili, jak se 
Svitavy probouzejí – nejen kulturně, ale celé 
město se výrazně změnilo!“
 
Co vše tedy zajišťuje současné Středisko kul-
turních služeb?
„Zabezpečuje kulturní nabídku pro občany 
a návštěvníky Svitav: divadla, koncerty, výstavy, 
filmová představení, společenské akce, zábav-
né pořady, vzdělávací akce, kurzy taneční, ja-
zykové, pořady pro děti ze škol a školek, pod-
poruje amatérské aktivity, organizuje amatér-
ské přehlídky a soutěže ve všech oblastech 
na úrovních místních, krajských a celostátních. 
Od začátku organizujeme krajská kola Porty. 
Od roku 1992 pořádáme vždy jednou za dva 
roky Festival amatérských pěveckých sborů, 
dále Dětskou scénu: národní přehlídku dětské-

ho divadla a recitace – od roku 2011, Národní 
soutěž a výstavu amatérské fotografie od roku 
1995.
Zabezpečujeme kulturní a společenské akce 
ve Fabrice, Ottendorferově domě, kině Vesmír, 
divadle Trám, na náměstí, v Parku Jana Pala-
cha, provozujeme letní kino v Parku Jana Pala-
cha, Pouť ke svatému Jiljí, Pivní slavnosti, Den 
rododendronů, Svatováclavský košt, Velikono-
ce ve Svitavách Vánoce ve Svitavách, Silvestr… 
Zřizujeme Dramatickou školičku – výuka dětí 
a studentů v dramatickém oboru. A také spra-
vujeme několik budov: Fabrik, areál kina Ves-
mír, alternativní klub Tyjátr a divadlo Trám. Za-
jišťujeme chod všech budov včetně oprav 
a údržby. Máme pronajaté prostory, ve kterých 
zkoušejí všechny svitavské amatérské kapely. 
Zapojili jsme se do projektu Svitavy – Strzelin: 
společná historie obou měst.“

Jaká je vize do budoucna? A co byste si pro 
město, Fabriku, SKS přál bez ohledu na peníze?
„Měl jsem velké štěstí. Vždyť komu se podaří, 
aby byl dvakrát za život u toho, když se staví 
divadlo. Já to zažil – Trám, Fabrika. Myslím, že 
Svitavy a kultura si náramně rozumějí. A je to 
především díky vedení města a třem staros-
tům, se kterými jsem spolupracoval a spolu-
pracuju: Brýdl, Koukal, Šimek. Vždy kulturu 
velmi podporovali a podporujou. Ty úžasné 
prostory, mimochodem nám je závidí, kdo 
do Svitav přijede, to opravdu není náhoda. 
Fabrika, areál kina s Trámem, Tyjátrem a Dra-
matickou školičkou. Vedení města a osvícená 
zastupitelstva, která nám dovolila ty prostory 
vybudovat. A taky svoboda a volnost v naší 
práci. To je opravdu nesmírně důležitý! Mít vol-
nost v dramaturgii divadel, kapel koncertů, 
výstav, filmů…
Co víc si přát? Mít i za třicet let dobrého staros-
tu, radu, zastupitelstvo. Aby ti, kteří přijdou 
po nás, měli svobodu a volnost v rozhodování, 
koho do Svitav pozvat, aby na to tak měli dost 
peněz, protože kultura se opravdu sama neu-
živí. Alespoň ne taková, jakou děláme pro měs-
to, kulturu, která dbá o amatéry. Není smyslem 
městské kultury, aby si na sebe vydělala. Měst-
ská kultura slouží obyvatelům svého města 
a přináší radost… A budoucnost? Třeba dojde 
i na multižánrový světový festival ve Svitavách... 
jak si ho vysnil František Černý…“
 
Za desítky let působení v kultuře jste se setkal 
s dlouhou řadou osobností, na koho nezapo-
menete?
„Za třicet let potkáte opravdu hodně úžasných 
umělců – muzikantů, herců, zpěváků, malířů, 
fotografů… Jmenovat jednoho znamená zapo-
menout na druhého. Ale, víte, ve Svitavách se 
nenarodil ani Smetana ani Martinů, zato však 
spousta skvělých amatérů – divadelníků, muzi-
kantů a tak dál. A my jsme vždycky podporo-
vali ve Svitavách amatérskou kulturu. Kapely 
zkoušejí v prostorách, které jsme pro ně prona-

jali. Divadelníci mají Trám, kapely hrají v Tyjátru, 
třicet let pořádáme krajskou Portu a Festival 
amatérských pěveckých sborů, v devadesát-
kách jsme pořádali Národní přehlídku amatér-
ského filmu. Skoro třicet let Národní přehlídku 
a soutěž amatérské fotografie, deset let Dět-
skou scénu, dechovky mají svou slavnost, di-
vadelních přehlídky včetně Dětské scény. Dra-
matická školička vychovává děti a mladé lidi 
k umění a slušnému životu… Tím chci říct, že 
pro mě jsou nejdůležitější setkáni s lidmi kolem 
amatérského umění. Tolik skvělých divadelníků, 
muzikantů, fotografů. Věřte, nemůžu zapome-
nout na všechny děti, které recitují a hrají 
na Dětské scéně a krajských přehlídkách. To 
jsou pro mě opravdové osobnosti!“

Označíte něco za svůj majstrštyk? A co je tře-
ba vaší srdeční záležitostí?
„Moje srdeční záležitost je divadlo. A to pře-
devším amatérské. Zabývám se jím celý život. 
Snad i to je důvod, proč jsou ve Svitavách dvě 
krajské divadelní přehlídky Svitavský Fanda 
a Svitavský dýchánek. A jedno podzimní di-
vadelní setkání POSED. A Dětská scéna, už 
deset let. Protože si myslím, že amatéři 
ke Svitavám patří! Mám štěstí, že jsem v Céč-
ku, a to je padesát let jedno z nejlepších 
amatérských divadel v republice. A Drama-
tická školička pod vedením Jany Mandlové 
– to, že je pod námi, není náhoda. Skoro všu-
de jsou dramatické obory pod zuškama. 
A naše Dramatická školička je třicet let jed-
nou z nejlepších a nejuznávanějších v celé 
republice. Tak to si myslím, že se nám spo-
lečně podařilo. Že můžu být u toho a trochu 
tomu můžu pomoci…“
P.S. „A ještě něco – a to velmi důležitýho. K to-
muhle rozhovoru mám přiložit svoji fotku. Tak 
já ji přidávám. Ale nejsem na ní sám. Jsou na ní 
moje kolegyně a kolegové. Nejsou všichni. Ta 
fotka je dva roky stará a je z Dětské scény – 
fotil nás Ivo Mičkal, který fotí všechny národní 
divadelní přehlídky. Jsme na schodech Fabriky. 
Ta fotka je tady proto, že tenhle rozhovor není 
o mně, ale o mé práci. A ta opravdu není jenom 
moje. Je to práce všech těch lidí, kteří jsou se 
mnou na té fotce. A i těch, kteří tam nejsou. 
Vždycky při zahájení Dětské scény ve Fabrice 
je všechny beru s sebou na jeviště, abych je 
představil a taky jim poděkoval. A to dělám 
dneska. Tímhle rozhovorem, touhle fotkou. Bez 
nich by nebylo ani jedno. Děkuji. Vy víte.“

Ptala se a zpracovala: Petra Soukupová

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ



8 

MŠ Milady Horákové
Ohlédnutí za ukončením školního roku

Mateřská škola Milady Horákové připravila 
v červnu pro děti spoustu zajímavých akcí, ze 
kterých si odnesly nezapomenutelné zážitky 
a obohatily si svůj dětský svět o nové vědo-
mosti. Počasí přálo výletům, děti se vypravily 
za domácími zvířátky do Borové, do Vendolí 
na Buchtův statek, kde se naučily, jak správně 
o ně pečovat. Další výprava směřovala do Rud-
ky u Kunštátu, do jeskyní se sochami Blanic-
kých rytířů a Zahrady smyslů, kde si děti mohly 
vyzkoušet všemi smysly nejrůznější interaktiv-
ní exponáty. Nechyběla Noční školka s hledá-
ním pokladu a opékáním buřtů. Ve spolupráci 
s Tramtáryjí se uskutečnila velkolepá zahradní 
slavnost pro děti a rodiče v námořnickém stylu, 
kde jsme se rozloučili s předškoláky. Tímto 
bych chtěla poděkovat týmu z Kavárny V Parku 
za zajištění chutného občerstvení. Velké podě-
kování posílám kamarádům z Tramtáryje, kteří 
připravili hudební program a soutěže pro děti. 
Vzorně se také o nás postarali při dvoudenním 
pobytu předškoláků na táborové základně 
ve Svratouchu, který byl úspěšnou tečkou 
za školním rokem.  Petra Nováková

ZŠ a MŠ Lačnov
Rozhodně jsme nezaháleli
Začíná nový školní rok a naše děti se mají na co 
těšit. V průběhu prázdnin se v mateřské škole 
objevila úniková skluzavka a v základní škole 
jsme opravili venkovní dřevěný program, vymě-
nili okna na chodbě, zvýšili jsme počet toalet 
a vybavili místnost pro nové děti. Od září se 
totiž naše škola rozroste o 12 žáčků přípravné 
třídy. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. 

Zdeněk Petržela

ZŠ Felberova
Nezahálíme ani o prázdninách
Naši pedagogové se již tradičně vzdělávají 
i během prázdnin. Někteří vyrazili na začátku 
srpna do Malé Morávky v Jeseníkách na Letní 
školu s iPady, které jsme se letos zúčastnili již 
počtvrté, a kde se vzdělávají v oblasti práce 
s technologiemi, které používáme při výuce. 

Během projektových činností se zde v nabíze-
ných workshopech učí používat různé metody 
a nástroje učení a zařazovat do výuky činnosti 
s roboty a robotickými stavebnicemi. Získané 
informace využijí zejména při výuce nové infor-
matiky od září 2021.
Další část pedagogů se ve druhé polovině srpna 
zúčastnila v Plzni základních i rozvíjejících kurzů 
Letní školy programu Začít spolu, který letos 
představujeme v jedné z našich prvních tříd. Zde 
poznávají a dále rozvíjejí hlavní formy práce, 
mezi něž patří hlavně integrovaná tematická 
výuka v centrech aktivit, a získávají zkušenosti 
od kolegů z jiných škol a řadu užitečných mate-
riálů.  Jana Pazderová

ZŠ náměstí Míru
Novinky v naší škole
Začíná školní rok, který přináší do naší školy 
několik zásadních změn. Loni byl na popud 
ministerstva školství zrevidován a následně 
zredukován celostátní Rámcový vzdělávací 
program tak, aby mohla být v následujících le-
tech navýšena ve všech školách výuka infor-
matiky. My tento krok vítáme a jsme rádi, že 
české školství dostalo příležitost přiblížit se 
o něco více praktickému životu a že můžeme 
připravovat děti na to, co budou v dnešním di-
gitálním světě potřebovat. Neotálíme proto, 
a náš učební plán měníme a navyšujeme výu-
ku informatiky v tomto duchu již od 1. 9. 2021.
Současně letos zahájíme ambiciózní projekt 
Dejme šanci nadaným II, který se zaměří na vy-
hledávání a péči o talentované a mimořádně 
nadané žáky. Na tuto systematickou odbornou 
činnost získalo finanční dotaci pět škol Pardu-
bického kraje a my jsme velice rádi, že patříme 
mezi ně.  Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Riegrovka v novém

Více než rok probíhající projekt R-komplex je 
u konce. Stavební úpravy změnily půdu a další 
prostory v odborné učebny, do kterých jsme po-
řídili moderní techniku i pomůcky, zahradní archi-
tekti zpříjemnili novou zelení nejbližší okolí budo-
vy. Bez evropských dotací a podpory města by 
projekt takového rozsahu nebylo možné usku-
tečnit. Pokud jste naši bývalí žáci, rodiče nebo vás 
zkrátka proměna naší školy zajímá, přijďte se 
k nám podívat v sobotu 4. září 2021 od 9 do 12 
hodin. Těšíme se na vás.  Milena Baťková

ZŠ T. G. Masaryka
Myšárna zve na návštěvu
V minulém čísle měsíčníku Naše město jsme 
vás informovali o stavebních úpravách, ke kte-
rým došlo v průběhu covidové pandemie na ZŠ 
T. G. Masaryka. Ve 3. podlaží vznikly nové míst-

nosti a v současné době jsou všechny zařízeny 
a vybaveny moderním nábytkem. Každý, kdo 
tyto prostory navštíví, je překvapen a možná 
i udiven tím, co vidí. Útulné školní poradenské 
pracoviště navodí příjemnou atmosféru při se-
tkávání s žáky a jejich zákonnými zástupci. Ja-
zyková učebna přímo vybízí k odpovědnému 
studiu a učebna přírodovědných předmětů 
zaujme svou účelností, ale i barevností použi-
tého vybavení. To budou laboratorní práce! 
Jedna radost! Co určitě každého ohromí, je 
nový výtah ze suterénu až po 3. podlaží. Musím 
se přiznat, že by mě ani ve snu nenapadlo, že 
v naší škole, která je historickou památkou, 
bude něco tak doslova moderního a přitom 
vkusného! Nevěříte? Přijďte se podívat a po-
soudit pravdivost toho, co je napsáno, na vlast-
ní oči. Srdečně vás zveme k prohlídce naší 
školy v neděli 5. září 2021 od 9 do 12 hodin. 
Rádi vás uvidíme a naší školou provedeme. 

Vlasta Holická Kosková

Speciální základní škola 
a střední škola Svitavy
Těším se
Začíná září a já se těším na naše děti. Na ty 
nové, které usednou do školní lavice poprvé, 
i na ty, které můžu nazvat ostřílenými školáky. 
V naší škole potkávám děti z přípravné třídy, 
které se intenzivně věnují přípravě na úspěšný 
vstup do běžné základní školy a u nás mají tu 
výhodu, že s nimi systematicky pracuje i logo-
pedický asistent. Potkávám děti s poruchou 
chování, které se vzdělávají stejně jako žáci ji-
ných základních škol, ale pod vedením velmi 
zkušených speciálních pedagogů a v menším 
kolektivu. I tyto děti chtějí zažít úspěch. Potká-
vám děti z přípravného stupně, základní školy 
i školy speciální. Jejich úsměvy a objetí léčí. 
Jsou upřímné a od srdce. Potkávám i téměř 
dospělé žáky střední školy praktické, koláč 
od nich upečený je nepřekonatelný.

Těším se na jejich vylomeniny i správné „hláš-
ky“, které spolehlivě rozčísnou někdy trochu 
napjatou atmosféru. Těším se na jejich smích. 
A doufám, že si tento školní rok užijeme bez 
omezení a naplno.  Marcela Švecová

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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Základní umělecká škola
Zahájení školního roku
V ZUŠ se těšíme na opětovné setkání s malými 
a mladými zájemci o umění, již v řádném vzdělá-
vacím režimu. Zahájení školního roku proběhne 
1. září mezi 9. a 15. hodinou, kdy se budou moci 
žáci přihlásit u svých učitelů a domluvit se na in-
dividuálních rozvrzích. Rozvrhy kolektivních 
předmětů je možné rezervovat přes elektronic-
kou žákovskou knížku od 24. srpna. Setkání 
s rodiči nových žáků proběhne 2. září od 15 ho-
din. Doplňující přijímací řízení bude probíhat 
od 1. do 17. září. Několik volných míst máme 
ještě ve výtvarném a tanečním oboru, přičemž 
výtvarný obor rozšířil úspěšně v minulém škol-
ním roce svou činnost o multimediální tvorbu 
(např. počítačová grafika a animace) a taneční 
obor nabízí širší záběr tanečních stylů: moderní, 
klasický, lidový apod. ve dvou tanečních třídách. 
Pro starší ročníky nabízíme možnost vzdělávání 
v rámci doplňkové činnosti. Podrobnější infor-
mace naleznete na webu školy www.zussvitavy.
cz.  Renata Pechancová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Gymnázium nepřestalo 30. června žít. Jen žáky 
a učitele vystřídali řemeslníci různých profesí. 
Kromě dokončování úpravy prostoru před ško-
lou, což byla letos nejvýznamnější investiční 
akce školy, byli na chodbách budovy a v někte-
rých učebnách k zastižení elektrikáři, kteří vy-
měňovali stropní svítidla. Nepřehlédnutelní byli 
i podlaháři, neboť byla potřeba vyměnit v ně-
kterých místnostech podlahová krytina. Také 
malíři měli hodně práce v učebnách, dalších 
místnostech i na chodbách. Instalatéři se za-
měřili na vyčištění a opravy odpadů, zejména 
na záchodech. Studenti po prázdninách jistě 
přivítají nově upravenou a novými počítači vy-
bavenou jednu z počítačových učeben. Škola 
pozvala také firmu na údržbu sportovišť. Ti vy-
čistili povrch fotbalového minihřiště s umělým 
povrchem a povrch víceúčelového hřiště. Vlast-
ními silami škola zbudovala v areálu školy gri-
loviště, které bude sloužit pro třídy, žáky a za-
městnance školy nebo vyměnila obklady ko-
lem umývadel v některých učebnách. 

Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se u nás
Během prázdnin se svitavská obchodní akade-
mie připravovala na nový projekt, do kterého 
bude škola zapojena. Ten se bude týkat podpo-
ry jazykové, matematické a digitální gramotnos-
ti. V rámci projektu I-KAP II se vybuduje mimo 
jiné také jedno specializované pracoviště, které 
bude vybaveno moderní výpočetní a digitální 

technikou. Nejen pro výuku informatiky, cizích 
jazyků nebo matematiky, ale třeba i pro odbor-
né ekonomické předměty. V létě se proto tyto 
účely upravovaly prostory.
Celé léto probíhalo také čištění venkovního 
sportovního areálu obchodní akademie. Hřiště 
se muselo celé rozložit, očistit, opravit a násled-
ně zase uvést do použitelného stavu. Využíváno 
bude od prvních dní školního roku, neboť 
na něm proběhnou některé aktivity adaptační-
ho kurzu pro nové žáky školy. Milan Báča

Střední zdravotnická škola
Vítáme nové studenty
V novém školním roce nahradí čerstvé absolven-
ty tři třídy prvního ročníku. Kromě žáků denního 
studia přivítáme také dospělé studenty. Otevírá-
me pro ně večerní studium v oboru Praktická 
sestra. Předchozí „večerníci“ totiž na jaře úspěš-
ně odmaturovali (jak vidíme na fotografii) a nyní 
již pracují na nové pozici. Některým se studium 
tak zalíbilo, že dále pokračují na vysoké škole.
Zdravotníci se dlouhodobě těší velké společenské 
prestiži. Podle výzkumu veřejného mínění je nej-

váženější profesí lékař a hned na druhém místě 
sestra (společně s vědcem). Také jistota pracov-
ního uplatnění je ve zdravotnictví bezkonkurenční. 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium zdra-
votnických oborů na prohlídku rekonstruovaných 
prostor školy ve dnech otevřených dveří.
Obory vzdělání: 
Praktická sestra, Masér ve zdravotnictví. 
Dny otevřených dveří: čtvrtek 21. 10. (9–17 ho-
din), soboty 6. 11., 20. 11., 4. 12.2021, 22. 1.2022 
(vždy 9 – 13 hodin).  Radim Dřímal

Jak to vidí mládež
Jak to mám s časem
Je to zvláštní, ale čas během prázdnin utíká úpl-
ně jinak než během školního roku. Běžně toho 
člověk nestihne o moc víc než být ve škole, pak 
třeba jít na nějaký kroužek nebo být venku s ka-
marády, udělat úkoly a pak jít spát. Potom je tu 
ale kouzlo prázdnin. Během stejných čtyřiadva-
ceti hodin je člověk schopen stihnout neuvěři-
telné věci. Příkladem toho jsou tábory. Každá 

minuta táborového dne je 
využita buď programem 
nebo prostorem k tomu, 
aby se děti učily jedny 
od druhých, trávily čas 
v přírodě a dávaly prostor 
vlastní fantazii. Zakladatel 
skautingu Robert Baden-
-Powell jednou sám na-
psal: „Týden táborového 

života stojí za šest měsíců teoretické výuky v za-
sedací místnosti.“ Nechci tím ale vůbec říct, že 
bez školy bychom vždy využívali čas efektivně. 
Prázdniny nám ale poskytují čas využít znalosti 
ze školy nebo si ověřit užitečnost některých 
z nich v reálném světě. Pro mě jsou prázdniny 
příležitostí využít každý den způsobem, jakým 
chci. Někdy si uvědomuji, jak skvělé je mít celý 
den a nepřeberné množství způsobů, jak ho vy-
užít, ale jak velká zodpovědnost s tím přichází. 
V tu chvíli se vždy začnu na následujících pár 
měsíců do školy a života s pevným řádem zase 
těšit. Anna Ingrová, 

studentka oktávy svitavského gymnázia

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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REHAU staví v Moravské Třebové moderní lakovací linku
REHAU je rodinnou firmou specializující se na zpracování polymerů v oblastech, 
jako je stavebnictví, zdravotnictví nebo automobilový průmysl. V České republice 
zaměstnává REHAU přes 1 100 zaměstnanců. V Moravské Třebové REHAU  
sídlí již od roku 1995. 

Co by Vás o nové moderní lakovací lince mohlo zajímat?
•	 lakovna	bude	uvedena	do	provozu	na	jaře	roku	2023
•	 využívané	technologie	budou	splňovat	nejpřísnější		

ekologické	a	bezpečnostní	standardy
•	 přinese	až	několik	desítek	nových	pracovních	míst
•	 výstavba	lakovny	výrazně	sníží	uhlíkovou	stopu		

a	výrazně	zkrátí	celý	proces	výroby
•	 celá	linka	bude	unikátním	technologickým	celkem
•	 vysoká	míra	automatizace	a	robotizace	lakování	nabídne		

skvělou	pracovní	příležitost	odborníkům	z	uvedených	oblastí

Chcete se dozvědět víc o pracovních příležitostech? Ozvěte se!
REHAU Automotive, s.r.o.,	Linhartice	177,	571	01	Moravská	Třebová
petra.svarcova@rehau.com,	461	355	342

Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/SvitavyavySvitavy a parádičky.
Výstava historických vozidel.

Na našem náměstí to pěkně lítalo – Cirk La Putyka.
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Kalendář akcí 
30. 8.–4. 9. / po–so/ muzejní zahrada
XI. Řezbářský memoriál Aloise Petruse
Memoriálu se zúčastní pět řezbářů, kteří budou 
svá díla vytvářet na téma pohyb. Můžete je sle-
dovat při práci a v podvečer si posedět na mu-
zejní zahradě.

30. 8. / po / 18:00 / muzejní zahrada
Zkusmeto
Koncert mladé folkové kapely z Kuřimi.

1. 9. / st / 15:00–18:00 / muzejní dílny a zahrada
Staň se řezbářem
Tvořivá dětská dílnička v rámci XI. řezbářského 
memoriálu Aloise Petruse.

1. 9. / st / 18:00 / muzejní zahrada
Kowalski
Koncert známé svitavské kapely.

3. / pá / 19:00 / Galerie Venkovka
Vernisáž nových obrazů pro Galerii Venkovka

3. / pá / 20:00 / náměstí Míru (dolní část)
Mňága a Žďorp + Pekař
Vstupné: 100 Kč (děti do deseti let vstup zdar-
ma). Možnost bezkontaktní platby. Žádáme 
návštěvníky koncertu o dodržování aktuálních 
nařízení MZČR!
Dolní část náměstí (od Ottendorferova domu 
po informační centrum) bude kvůli zvukové 
zkoušce kapel uzavřena od 18:00 do 19:00, 
mimo rezidentů nebude umožněn vstup. Z dů-
vodů aktuálních opatření MZČR bude na tento 
koncert jediný dvojvstup: z horní části náměs-
tí. Boční uličky a dolní část náměstí budou uza-
vřeny! V případě velmi nepříznivého počasí by 
se koncert Mňágy a Pekaře přesunul do Fabri-
ky, avšak  za snížené kapacity diváků a ochrany 
horních dýchacích cest.

 4. / so / 13:00 / náměstí Míru (dolní část)
29. slavnost dechových hudeb
13:00–13:20 Slavnostní zahájení
13:20–14:20 Poličanka 
14:20–15:20 Dolnovanka 
15:20–16:20 ZUŠ Letovice
16:20–Svitavská dvanáctka, Astra ze Svitav 

4. / so / 14:00 / Svitavský stadion
Festival volnočasových aktivit
Zábavné aktivity. V 17.15 zahraje nová svitavská 
kapela Chlebíček a marcipáni, v 18 hodin Pís-
komil, v 19.30 vystoupí 4Trix, od 21 hrají S.U.E. 
Více informací v článku na str. 2.

4. / so / 16:00 / muzejní zahrada
Slavnostní ukončení 
XI. Řezbářského memoriálu Aloise Petruse

4. / so / 16:00 / farní zahrada
Jiřinková slavnost – zahraje Mokaband.

4. / so / 20:00 / klub Tyjátr 
Basseffect w/ KARPA vs. PORNZ vol.2
Vstupné: do 22 hodin 100 Kč, 22 hodin 150 Kč.

5. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde 
na půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně. 
Burza se koná za každého počasí. Vstupné: 
prodejci 199 Kč, kupující 30 Kč.

5. / ne / 9:30 / kostel sv. Jiljí
Poutní mše svatá

5. / ne / 10:00 / náměstí Míru / dolní část
Cimbálová muzika Aleše Smutného 
se zpěvákem Karlem Hegnerem 
Časy vystoupení: 10:00, 12:05, 14:00 hod.

Folk-folklórní skupina Trdlo
Folk-folklórní skupina Trdlo vznikla v roce 1982 
z pardubických muzikantů, kteří se rozhodli 
hrát lidovou hudbu jinak, než klasické folklórní 
soubory. Časy vystoupení: 11:20, 13:00, 15:05.

9:00 – Zahájení dobového života se stylovým 
jarmarkem s historizujícím zbožím a řemesly. 
Dobové občerstvení, jízdy na konících pro děti, 
kolotoč, střelnice, akrobacie na volném laně, 
kouzelník, pouliční loutkové divadlo, pouliční 
flašinetář, balonkové studio, dvě scény.
9:00 Kejklíř Vlasta
9:30 Malované písničky I.
10:00 Kouzelník Hakim
10:30 Provazochodkyně Katty
10:45 Hašlerky a jiné písně – Rabussa 
11:30 Siloměrný turnaj – Keltik 
12:00 Vlastova ohnivá show
13:00 Malované písničky II.
13:30 Střelecká exhibice Duffalo Billa
14:00 Kejklíř Vlasta
14:30 Siloměrný turnaj – Keltik 
15:00 Kouzelník Hakim
15:30 Provazochodkyně Katty
16:00 Vlastova ohnivá show
16:15 Hašlerky a jiné písně – Rabussa
17:00 Rozloučení
Změna programu vyhrazena!
 
5. / ne / 19:00 / kostel sv. Jiljí
Avonotaj
Koncert v rámci KPH bude jako každý rok 
v kostele sv. Jiljí. Šumperské pěvecké sdružení 
se věnuje židovské hudbě, zpívá hebrejské li-
turgické texty, písně chasidů nebo židovské 
lidové a zlidovělé písně. Vstupné dobrovolné.

6. / po / 13:00–18:00 / dětské oddělení knihovny
Den otevřených dveří – otevření zrekonstruova-
ných prostor
Představení nových služeb (virtuální realita, 
prostor pro mládež), dílničky (vyrábění dekora-
cí z knih), od 14 hodin workshop s Martinem 
Sodomkou.

6. / po / 15:30 / park Jana Palacha
Znáte Krůček?
Přátelské neformální setkání na piknikových 
dekách, s programem pro děti – ochutnávkou 
našich klubů a představením dalších „krůčkov-

ských“ aktivit, chystaných kurzů a akcí. Sejdeme 
se v 15:30 hod v parku Jana Palacha (v případě 
nepříznivého počasí v Krůčku). 

6. / po / 18:30 / Fabrika
Taneční pro mládež 
Naučíte se základům standardních a latinsko-
-amerických tanců a pravidlům společenského 
chování. Zápis do kurzu proběhne po platbě 
v hotovosti  ve dnech  30. 8.–4. 9. 2021 v recep-
ci Fabriky (po–pá: 6–17 h), informace na tel. 
čísle 461 535 220, 604 226 348, www.kultura-
-svitavy.cz. Cena celého kurzu je 1500 korun 
za jednotlivce. 

8. / st / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub – Harry Potter: Boj o Bradavice
Seznámení se základy pravidel a ukázková hra 
s Michalem Římalem z knihkupectví Minoutaur. 
Hra je v češtině a je určena pro hráče od 11 let. 

9. / čt / 18:30 / Fabrika
Taneční pro mládež 

10. / pá / 20:00 / klub Tyjátr 
Rock & Oldies párty
Nejlepší párty s rockovými a oldies hity. 

11. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Rockový kvíz
Přijďte si ověřit vaše znalosti rockové hudby. 
Zábava pro všechny, spousta muziky + živé 
hraní, zajímavé ceny. Startovné: 50 Kč.

12. / ne / 17:00 / městské muzeum a galerie
Brouk pytlík očima entomologa
Vernisáž výstavy spojující úžasný svět hmyzu 
s tvorbou Ondřeje Sekory. Vše svým zpěvem 
doplní konzervatoristka Tereza Vorbová. 

13. / po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Na pokraji slávy
Je vám patnáct. Žijete na prahu sedmdesátých 
let a rocková muzika je pro vás vším. Jak si pora-
díte s životní šancí napsat reportáž o renomova-
né kapele pro věhlasný časopis o hudbě „The 
Rolling Stone“ a co všechno při tom poznáte 
a ztratíte? Scénář a režie: Cameron Crowe. Hrají: 
Patrik Fugit, Billy Crudup, Frances McDormand, 
Kate Hudson. Průvodce klubem: Michal Kadlec.

13. / po / 19:00 / klub Tyjátr
Nezmaři
Jihočeská hudební legenda se vrací do Tyjátru. 
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek: SMSticket, recepce 
Fabriky.

13., 14., 15. / po, út, st / sál Fabriky
Bazárek MC Krůček
Prodej podzimního a zimního dětského oble-
čení, obuvi, hraček, kočárků ad. potřeb pro 
rodiny proběhne v pondělí od 12 do 18 hod, 
v úterý od 8 do 18 hod a ve středu od 8 do 11 
hod. V případě zájmu o prodej je nutné se za-
registrovat na bazarek@kruceksvitavy.cz.

09Svitavský informační 
měsíčník
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15. / st / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítá-
ní, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti od 3 
do 7 let. Zveme všechny malé i velké knihomoly! 

16. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Cestovatelský večer ve stylu Pecha Kucha
Organizuje nezisková organizace Děti patří 
domů. Během dobročinného večera vystoupí 
šest cestovatelů. Každý z nich bude mít na pre-
zentaci zhruba 11 minut, během nichž odvy-
práví příběh prostřednictvím 25 fotek.  

18. / so / 13:00 / náměstí Míru
Zažít město jinak– Svitavy se připojují k celo-
státní akci. Program na str. 24.

18. / so / 15:00–17:00 / Ottendorferova knihovna
Dny evropského dědictví
Prohlídka objektu nám. Míru 80/3 vedle Otten-
dorferovy knihovny, kde bude umístěno Muze-
um mechanických betlémů. V 16 hodin začne 
přednáška o minulosti a budoucnosti Otttendor-
ferovy knihovny a jejího okolí.

18. / so / 20:00 / divadlo Trám, klub Tyjátr
XIV. večer MAC
Malý abonentní cyklus: divadlo LokVar: Krvavý 
román, kapela Bedroom Eyes a něco navíc! 
Vstupné: studenti 80 Kč, ostatní 110 korun.

19. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde 
na půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně. 
Burza se koná za každého počasí. Vstupné: 
prodejci 199 Kč, kupující 30 Kč.

21. / út / 19:00 / klub Tyjátr 
Lost Czech Man • Hedvábná stezka
Jaké by to bylo zabalit si malý batoh a vydat se 
po stopách dávných karavan, které putovaly 
po stovky let z Evropy do Číny? Cestovatel 
Martin Půlpán, vystupující pod pseudonymem 
Lost Czech Man, se na takovou cestu vydal 
a nyní vás provede desítky tisíc kilometrů přes 
ta nejkrásnější, ale i nejzapadlejší místa na báj-
né Hedvábné stezce! Vstupné: 100 Kč. Vstu-
penky lze zakoupit v síti SMSticket.

23. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Černobyl, spící peklo 
– promítání dokumentu a beseda
S následky katastrofy jaderné elektrárny v Čer-
nobylu se potýkáme dodnes. Jak to proběhlo, 
jak to vypadá v zakázané zóně, příběhy lidí, kte-
ří neměli žít, nebo si na sklonku života vybrali 
zakázanou zónu jako domov. Dokument promít-
ne fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš. 
Vstupné 50 Kč. Pořádá městská knihovna. 

24. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Personal Signet + Edain
Vstupné: 130 Kč.

25. / so / 14:00 / náměstí Míru (horní část)
Svatováclavský vinný košt
Na tradičních slavnostech dobrého vína vystoupí: 
Lidová hudba Za oponou, Do větru, Terne Čhave, 
Jablkoň a Happy To Meet. Vstupné zdarma.

25. / so / 14:30–16:30 / Vodárenský les
Po Svitavsku za brouky
Vycházka za hmyzem v okolí Svitav. Vedle ukázky 
nalezených druhů si účastníci budou moci sami 
vyzkoušet způsoby, jakými se různé druhy chytají 
a zkoumají. Vede Jakub Kovář z České společnos-
ti. Sraz na začátku Vodárenského lesa u parku Pa-
triotů. Vycházka je zdarma.

25. / so / 21:00 / klub Tyjátr
Afterparty po premiéře filmu Krev a Stříbro
Promítání nepovedených záběrů z filmu + host.  
Program: 19:30 – promítání filmu v kině Vesmír, 
21:00 – afterparty v klubu Tyjátr. Vstupné dob-
rovolné.

27. / po / 19:00 / Fabrika
Městské divadlo Mladá Boleslav:  
Krás(k)a na scéně (Jeffrey Hatcher)
Výlet do shakespearovského světa herců. His-
torická freska s aktuálním tématem lidské iden-
tity. Cena Thálie 2017 – Daniel Bambas za roli 
Edwarda Kynastona. Vstupné: 400 Kč.
 
30. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: Špeky (Rob Grant)
Listování představuje netradiční formou knížky 
na jevišti. Tentokrát to bude humorný příběh 
od autora Červeného trpaslíka, který vypráví 
o tom, jak těžký život mají tlusťoši. A někdy i ti 
ostatní. Není to příběh o tlustých lidech, je to 
pojednání o tom, jak moc je tohle téma ožeha-
vé pro celou společnost. Účinkují Pavel 
Oubram a Věra Hollá. Vstupné 100 Kč. Pořádá 
městská knihovna. 

Workshopy
25. 9. a 9. 10. / so / 8:00–12:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop pro dospělé
V muzejních dílnách se budou pod odborným 
vedením skláře a výtvarníka Vladimíra Graci-
ase vyrábět technikou fusingu, tj. spékáním 
barevných skel, skleněné mísy nebo skleněné 
hodiny. První den si účastníci vytvoří návrh. 
Podle něho vyberou a nařežou sklo, zvolí si 
skleněný granulát či prášek pro vytvoření od-
povídajícího efektu a podle návrhu připraví 
mísu nebo dekorativní skleněnou hodinovou 
desku k zapečení ve sklářské peci. Další etapa 
naváže za čtrnáct dní, kdy si každý svou mísu 
nebo hodiny dotvoří originální malbou na sklo. 
Poté proběhne další a konečné zapečení 
ve sklářské peci, v případě hodin ještě vsaze-
ní hodinového strojku.
Cena: 800 Kč / osoba, v ceně výrobní materiál, 
pracovní a ochranné pracovní pomůcky, lektor. 
Program je určen pro zájemce od 15 let, případně 
rodinám. Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, 
lektor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy
4. 6.–26. 9.
Cesta kolem světa
Výstava  světově uznávaného ilustrátora, spi-
sovatele, redaktora Svobodné Evropy a ces-
tovatele Miroslava Šaška (1916–1980), s nímž 
navštívíme několik evropských i zámořských 
měst a států. Výstava je koncipována jako vel-

ká hravá výstava pro malé i velké návštěvníky. 
Tvoří ji nejen úžasné ilustrace a malby Miroslava 
Šaška především ze slavné řady alb o měs-
tech a zemích nazvané THIS IS (To je…), ale 
i informační a hrací prvky, které vtipnou a zá-
bavnou formou přibližují daná města a země.

4. 6.–5. 9.
Československý filmový plakát 1931–1948
Výstava představí ucelený výběr filmových pla-
kátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města 
Prahy a návštěvníka seznámí s unikátní plaká-
tovou formou tzv. nudle, jež se masově rozšíři-
la po vzniku zvukového filmu na počátku třicá-
tých let 20. století. Kvůli svému grafickému 
ztvárnění nebyly tyto dobové filmové plakáty 
nikdy plnohodnotně přijaty odbornou veřejnos-
tí, takže jejich kouzlo a naivitu v nich nalézáme 
teprve nyní. 

12. 9.–14. 11.
Brouk Pytlík očima entomologa
Entomologická výstava ukazující, jak vypadá 
hmyzí předobraz postaviček ze světa Ferdy 
Mravence. Návštěvníci díky ní zjistí, jak je to 
doopravdy s Ferdou Mravencem, žravým Ťutín-
kem či střevlíkem Masorádem. Část výstavy se 
bude věnovat také Ondřeji Sekorovi, autorovi 
tohoto fenoménu dětské literatury. Nezapomí-
náme ani na různé interaktivní prvky, takže si 
budete moci prohlédnout živé i preparované 
mravence, zlatohlávky, roháče či střevlíky. V mi-
kroskopech bude k vidění dobře známý kůro-
vec, pravěký hmyz zalitý v jantaru a ještě mno-
hem víc. 

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu naše-
ho města. Máte možnost vidět ukázku předmě-
tů, které byly majetkem domácností svitavských 
obyvatel v průběhu minulých století. Historické 
hodiny, cínové cechovní poháry, modrotiskové 
a perníkářské formy, sklo, porcelán. 

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní 
ve svitavském muzeu. Součástí expozice je 
prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pra-
lo na valše, vymandlovat si prádlo na historic-
kém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení 
našich babiček. 

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumen-
tů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem 
expozicí v německé a anglické verzi.

Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné 
vily Pardubického kraje a najdete zde fotogra-
fie a texty o vilách, které si postavili naši před-
kové na přelomu 19. a 20. století, ale i součas-
nou moderní architekturu bydlení ve městě. 
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KULTURA

Výstavy ve Fabrice

Foyer
„Cesty duše“
Výtvarné artefakty vytvořili lidé při hospitalizaci 
na Psychiatrickém oddělení Svitavské nemoc-
nice. Vernisáž, která proběhne 9. 9. od 16:00 
hodin, doprovodí písničkářka a šansoniérka 
Pavla Boučková. Následuje beseda na téma 
„Duševní zdraví v nerovném světě“.

2. pasáž
Henni Polo – Příběh dvanácti obrazů 
z Pražského hradu

3. patro
41. národní fotografická výstava a  soutěž 
Oceněné snímky ze 41. ročníku fotografické 
soutěže amatérů.

4. patro
41. národní fotografická výstava a  soutěž 
Oceněné snímky ze 41. ročníku fotografické 
soutěže amatérů.

Kino Vesmír + divadlo Trám
Pocta osobnosti – Ján Šmok
Výstava věnovaná Jánu Šmokovi je po K. O. 
Hrubém, Zdeňku Voženílkovi a Václavu Jírů již 
čtvrtým výstavním projektem v rámci cyklu Po-
cta osobnosti. Jedná se o doprovodnou výsta-
vu ke 41. ročníku Národní fotografické soutěže. 

Martin Mohr

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta
1. 9.–3. 10.
Ukázky z knihy Tomu byste nevěřili, co se děje 
ve škole, když…
Z projektu Dobro21, který připravili žáci Základ-
ní školy TGM pro dědečky a babičky ze Seni-
orcentra ve Svitavách.

Muzeum esperanta 
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
(za čajovnou) 
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. In-
formuje o zajímavostech z historie i o možnos-
tech současného využití znalosti jazyka, vysta-
vuje knižní,  fotografické, sběratelské 
a umělecké artefakty. Komentované prohlídky 
po objednání: Líba Dvořáková 604 377 616 
nebo městské muzeum 461 532 704.

3.–5. 9.
Setkání v Muzeu esperanta
Třídenní celorepubliková akce. V pátek 3. 9. 
od 19. hodiny Jan Richtr promítne záběry 
z „Cestování po Národních parcích Jihoafrické 
republiky“. Sobotu 4. 9. zahájíme v 10 hodin 
vernisáží nové výstavy „ Světové kongresy es-
peranta“ a proběhne křest nové knihy vydava-
telství Kava-Pech. V 16 hodin začíná přednáš-
ka Petra Chrdleho „Bertha von Suttner, česká 
žena a první žena, která získala Nobelovu cenu 
za mír“. V 19:30 vás Ján Vajs z Liptovského 
Mikuláše seznámí se zážitky ze své cesty ko-
lem světa.

Kino Vesmír
1. / st / 19:30
Reminiscence USA 2021
Hugh Jackman pomáhá svým klientům odem-
knout ztracené vzpomínky a vést je napříč tem-
ně svůdným světem minulosti. Mysteriózní 
thriller, romantické drama. Scénář a režie: Lisa 
Joy. Vstupné: 130 Kč, titulky, 116 minut.

2. / čt / 19:30
Atlas ptáků ČR 2021 PREMIÉRA!
Když se ve staré firmě ukáže, že z ní kdosi vy-
vádí peníze ve velkém, nastává konfrontace 
s novou realitou. Komplikované rodinné vztahy 
se proplétají se světem moderních komunikač-
ních technologií. Drama. Scénář a režie: Olmo 
Olmezu. Vstupné: 130 Kč, 90 minut.

4.–5. / so, ne/ 19:30
After: Tajemství USA 2021 PREMIÉRA!
Třetí díl filmového a knižního fenoménu přinese 
pro osudovou lásku Tessy a Hardina zatím nej-
větší zkoušku. Romantický filmový hit! Režie: 
Castille Landon. Vstupné: 130 Kč, sobota titulky, 
neděle dabing. 

6. / po / 19:30
Shang – Chi a Legenda deseti prstenech  
USA 2021
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu 
Shang-Chi, který je konfrontován se svojí minu-
lostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace 
Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté 
fáze MCU. Ve filmu uvidíme skutečného záporáka 
Mandarina. Vstupné: 3D  150 Kč, dabováno.

7.–8. / út, st / 19:30
Matky ČR 2021
Komedie v očekávání. Komedie o tom, jaké to 
opravdu je být v dnešní době mámou malých 
dětí a k tomu současně ženou, partnerkou 
a kamarádkou. Režie: Vojtěch Moravec. Vstup-
né: 120 Kč, 95 minut.

9.–10. / čt, pá / 19:00
Jedině Tereza ČR 2021 PREMIÉRA!
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším 
bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji za-
chránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho 
čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedoro-
zumění. Láska prostě bolí… Režie: Jaroslav Fuit. 
Vstupné: 130 Kč, 102 minut.

10.–12. / pá, so, ne / 17:00
Mimi šéf: Rodinný podnik USA 2021
Mimi šéf Ted a jeho bratr Tim jsou už dospělí, 
ale musí znovu spojit své síly v boji proti další-
mu padouchovi. Rodinná animovaná komedie. 
Režie: Tom McGrath. Vstupné: pátek+sobota 2D 
110 Kč děti, dospělí 130 Kč, neděle 3D  : 130 Kč 
děti, 150 Kč dospělí, dabováno. 

11.–12. / so, ne / 19:30
Cesta domů ČR 2021 PREMIÉRA!
Tomáš Vorel uzavírá svoji trilogii Cesta z města 
a cesta do lesa. Komedie i drama, ve které tvůr-
ci vzdávají hold životu na vsi, rodinnému sedla-
čení, soužití s přírodou a krajinou. V hlavních 
rolích Bolek Polívka a Eva Holubová. Vstupné: 
120 Kč, 92 minut.

13.–14. / po, út / 19:30 
Prvok, Šampon, Tečka a Karel ČR 2021
Film o kamarádství. A taky o tom, jak těžké je 
někdy nepodvádět. Nejenom svoji ženu nebo 
nejbližšího přítele, ale i sám sebe. Komedie. 
Scénář a režie: Patrik Hartl. Vstupné: 130 Kč, 
117 minut.

15. / st / 19:30
Muž se zaječíma ušima Slovensko, ČR 2021
Muž, kterému uši otevřely oči… Josef (Miroslav 
Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá 
mimořádný sluch v podobě zaječích uší. A tak 
skvěle slyší nejen hlasy jiných lidí, ale taky jejich 
myšlenky. Tragikomedie. Scénář a režie: Martin 
Šulík. Vstupné: 120 Kč, 104 minut.

16. / čt / 19:30
Rodinu si nevybereš Francie 2021
Dneska nejsou ve své kůži… Jednoho dne se 
šestiletá holčička probudí v těle svého táty, kte-
rý je teď svým pubertálním synem a ten zase 
v těle své starší sestry… a kdo je v těle matky? 
Komedie. Režie: Jean-Patrick Benes. Vstupné: 
120 Kč, titulky, 92 minut.

18. / so / 17:00 a 19:30
Gump: Pes, který naučil lidi žít ČR 2021
 Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump 
a byl jsem toulavej pes…“. Rodinný film o světě 
viděném očima toulavého psa. Režie: F.  A. Bra-
bec. Vstupné: 110 Kč, 90 minut.

19. / ne / 17:00
Ainbo: Hrdinka pralesa Peru, Nizozemsko 2021 
Narodila se hluboko v amazonském pralese 
a bude statečně bojovat za záchranu svého 
vzácného domova! Animovaný rodinný film. 
Režie: José Zelada. Vstupné: 120 Kč, dabováno, 
85 minut.

19.–20. / ne, po / 19:30
Marťanské lodě ČR 2021
Je to jak z hollywoodské romance, jen v kuli-
sách Brna. Vyléčí vesmírná láska všechny bo-
lesti? V hlavních rolích: Eliška Křenková a Martin 
Kyšperský. Režie: Jan Foukal. Vstupné: 130 Kč, 
77 minut.

21.–22. / út, st / 19:30
Zátopek ČR 2021
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věno-
vaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu 
jednoho z největších světových atletů všech 
dob, čtyřnásobnému olympijskému vítězi, Emilu 
Zátopkovi. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, 
k nimž je třeba především velké srdce. 
V hlavní roli: Václav Neužil ml. Vstupné: 130 Kč, 
130 minut.

23.–24. / čt, pá /19:30
Zbožňovaný ČR 2021 PREMIÉRA!
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Jiří Bartoš-
ka jde do důchodu. Jenže vyhlášený lékař není 
dokonalý. Už téměř 40 let udržuje milenecký 
poměr s ortopedkou Ivanou Chýlkovou… Ko-
medie a drama. Scénář a režie: Petr Kolečko. 
Vstupné: 130 Kč, 99 minut.
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24. a 26. / pá, ne / 17:00 PREMIÉRA!
Hotel Transylvávie: Transformánie USA 2021 
Když se Van Helsingův mysteriózní vynález 
“Monstrifikátor” rozbije, Drak jeho partu příšer 
promění v lidské bytosti, zatímco z Johnnyho 
se stane monstrum! Mají teď nepatřičná těla, 
Drak přijde o své magické schopnosti a rozja-
řený Johnny si užívá život v těle monstra. Vstup-
né: 110 Kč děti, 130 Kč dospělí.

25. / so / 19:30
Světová premiéra filmu Krev a stříbro ČR 2021
 Fanouškovský film ze světa zaklínače. Mladý 
vědmák Cedric se zamiluje do tajemné hra-
běnky Denever. Netuší však, že jeho milá před 
ním skrývá mrazivé tajemství, které ho donutí 
čelit největšímu dobrodružství v životě. Režie: 
Jiří Macháň. Vstupné: dobrovolné, 70 minut.

26. / ne / 19:30
Okupace ČR 2021
Černá komedie Okupace se odehrává jedné 
noci v zakouřeném baru, kde charaktery vlají 
jako oblaka cigaretového dýmu. Unavený ve-
čírek naruší nezvaný host a večer nabere na-
prosto nečekaný směr. V hlavních rolích se 
představí Martin Pechlát, Ondřej Brousek nebo 
Antonie Formanová. Režie: Michal Nohejl. 
Vstupné: 100 Kč, od 15 let, 98 minut.

27. / po / 19:30
Zákon lásky ČR 2021
Kdo má proti sňatku námitky, nechť promluví teď, 
nebo ať mlčí navždy. Barbora Chaloupková sle-
duje v tragikomickém dokumentu cestu zákona, 
která zajistí manželství všem bez ohledu na je-
jich sexuální orientaci. Vstupné: 100 Kč, 89 minut.

28. / út / 19:30
Koncert Oasis
Legendární britská kapela je zpět! Záznam kon-
certu, který se uskutečnil v srpnu 1996 v Kne-
bworth – dvě přelomová show legendární ka-
pely OASIS. Je vyprávěn z pohledu diváků, 
kteří koncert navštívili. Bratři Gallagherovi se 
stali hudebními symboly 90. let. Režie: Jake 
Scott. Vstupné: 250 Kč, titulky, 108 minut.

29. / st / 19:30
Zhoubné zlo USA 2021
James Wan se vrací ke svým žánrovým koře-
nům příběhem o dívce Madison, kterou para-
lyzují neustávající vize strašlivých vražd, které 
bohužel mají daleko k obyčejným snům. Krimi-
nální drama, horor. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, 
titulky, 111 minut.

30. / čt / 19:30
Supernova UK 2020 PREMIÉRA!
Colin Firth a Stanley Tucci se spolu vydávají 
na dojemný road trip a bude to pořádná jízda! 
Oba se rozhodnou projet Anglii a navštívit ro-
dinu a místa, kde dlouho nebyli. A to ve chvíli, 
kdy jednomu z nich diagnostikují ranou de-
menci… Drama. Režie: Harry MacQueen. Vstup-
né: 120 Kč, titulky.

1.–3. října / pá, so, ne / 19:30
Není čas zemřít
Nový James Bond!
Změna programu vyhrazena!

KULTURA

Sport
Florbal
18. / so / 20:00 / hala Na Střelnici
Fbk TJ Svitavy – 1. MVIL Ostrava
Muži – Národní liga východ

Fotbal
5. / ne / 10:30 a 12:45 / Svitavský stadion 
TJ SY – ABC Braník 
ČDD U19 a U17

11. / so / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion 
TJ SY – RMSK Cidlina 
ČDŽ U15 a U14

11. / so / 16:00 / Svitavský stadion 
TJ SY B – Libišany 
I.A tř. muži

12. / ne / 10:00 / Svitavský stadion 
TJ SY – FK Pardubice 
ČLŽ U13 a U12

12. / ne / 16:00 / Svitavský stadion 
TJ SY A – Horní Ředice 
KP muži

18. / so/ 10:00 a 12:15 / Svitavský stadion 
TJ SY – Slavoj Vyšehrad B 
ČDD U19 a U17

25. / so / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion 
TJ SY – Kolín 
ČDŽ U15 a U14

25. / so / 15:30 / Svitavský stadion 
TJ SY B – Polička 
A tř. muži

26. / ne / 10:00 / Svitavský stadion 
TJ SY – Trutnov 
ČLŽ U13 a U12

26. / ne / 15:30 / Svitavský stadion 
TJ SY A – Holice 
KP muži

Modelářství
11.–12. / so–ne / modelářský stadion Cihelna 
MČR pro upoutané modely 
Kategorie: F2A, F2B, UŠ, UR20 a UR25. 
Součástí je mistrovství ČR mládeže v katego-
riích UŠ, UR20 a UR25.

25.–26. / so–ne / modelářský stadion Cihelna
MČR pro upoutané modely 
Kategorie F2D. Combaty – vzdušný souboj.

Silový trojboj 
18. / so / 8:00–19:00 / hala Na Střelnici 
8. mistrovství Východních Čech v klasickém 
silovém trojboji 
Silový trojboj jednotlivců bez podpůrného 
vybavení.
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Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/Svitavyavy
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Svitavy a Pivní slavnosti.
Doufáme, že jste si akci užili. Už se těšíme na další ročník.
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Svitavy a pěstounství.
Náhradní rodinná péče jako záchranná síť pro děti, o které se rodiče nemohou, nechtějí nebo 
neumějí postarat, má tyto varianty – adopci (neboli osvojení), pěstounskou péči dlouhodobou 
a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Díky náhradní rodinné péči mohou děti vyrůstat  
v nenahraditelném rodinném prostředí, v němž mohou navazovat důvěrné citové vztahy, zažívají 
blízkost a cítí milé a láskyplné přijetí osob, které se nemění tak, jako v ústavu. Dostává se jim in-
dividuální pomoci při zpracovávání traumat a získání pocitu bezpečí a lásky. 

Rozdíl mezi  
osvojením  
a pěstounstvím 
Rozdíl mezi osvojením (adopcí) a pěs-
tounstvím spočívá v tom, že osvojitel 
neboli adoptivní rodič přijímá dítě plně 
za své, včetně všech rodičovských práv. 
Osvojením dítě získává příjmení 
po osvojitelích. U pěstounské péče se 
pěstoun o svěřené dítě stará po dobu 
nezbytně nutnou, mnohdy však až 
do dospělosti. Dítěti poskytuje domov 
a rodinné zázemí a zastupuje ho v běž-
ných záležitostech. Rodičovská práva 
však zůstávají rodičům, vyživovací po-
vinnost vůči dítěti, stejně tak i možnost 
udržovat s dítětem pravidelný kontakt 
a mít informace o dítěti. Pěstounům 
za jejich péči náleží odměna pěstouna 
a pobírají i příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte. Pěstounství vyžaduje obrovskou 
míru trpělivosti a porozumění, proto mají 
pěstouni právo na odbornou pomoc 
a bezplatné vzdělávání, které obnáší 
možnost znalostního a dovednostního 
růstu v oblasti výchovy a péče o dítě. 
Pro každé dítě se vybírá ta nejlepší 
možnost.  Šárka Řehořová

V letošním roce opět probíhá v Pardubickém 
kraji Týden pěstounství. Smyslem této akce je 
přiblížit široké veřejnosti formu náhradní rodin-
né péče – pěstounství. Každoročně se zapoju-
je neziskový sektor, nově se do aktivit pro širo-
kou veřejnost zapojí také OSPOD Svitavy.

OSPOD Svitavy
Den otevřených dveří
Víte, že je stále nedostatek pěstounů? Víte, že  
v náhradní rodinné péči správního obvodu MěÚ 
Svitavy vyrůstá téměř 70 dětí? Ztotožňujete se 
s názorem, že každé dítě má vyrůstat v rodině? 
Měli byste chuť pomoci takovému dítěti? 

Napadají vás další otázky k náhradní rodinné 
péči? Pak využijte den otevřených dveří orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Svitavy a na-
vštivte nás na adrese T. G. Masaryka 25, kance-
lář č. 121, ve středu 15. září 2021. Na váš zájem 
i vaše dotazy se těší sociální pracovnice. 

Výstava obrázků
Výstava obrázků dětí z pěstounských rodin 
na téma: Rodina aneb Co pro mě rodina zna-
mená, jež bude ke zhlédnutí celý zmíněný tý-
den v přízemí budovy MěÚ, T. G. Masaryka 25.

Běh pro pěstounství
OSPOD Svitavy pro zájemce připravil Běh pro 
pěstounství – Rozběhněme pěstounství ve Svi-
tavách. Po vytyčené trase není nutné běžet, je 
možné ji absolvovat pěšky, na kole, s dětským 
kočárkem… Vítáni jsou všichni zájemci bez 
omezení věku. Cílem je šířit myšlenku pěstoun-
ství s každým uběhnutým kilometrem.

Jak se zapojit: 
1. Zaregistrujte se na webových stránkách 

www.rozbehnemepestounstvi.blogspot.
com.

2. Na vámi zadaný email obdržíte startovní 
číslo. 

3. Pod záložkou „Rozběhněme pěstounství 
ve Svitavách“ na zmíněných webových 
stránkách naleznete mapku stanovených 
okruhů (kratší nebo delší trasa, oblast 
rybníku Rosnička).

4. V průběhu daného týdne zaběhnete 
zvolenou trasu, změřený a zaznamenaný 
běh zašlete emailem zpět.

5. Tři nejlepší výsledky budou oceněny 
drobnými cenami

Děti patří domů, z. s.
Cestovatelský večer
Ve čtvrtek 16. 9. se bude konat setkání ve stylu 
Pecha Kucha Night spojený s krátkou besedou 
pěstounské rodiny, od 18 hodin v klubu Tyjátr.

Rodiče napořád
V pátek 17. 9. od 20 hodin v kině Vesmír proběh-
ne promítání filmu Rodiče napořád s úvodním 
slovem Kateřiny Drdlové a po promítání bude 
probíhat beseda se zástupci OSPOD a pěstouny. 

Zažij pěstounství
V sobotu 18. 9. od 13 do 21 hodin v rámci akce 
Zažij město Svitavy jinak budeme mít postavený 
stánek, realizovat únikovou hru Zažij pěstounství 
(v průběhu celého odpoledne) a v 16 hodin se 
rozvlní mexická vlna pro pěstounství. 

Matky sobě, z. s.
Koloběh
V sobotu 18. září od 13 hodin se pojede na kolo-
běžkách Kostka, které zapůjčí SVČ Tramtáryje.

INFORMACE Z MĚSTA
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Chtěli jsme dát poraněnému dítku domov
Očekávání. Obavy. Naděje. Těšení se. Pochybnosti. Ujišťování. Myšlenky, zda je to tak správně. 
Jistota. A těšení se… Tyto emoce a mnohé jiné zmítají všemi, kteří se rozhodli pro pěstounství či 
adopci dítěte. A je to tak v pořádku. Nezdravě sebevědomý člověk by nemusel být tak empatickým 
rodičem, jak dítě, svěřené do péče, potřebuje.

Důvodů, proč člověk či pár dojde k přesvědče-
ní o pěstounství, může být více. Podstatné je 
jedno: láska k dítěti a ochota ukázat mu běžný 
rodinný život s jeho radostmi i starostmi.
Jedním z párů, které se pro pěstounství rozhod-
ly, jsou Adéla a Ján Bodo žijící nedaleko Svitav. 
Sympatická manželská dvojice má vlastního 
šestiletého syna, toužila však po dalším dítěti. 
Příroda tomu zcela nepřála, i proto se rozhodli 
pro pěstounství. Myšlenka náhradního rodičov-
ství totiž vznikla už kdysi dávno v Keni, kde se 
Adéla s Janem potkali, ona jako koordinátorka 
center pro děti z ulice a projektu adopce na dál-
ku, on jako lékař na klinice. Rozhodování pod-
pořila také skutečnost, že paní Adéla je sociální 
pracovnicí a v organizaci Děti patří domů, z. s. 
kde několik let působí a pěstouny provází.
„Proč pěstounství? Protože dětí právně volných 
neboli vhodných do osvojení není tolik. Navíc 
jsme chtěli miminko dopřát rodičům, kteří ne-
mají ani jedno dítě, aby zažili to štěstí a dítě si 
vypiplali odmala,“ vysvětluje Ján Bodo, pěs-
toun a dětský lékař. Nejprve uvažovali o adop-
ci, po řadě prospěšných diskusí s pracovnicemi 
OSPOD se přiklonili k pěstounství. Dětí vhod-
ných do pěstounské péče je totiž nepoměrně 
více vzhledem k počtu „volných“ pěstounů, 
a tak i děti, které jsou vhodné pro pěstounskou 
péči, jsou umístěny do ústavu.
Manželé Bodo skloubili se svou vrozenou citli-
vostí a dosavadní rodičovskou zkušeností rov-
něž svá vzdělání, medicínské a sociální. „Chtěli 
jsme dát poraněnému dítěti bezpečný domov,“ 
naznačuje Ján Bodo ten nejdůležitější důvod, 
proč k pěstounství přistoupili. „Dáváme dítku, co 
můžeme. Může se stát, že jednou odejde, pro-
tože biologičtí rodiče se třeba vzchopí… to by 
pro nás bylo nesmírně těžké, protože jsme si 
po roce péče holčičku zamilovali. I s tím však 
musíme počítat, nesměli bychom tolik hledět 
na svůj prospěch nebo svou bolest. My si přeje-
me, abychom dítěti pomohli najít své místo v ži-

votě a zmírnili případné traumatické zážitky, 
které si s sebou nese z předchozího života. Je 
to pro nás výzva a současně nádhera mít počet-
nější rodinu,“ doplňují se navzájem manželé.
Dítě v pěstounské péči může poznat stabilitu 
fungující rodiny, kterou potřebuje. „Vyhraje“ 
však i tehdy, pokud biologičtí rodiče změní svůj 
styl života a jsou opět způsobilí pečovat o své-
ho potomka, pak se vlastně dítě vrací ke svým 
kořenům. 
Tehdy dvouletá holčička, která přišla do rodiny 
Bodo, teprve začínala chodit, nemluvila a bě-
hem ročního pobytu se zbavila některých svých 
strachů. Všem pozitivním změnám velmi napo-
mohl syn manželů, k němuž měla dívenka 
od začátku nejblíž, dětí se neobávala. Rozmlu-
vila se, začíná nabývat nových schopností, jako 
je například jízda na kole, je spontánnější. Jejím 
druhým miláčkem je tatínek, jehož tak oslovuje, 
neboť slyší běžné oslovení „tati, mami“ od syna. 

Syn je velmi empatický, dokáže rodičům i „na-
povídat“, jak k dívce přistupovat. Také syn našel 
v holčičce parťáka nejen ke skotačení.
Obezřetný přístup však holčička od začátku 
měla, a ještě má, k ženám. „Dosud cítím její 
respekt a někdy i nedůvěru. I když teď už 
za mnou přijde, obejme mě, dokonce řekne, 
že mě má ráda, vezme mě za ruku. Nezastírám, 
že mi to je moc líto, ale mým úkolem je poprat 
se s tím a udělat pro ni maximum,“ říká paní 
Adéla. Za každou malou změnu k lepšímu jsou 
vděčni, ale je zřejmé, že vše je běh na dlouhou 
trať. Rodina, přátelé, doprovázející organizace 
a další navazující podpůrné služby jsou jim 
oporou.
Co naučila tříletá dívenka své rodiče? „Naučila 
mě pokoře. Šel jsem do pěstounství s velkým 
sebevědomím, ale s dítětem, které má za sebou 
špatnou zkušenost, je to velmi náročné. Je ná-
ročnější odhadnout, jak se v různých situacích 
zachovat. Museli jsme zapojit 120 procent na-
šich smyslů a zkušeností. Vrátila mě prostě zpět 
na zem, jsem pokornější. Těžko si představit, co 
má za sebou. Ale jak je jemná, je zároveň straš-
ně silná, postupně se dostává ze svých traumat 
a dává nám důvěru,“ líčí Ján Bodo.
Stejně jako ostatní páry museli i manželé Bodo 
projít přípravou. Té není nutné se bát, naopak 
připraví páry alespoň na část z toho, co je v ži-
votě se svěřeným dítětem může čekat. Je 
správné, že náš stát chce zjistit, v jaké kondici 
jsou potenciální pěstouni, není přece možné 
komukoliv svěřit dítě. A hlavně příprava vás stá-
le utvrzuje v tom, že adopci nebo pěstounství 
chcete, nic z papírování či pohovorů by vás 
nemělo odradit.
To nejlepší pro dítě. Toto je poselstvím všech, 
kteří se věnují adopcím či pěstounství, a to z ja-
kéhokoliv úhlu pohledu. Děti, ať jsou v kojenec-
kém věku, batolecím nebo třeba i teenageři, si 
přece zaslouží dostat šanci žít normální život 
v rodině.
Holčička, jež se dostala do láskyplné péče 
manželů Bodo, měla obrovské štěstí. Kéž by 
tak empatických párů bylo na světě tolik, pro 
kolik dětí jsou hledáni náhradní rodiče… 

Petra Soukupová

INFORMACE Z MĚSTA



18 

Městské  
muzeum a galerie

—————————————
Máchova alej 293/1, 461 532 704, 777 247 437
muzeum@muzeum.svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz

Výstava o skutečném světě 
Ferdy Mravence
V neděli 12. září začíná v městském muzeu 
nová výstava. Jmenuje se Brouk Pytlík očima 
entomologa a ukazuje, jak vypadají postavy 
z děl Ondřeje Sekory ve skutečném světě. Ná-
vštěvníci tak díky ní zjistí, jak je to doopravdy 
s Ferdou Mravencem, žravým Ťutínkem či stře-
vlíkem Masorádem. Dojde také na dosud ne-
vyřešenou otázku, kdo skutečně je Brouk Pytlík. 
Díky grantu z Ministerstva kultury, spolupráci 
s Moravským zemským muzeem a výpůjčkám 
z Muzea Chodska, Národního muzea i Slezské-
ho zemského muzea se podařilo připravit vý-
stavu plnou brouků, mravenců, motýlů a Seko-
rových ilustrací. Jedna její část se bude věnovat 
také autorovi tohoto fenoménu dětské literatu-
ry. Nezapomínáme ani na různé interaktivní 
prvky. Takže si budete moci prohlédnout živé 
i preparované mravence, zlatohlávky, roháče či 
střevlíky. V mikroskopech bude k vidění dobře 
známý kůrovec, pravěký hmyz zalitý v jantaru 
a ještě mnohem víc. Pro děti jsme pak připra-
vili tvorbu schránek chrostíků, hru na opylovače 
nebo stavění postaviček Ferdy i Pytlíka. Zvě-
davci navíc zjistí, kolik mravenců by je dokáza-
lo unést!

Vernisáž výstavy proběhne v neděli 12. září 
od 17 hodin. V následujících týdnech dojde také 
na vycházku za hmyzem Svitav a přednášku o ži-
votě sociálního hmyzu. Věříme, že vás nevšední 
setkání s dětských oblíbenci a jejich skutečným 
předobrazem pohltí a všichni si ho u nás v muzeu 
užijeme. Tak na viděnou!  Jakub Vrána

Dny evropského dědictví:  
Památky pro všechny
Stalo se již tradicí, že se ve Svitavách každo-
ročně připojujeme ke Dnům evropského dě-
dictví, které mají za cíl otevřít veřejnosti brány 
památek, budov, objektů a prostor, které jsou 
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V letošním 
roce se naše pozornost zaměřila na Ottendor-
ferovu knihovnu a její okolí, přičemž důvody 
byly hned dva, jeden najdeme v minulosti 
a druhý je naopak před námi. Tedy zaprvé: 
stavba tzv. Červené knihovny započala v roce 
1891, přesně před 130 lety. Zadruhé: její nejbliž-

ší okolí by mělo v několika následujících letech 
projít podstatnou proměnou. V těsně přiléhají-
cím objektu (náměstí Míru 80/3) je plánováno 
nové Muzeum mechanických betlémů, jehož 
ústředním exponátem se stane unikátní Velký 
svitavský mechanický betlém, jakmile bude 
dokončeno jeho náročné restaurování. Souvi-
sející úpravy se dotknou území jak před, tak 
za knihovnou. Rovněž prostranství směrem 
k řece Svitavě čekají změny k lepšímu. 
Co nás tedy v rámci Dnů evropského dědictví 
letos čeká? V sobotu 18. září bude od 15:00 
umožněna prohlídka objektu náměstí Míru 80/3 
vedle Ottendorferovy knihovny, kde najde své 
sídlo Muzeum mechanických betlémů. A v 16:00 
začne v přednáškovém sále knihovny prezenta-
ce historického vývoje této části svitavského 
náměstí, následovaná představením plánova-
ných úprav. Během celé akce bude nutné dodr-
žovat aktuálně platná protiepidemická opatření, 
které je však v době přípravy tohoto článku ob-
tížné předjímat. Sledujte proto, prosím, náš face-
bookový profil a webové stránky.

Hynek Stříteský

Cesty svitavskou přírodou
(díl devátý)
Září je v přírodě možná nejkrásnější měsíc roku. 
Listy stromů se barví do žluta, hněda či červena 
a tvoří zátiší jako z nejkrásnějších maleb. Pojď-
me si proto projít dřeviny, které už desetiletí 
i staletí rostou ve Svitavách.
Na různých místech města nacházíme národní 
strom, lípu srdčitou, jež se též nazývá malolis-
tá. Nechybí ani její velkolistá příbuzná, jírovec 
maďal s kaštany a různé formy buku lesního. 
Do parku Jana Palacha pak školní praktika 
chodí za původně asijským jinanem dvojlaloč-
ným a našimi duby letními i zimními. Najdeme 
tu i americký lilijovník tulipánokvětý, který ros-
te také vedle našeho muzea. Zajímavá pro za-
čínajícího botanika je pak určitě návštěva gym-
naziálního arboreta, kde jsou třeba jedle stej-
nobarvé a douglasky tisolisté, jejichž jehličí 
voní po citrusech. Krásný je i mohutný ořešák 
královský v Olbrachtově ulici.

KULTURA

Bylo úterý 4. září 1781, dva dny po slavné 
pouti ke sv. Jiljí, a hodiny právě odbíjely 
desátou dopolední. Svitavské náměstí oži-
lo slavným jarmarkem. Měšťané se zabý-
vali svými záležitostmi, a tak nevěděli, co 
se děje v kuchyni starého pivovaru pod 
náměstím. Tam se vznítilo škvařící se sád-
lo, a v tu chvíli nebylo nikoho, kdo by uhasil 
všestravující plamen. A když oheň přesko-
čil na dřevěné střechy domů č. o. 29 a 31 
na náměstí a vítr hnal plameny do okolí, 
bylo již pozdě. Stodoly napěchované no-
vou sklizní, plné obilí a lnu, byly dokonalou 
potravou pro živel, který nebude mít v dě-
jinách města obdoby. Však také novinové 
články toho týdne opatřily zprávu o požáru 
města titulkem „Strašlivý a tragický požár 
zničil město a jeho dvě předměstí“. Očitý 
svědek události v dopise napsal: „Byl jsem 
tam na jarmarku a následující den jsem 
viděl všechny obyvatele pobíhat ve zdě-
šení. Ve čtvrthodině město a dvě před-
městí bylo v plamenech. Nemohl jsem pro 
žár v podloubí vydržet a musel jsem po-
spíchat odtud, bych zachránil své zboží...“
Vyhořel městský farní kostel, radnice, pivo-
var, řada sousedních domů a celé nové 
město s předměstím směrem k Lanškrou-
nu. Dále čteme, že 249 novějších domů 
a 35 stodol naplněných sklizenou úrodou 
zcela lehlo popelem. Hmotná škoda byla 
vyčíslena na 700 000 zlatých. Ztráty na ži-
votech naštěstí nebyly vysoké, ačkoliv ni-
kde nebyly uvedeny, historik města Albert 
Tomala z Rausensteinu píše o sedmi mrt-
vých. Osudová byla i ztráta zvonů marián-
ského kostela, které se tavily 14 dní až do té 
míry, že z nich byla nalezena sotva čtvrtina. 
Poškozeny byly téměř všechny ulice v bez-
prostřední blízkosti vnitřního města. 
Faktem je, že celá katastrofa se odehrála 
velmi rychle. V listinách se píše, že požár 
dosáhl maxima za půldruhé hodiny a že 
lidé se starali o záchranu životů a majetků 
a že nebylo vody ku hašení (na vznik hasič-
ského sboru si Svitavy musely sedm dese-
tiletí počkat).
Celou jednu generaci trvala obnova města, 
a to i za pomoci daru císaře Josefa II. Třeba 
jen kostel byl vysvěcen až v roce 1804. Pa-
radoxem celé tragédie zůstalo to, že míst-
ním tkalcům a soukeníkům shořely veškeré 
zásoby lněné příze a řemeslníci byli nuceni 
používat ve větší míře bavlněného odpadu.
Zde jsou tedy kořeny vzestupu svitavského 
bavlnářství.  Radoslav Fikejz

NAŠE JEDNIČKY (8)
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Cesta za stromy tak spojuje bohatý přírodověd-
ný zážitek s melancholickou romantikou přichá-
zejícího podzimu. To vše v jednom slunečném 
odpoledni. Tak šťastnou cestu!  Jakub Vrána

Soutěž o knihy s výstavou  
Cesta kolem světa
Chtěli byste si prodloužit prázdniny nebo do-
volenou a podívat se do Paříže, New Yorku, 
Řecka či Říma, Austrálie, Irska nebo třeba 
do Londýna? Tato úžasná místa můžete navští-
vit na výstavě Cesta kolem světa od Miroslava 

Šaška. Velká interaktivní výstava s úžasnými 
ilustracemi z knih To je… (This is…) nabízí pohled 
na zajímavé země či světové metropole. Výsta-
va je navíc obohacena o herní prvky jako ces-
tovatelský deník, razítka, kukátkový mrakodrap, 
australskou krajinu, řecký chrám, mapy měst 
a zemí i další zábavné hry a stanoviště, takže 
nudit se opravdu nebudete!
Speciálním bonusem pro každého návštěvníka 
je soutěž o cestovatelské knihy Miroslava Šaška. 
Stačí jen přijít na výstavu do 26. září a mít štěstí. 
Těšíme se na vaši návštěvu.  Lea Sehnalová

KULTURA

Středisko  
kulturních služeb

————————————————
Wolkerova alej 92/18, 731 677 692, 461 535 220
recepce@kultura-svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz

Cesty duše
Ve foyer Fabriky Svitavy bude probíhat od 9. 9. 
výstava „Cesty duše“. Výtvarné artefakty vytvo-
řili lidé při hospitalizaci na psychiatrickém od-
dělení Svitavské nemocnice. Vernisáž, která 
proběhne 9. 9. od 16:00, doprovodí písničkářka 
a šansoniérka Pavla Boučková.
Následuje beseda na téma Duševní zdraví v ne-
rovném světě. Toto téma stanovila Světová fe-
derace pro duševní zdraví pro rok 2021 v rámci 
Týdnů pro duševní zdraví, které probíhají každo-
ročně od 10. září do 10. října. Srdečně zveme 
nejen lidi s duševními problémy a jejich rodinné 
příslušníky, ale širokou veřejnost!
Duševní zdraví je stejně důležité jako zdraví fy-
zické, často jde jedno s druhým ruku v ruce. Du-
ševní zdraví je prozatím bohužel ve společnosti 
opomíjeným tématem. Součástí destigmatizace 
je i ochota se o duševním zdraví začít více bavit. 
Proto je potřeba vytvářet otevřenější a bezpeč-
nější prostředí ve společnosti. Ve spolupráci 
se SKS Svitavy pořádá psychiatrické oddělení 
Svitavské nemocnice a iniciativa Na rovinu.

MAC | Malý abonentní cyklus | 
#pokoroně
Malý abonentní cyklus korona nezastaví. 
Po roční pauze se uskuteční další již XIV. večer 
MAC v sobotu 18. září od 20:00 v divadle Trám 
a klubu Tyjátr. Na programu jako vždy dobré 
divadlo a dobrá muzika.

~ divadlo LokVar: Krvavý román
Krvavý román, poprvé vydaný v roce 1924, je 
dílem osobitého výtvarníka, dřevorytce a spi-
sovatele Josefa Váchala a řadí se mezi brako-
vou literaturu, oblíbenou zejména v 2. polovině 
19. století. Surrealistický nádech tohoto po-
kleslého žánru, plného násilí, dějových zvratů, 
zápletek i lásky, zcela naplnil představy o lout-
kovém zpracování divadelního spolku LokVar. 
Scénář a režie: Barbora Hubená, Pavel Tesař, 
Peter Varga. Výprava: Barbora Hubená. Hrají: 
Barbora Hubená, Peter Varga a Pavel Tesař.

~ kapela Bedroom Eyes
Bedroom eyes, indie kapela Matěje Kováře 
a Artura Országa ...a něco navíc!

Vstupné neměníme! Takže platí na místě pro 
studenty za 80 Kč, pro ostatní za 110 Kč. Těší-
me se na vás od osmi večer v divadle Trám. 
#Sarahzšatnysetěší #MACsvitavy  #MACtým

27. září / po / 19:00 / Fabrika 
Městské divadlo Mladá Boleslav: 
Krás(k)a na scéně (Jeffrey Hatcher)
Hra Jeffreye Hatchera Krás(k)a na scéně spat-
řila světlo světa až v předposledním roce 20. 
století. V Mladé Boleslavi jí dávají atmosféru 
věrnou období krátce po třicetileté válce, 
v němž se odehrává, jakoby chtěli stylově do-
stát kříšení shakespearovského ducha.
Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz 
hraní ženských postav mužskými herci. Edward 
Kynaston, herec, který je na vrcholu díky svým 
ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru 
svého života. Co když žije skutečný život jen 
na prknech s vůní divadelních šminek a v reál-
ném životě je jen bezradným pozorovatelem? 
To vše ve světě, který se stal navíc nelítostným 
a bez náznaku soucitu či pochopení. "Jako 
žena mohu být i tím, čím nemohu být jako 
muž". Režie: Petr Mikeska, dramaturgie: Lenka 
Smrčková. Hrají: Daniel Bambas, Roman Teprt, 
Martin Hrubý, Veronika Bajerová, Petr Prokeš, 
Lucie Končoková, Ivo Theimer, Malvína Pach-
lová, Petr Mikeska a další. Petr Mikeska jako 
režisér do hlavní role přizval Daniela Bamba-
se z Divadla Na Vinohradech. A byl to dobrý tah 
pro obě strany. Daniel Bambas získal Cenu 
Thálie za roli Edwarda Kynastona. Městské di-
vadlo Mladá Boleslav získalo již čtvrtou Thálii 
v kategorii Činohra muži. Délka představení 
180 minut (včetně přestávky).

17. setkání harmonikářů 
a heligonkářů
Již tradičně se 2. října ve Svitavách setkají har-
monikáři a heligonkáři z celé republiky. Zváni 
jsou všichni přátelé dobré lidové písničky. 
Na setkání se sejde několik desítek zanícených 
harmonikářů a heligonkářů z okolí i mnoha 
vzdálených míst republiky. Všichni jsou nadše-
ní, hrají bez honoráře, jen z čisté radosti z hud-
by a setkání. Potkávají se pravidelně během 

roku, přehlídek je spousta, jezdí celé rodiny, 
důležitá je pro ně atmosféra, duch setkání, li-
dová písnička, vždyť kvůli 10–15 minutám 
na podiu cestují po celé republice.  Nedělá se 
rozdíl mezi školeným a neškoleným hráčem, 
obdivují se nástroje, které jsou před zahájením 
vystaveny na pódiu, jejich stáří a zachovalost 
nebo naopak moderní prvky. Vystupující si je 
po odehrání svých skladeb postupně odebíra-
jí. Věkové rozpětí muzikantů je velké – u nás 
od 8 do 80 let, někdy je hraní na harmoniku dě-
dičné, jindy náhoda. Pravidelně hrají naděje 
z naší ZUŠ.
Setkání harmonikářů má své stálé posluchače 
– schází se na ně až dvě stovky lidí. Vždy 
na konci setkání se hraje „Ta naše písnička čes-
ká“ – nepsaná hymna harmonikářů. Po přehlíd-
ce se muzikanti sdružují do různých seskupení 
a hrají dlouho do večera na všech možných 
místech Fabriky… Ostatně, přesvědčte se sami! 
Přihlášky zasílejte na e-mail: eva.kolarova@kul-
tura-svitavy.cz nebo volejte: 604 226 348. Při-
hlášky uzavíráme 20. září!  Eva Kolářová

Divadelní abonentní  
cyklus podzim  
+ zima 2021
27. září / po / 19:00 / Fabrika
Městské divadlo Mladá Boleslav: 
Krás(k)a na scéně (Jeffrey Hatcher)
Výlet do shakespearovského světa herců. His-
torická freska s aktuálním tématem lidské iden-
tity. Cena Thálie 2017 – Daniel Bambas za roli 
Edwarda Kynastona. Délka představení: 180 
minut (včetně přestávky), vstupné: 400 Kč.
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4. října / po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Ungelt (Praha)
Mark St. Germain: TANEČNÍ HODINY
Jak naučit tančit autistického profesora, který 
nemá rád doteky? Stačí ho poslat k profesio-
nální tanečnici. Co na tom, že má nohu v orté-
ze a sotva chodí... Délka představení: 110 minut 
(včetně přestávky), vstupné: 400 Kč.

25. října / po / 19:00 / Fabrika
Divadlo DRAK (Hradec Králové)
Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček: BÍLÝ TESÁK 
Dobrodružný příběh o svobodě viděný vlčíma 
očima. Představiteli Bílého tesáka, Milanu Haj-
novi, byla v říjnu 2019 za jeho herecký výkon 
udělena Cena Thálie. Délka představení: 60 
minut (bez přestávky), vstupné: 400 Kč.

3. listopadu / st / 19:00 / Fabrika
MD agentura (Praha)
Caroline Smith: Čarodějky v kuchyni
Urážky jsou pikantnější než připravované pokr-
my, výpady ostřejší než chilli paprika... 
Délka představení: 140 minut (včetně přestáv-
ky), vstupné: 400 Kč.
 
8. prosince / st / 19:00 / Fabrika
Východočeské divadlo Pardubice
Jiří Havelka: Společenstvo vlastníků
Břitce vtipná komedie ze života vlastníků byto-
vých jednotek v jednom domě. Délka předsta-
vení: 90 minut (bez přestávky), vstupné: 400 Kč. 

Stávající abonenti mají možnost výměny své 
abonentky od 1. září do 18. září 2021 v recepci 
Fabriky Svitavy (pondělí–pátek 6:00–17:00 ho-
din). Již dříve zakoupené abonentní průkazky 
vyměníte zdarma v recepci Fabriky za průkaz-
ky na aktuální DAC podzim+ zima 2021.

Kruh přátel hudby 2021/22

5. září / 19:00 / kostel sv. Jiljí
Avonotaj
Název Avonotaj znamená hebrejsky "Mé nepra-
vosti" nebo taky "Mé hříchy". Šumperské pě-
vecké sdružení se věnuje židovské hudbě. 
Vstupné dobrovolné.

7. října / 19:00 / Ottendorferův dům
Adam Klánský a prof. Ivan Klánský
Profesor Ivan Klánský je patrně nejuznávaněj-
ším českým klavíristou současnosti, zahraje se 
svým synem Adamem. 

28. října / 19:00 / Ottendorferův dům
Matyáš Novák (klavír)
Matyáš je vítězem mnoha klavírních soutěží 
v České republice, Španělsku, Slovinsku, Ra-

kousku, Německu, Polsku a USA a hrdým čle-
nem PETROF Art Family. 

4. listopadu / 19:00 / Fabrika
Balet Praha Junior – Elixír
Tato choreografie je vtipná „vizuální audiokniha 
psaná krví“ na libreto Štěpána Benyovszkého. 
Tentokrát se ocitneme v ospalém baru na fran-
couzském venkově, který nečekaně ožije.  

11. prosince / 19:00 / Fabrika
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční
Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy, sbormistryně 
Miroslava Ducháčková.

3. ledna 2022 / 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio a hosté: 
Novoroční koncert
Moravské klavírní trio vzniklo v roce 1997 a za dobu 
své existence absolvovalo stovky koncertů 
v ČR i v zahraničí.

24. ledna / 19:00 / Ottendorferův dům
Taťjana Medvecká a Kaprálová Quartet 
– čtení dopisů
Vzpomínka a pocta jedné z nejslibnějších 
osobností skladatelské generace vyrůstající 
v období první republiky, která mnoha jiným 
ženám otevřela dveře na koncertní pódia, Ví-
tězslavu Kaprálovou.

24. února / 19:00 / Ottendorferův dům 
TrioTones
Veronika Liebigová (klarinet), Vojtěch Urban 
(violoncello) a Michaela Hajíčková (klavír).

15. března / 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet: 
Zabiják život v choreografii 
Marka Svobodníka a Petra Zusky
Antonín Dvořák a Josefína Kounicová. Také fe-
nomenální britská cellistka Jacqueline du Pré. 
Jak tyto ženy a jejich předčasná smrt ovlivnily 
Dvořákovo dílo?

30. března / 19:00 / Ottendorferův dům
Vilém Veverka (hoboj) a Martin Kasík (klavír)

14. dubna / 19:00 / Ottendorferův dům
Kytaristé Vít Dvořáček a Adam Trunečka 
Zazní hudba napříč slohovými obdobími 
od skladatelů jako Astor Piazzola, Mario Cas-
telnuovo-Tedesco, Georg Friedrich Händel, 
Vítězslava Kaprálová a dalších.

11. května / 19:00 / Fabrika
Litomyšlský symfonický orchestr: 
Večer filmových melodií
V rámci tohoto koncertu uslyšíte v podání Lito-
myšlského symfonického orchestru skladby jak 
uznávaných soudobých skladatelů Johna Willi-
amse (Hvězdné války) nebo Ennia Moriconeho 
(Gabrielův hoboj), tak i skladby klasiků, které 
jsou všem známé z filmového plátna. 
 
Změna programu vyhrazena!
Milovníkům dobré hudby nabízíme členství v Kru-
hu přátel hudby. Členové KPH mají slevu na vstup-
ném jednotlivých koncertů. Průkazku si můžete 
zakoupit v recepci Fabriky od 13. 9. 2021. 

Eva Kolářová

KULTURA

Městská 
knihovna
————————————————

Wolkerova alej 92/18
461 533 295
knihovna@booksy.cz
mvs@booksy.cz
www.booksy.cz

Dětské oddělení v novém
Po 13 letech ve Fabrice jsme se rozhodli pro 
úpravu prostor dětského oddělení. Toto roz-
hodnutí souvisí s měnící se funkcí knihoven. 
Důvodem pro stěhování svitavské knihovny 
z muzea, kde sídlila od konce 60. let, byl pře-
devším nedostatek prostoru (většina knih byla 
v depozitáři) a nevyhovující podmínky pro roz-
voj automatizace. Jestliže ale před několika lety 
knihovny poskytovaly především výpůjční služ-
by, v posledních letech jsou to také různé vzdě-
lávací a komunitní aktivity.
Jedním z hlavních úkolů knihovny je podpora 
čtenářské gramotnosti. Především práce s dět-
ským čtenářem vyžaduje ruku v ruce s vývojem 
společnosti umět reagovat na měnící se potřeby 
uživatelů. S novými prostorami ve Fabrice se zvý-
šil zájem o vzdělávací programy ze strany škol 
i veřejnosti a brzy se ukázalo, že ani tyto prostory 
nejsou zcela dostačující. Proto jsme uvítali mož-
nost rozšířit činnost knihovny do prostor původní 
internetové kavárny a baru.
Další změnou, kterou sebou přinesla doba, byl 
snižující se zájem dětí o počítače a přístup k in-
ternetu v knihovně. Místo PC stanic jsme v roce 
2017 zbudovali koutek pro nejmenší děti, kde 
si rodiče s dětmi zvykli trávit volný čas. Stále 
jsme se ale potýkali s nevyužitým prostorem, 
především pro současné potřeby s již nevyho-
vujícími regály. Začali jsme přemýšlet o celkové 
rekonstrukci a čekali na vhodný dotační titul. 
Ten se objevil na podzim roku 2020 a na jaře 
2021 jsme se dozvěděli, že jsme byli s žádostí 
úspěšní. K rekonstrukci jsme využili letní měsí-
ce, kdy nejsou akce pro školy a celkově je čin-
nost knihovny omezena.
Cílem projektu bylo prostor zmodernizovat, 
provzdušnit, prosvětlit, vytvořit kreativní a vzdě-
lávací prostor pro trávení volného času. Došlo 
k redukci a snížení regálů a k obnově interiéru 
(nové židle, stoly, podlaha). Součástí rekon-
strukce jsou nové atraktivní herní prvky – mag-
netická stěna, kde si děti mohou kreslit a vysta-
vovat obrázky, zajímavý interaktivní herní prvek 
imitující knihtisk, dotykový displej se zábavný-
mi úkoly vytvořenými na základě knih svitav-
ského autora Martina Sodomky, který úspěšně 
vydává knihy pro děti zaměřené na polytech-
niku. Kromě knih a časopisů je možné si v dět-
ském oddělení půjčit také stolní hry, různé di-
daktické a montessori pomůcky.
Na dětské oddělení navazuje prostor bývalého 
baru, který již teď využíváme k různým aktivi-
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tám. Do budoucna ho chceme nabídnout mla-
dým lidem k trávení volného času. K dispozici 
bude stolní fotbálek, wifi připojení, z nejnověj-
ších technologií virtuální realita. V určité dny 
bude připraven program.
Nové dětské oddělení si bude možné poprvé 
prohlédnout na den otevřených dveří v pondě-
lí 6. září od 13 do 18 hodin. Představíme nové 
služby a prostor pro mládež, kde bude možné 
si vyzkoušet virtuální realitu, připravena budou 
různá stanoviště, např. vyrábění dekorací 
z knih. Od 14 hodin pak bude probíhat 
workshop s Martinem Sodomkou. Pro děti 
bude umožněna registrace do knihovny na rok 
zdarma.
Srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu! 
Rekonstrukce dětského oddělení je spolufinan-
cována z Programu rozvoje venkova přes výzvu 
Místní akční skupiny Svitava, z.s., dále z projek-
tu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy 
v rámci aktivity „Využití interaktivních techno-
logií k rozvoji čtenářské gramotnosti“. Také dě-
kujeme svému zřizovateli, městu Svitavy, za fi-
nanční podporu a pracovníkům Střediska kul-
turních služeb za pomoc při realizaci. 

Marta Bauerová
Výpůjční hodiny
 Oddělení Oddělení 
 pro dospělé pro děti

Pondělí 9:00 – 18:00 13:00 – 18:00
Úterý 9:00 – 18:00 13:00 – 18:00
Středa 9:00 – 18:00 9:00 – 18:00
Čtvrtek 12:00 – 18:00 12:00 – 18:00
Pátek  9:00 – 18:00 13:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00

Kluby v knihovně
V rámci projektu MAP II a Implementace MAP 
ORP Svitavy financovaného z OP VVV pořádá-
me čtenářský, filmový a fantasy klub. Hlavní 
náplní čtenářského klubu je práce s knihou 
(předčítání, tvoření, vyprávění) a je určen pro 
děti od 3 do 7 let, fantasy klub probíhá pod 
vedením Michala Římala z knihkupectví Mino-
taur a čtenáři se seznámí s žánry fantasy, sci-fi 
a dětskými horory. Filmový klub je zaměřen 
především na adaptace literárních děl, jeho 
průvodcem je Michal Kadlec. 

8. / st / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Ve fantasy klubu s námi v novém školním roce 
usednete do lavic bradavické školy. Představí-
me si zcela novou kooperativní fantasy karetní 
hru Harry Potter: Boj o Bradavice. Seznámíme 
vás se základy pravidel, vyzkoušíme si ukázko-
vou hru a pokusíme se společnými silami za-
chránit Bradavice. Hra je v češtině a je určena 
pro hráče od 11 let. 

13. / po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Na pokraji slávy
Je vám patnáct. Žijete na prahu sedmdesátých 
let a rocková muzika je pro vás vším. Jak si po-
radíte s životní šancí napsat reportáž o reno-
mované kapele pro věhlasný časopis o hudbě 
„The Rolling Stone“ a co všechno při tom po-
znáte a ztratíte? Režisér Cameron Crowe vám 
na to ve svém kouzelném filmu plném nadča-
sové hudby a skvělých hereckých výkonů od-
poví. A je-li vám toto málo, pak přidejme ještě 

Oscara za nejlepší scénář v roce 2000. Scénář 
a režie: Cameron Crowe. Hrají: Patrik Fugit, Bil-
ly Crudup, Frances McDormand, Kate Hudson. 

15. / st / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčí-
tání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 
od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké kni-
homoly! 

Virtuální Univerzita třetího věku – zájmové 
studium pro seniory
Již čtvrtým rokem provozujeme tzv. konzultač-
ní středisko Virtuální Univerzity třetího věku 
(VU3V). Garantem studijního programu je Pro-
vozně ekonomická fakulta České zemědělské 
univerzity v Praze. VU3V je určena seniorům, 
kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání. Sys-
tém výuky je založen na videopřednáškách 
vysokoškolských lektorů. Lektoři tedy nejsou 
fyzicky přítomni, ale záznam přednášky je pro-
mítán prostřednictvím internetu. 
Po každé přednášce se vyplní společný test. 
Na následné samostatné studium se předpo-
kládá doba 14 dnů. Studenti by měli ovládat 
základy emailové komunikace. 
Probíhají dva kurzy za rok (jeden v zimním 
a druhý v letním semestru). Po ukončení kaž-
dého semestru obdrží senior Pamětní list. Po-
kud senior absolvuje celé studium, tj. 6 kurzů, 
může se zúčastnit slavnostní promoce v Praze. 
Cena kurzu je 300 Kč. První přednáška podzim-
ního kurzu na téma „Rituály evropských králov-
ských rodů" a informativní schůzka proběhne 
v úterý 5. října v 10:00 hodin v aule Fabriky. 
Kdo se po zhlédnutí přednášky rozhodne VU3V 
navštěvovat, vyzvedne si přihlášku a uhradí 
poplatek. Bližší informace poskytne Jitka Ko-
pečná (ko@booksy.cz, 461 533 295).

PC kurz pro začátečníky
Každý čtvrtek od 10 hodin bude probíhat v pro-
storách studovny kurz, jehož náplní jsou zákla-
dy práce na PC, vyhledávání informací, emai-
lová korespondence. Je třeba se předem při-
hlásit na emailu ko@booksy.cz. 

23. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Černobyl, spící peklo 
– promítání dokumentu a beseda
Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu 
ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky 
se potýkáme dodnes. Jak to vše proběhlo, co 
se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v za-
kázané zóně, příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo 
naopak si na sklonku života vybrali zakázanou 
zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i pří-
běhy. Vydáme se do města duchů Pripjať 
i do okolí podívat se, jak vypadá místo po více 
jak 35 letech od havárie. Dokument promítne 
fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš 
(1972). Fotografii se věnuje vášnivě již od dět-
ství, stejně jako cestování a poznávání odliš-
ných kultur. Několik let prožil putováním po Af-
rice, během půlroční cesty stopem z Vladivos-
toku do Prahy či výpravách do Indie a Nepálu 
procestoval také Asii. V současnosti fotogra-
fuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil 
více jak 120 zemí světa. Vedle reportážní foto-
grafie se věnuje také portrétu, architektuře, 
reklamě a humanitární fotografii. Jeho snímky 
a články můžete najít např. v časopisech Kok-
tejl, Lidé a Země a také v zahraničních médi-
ích. Vstupné 50 Kč.

30. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: Špeky (Rob Grant)
Listování představuje netradiční formou knížky 
na jevišti. Tentokrát to bude humorný příběh 
od autora Červeného trpaslíka Roba Granta, 
který vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťo-
ši. A někdy i ti ostatní. Hrdiny jsou kuchař, který 
se už na sebe nemůže podívat, protože je ne-
smírně otylý, a anorektička, která se na sebe 
nemůže podívat, protože si připadá odporně 
tlustá. Není to příběh o tlustých lidech, je to po-
jednání o tom, jak moc je tohle téma ožehavé 
a také aktuální pro celou společnost. A pocho-
píte, že s sebou přináší i spoustu grantovského 
tučného humoru, budete se možná i popadat 
za břicho. Už také proto, že... "Existují tři druhy 
lží: lži, hnusné lži a statistiky!" Účinkují Pavel 
Oubram a Věra Hollá. Vstupné 100 Kč.

KULTURA
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SVČ Tramtáryje
————————

Středisko volného času
Purkyňova 284/1
732 418 174
svc@svitavy.cz
www.svc.svitavy.cz

Kroužky s Tramtáryjí ve školním roce 2021/22
I pro tento školní rok jsme pro vás připravili bo-
hatou nabídku zájmových aktivit pro děti, ale 
i pro dospělé. Celou nabídku si můžete pro-
hlédnout na webových stránkách www.svcsvi-
tavy.cz v sekci veřejnost/kroužky. 
Pokud chcete pracovat s dětmi a máte nápad 
na volnočasovou činnost, určitě vás rádi přiví-
táme v našem týmu.

Tělák nás baví
V loňském školním roce jsme základním 
a středním školám nabídli možnost zpestření 
tělesné výchovy, a to speciálním výukovým pro-
gramem na koloběžkách značky Kostka. V le-
tošním školním roce chceme v tomto úspěš-
ném programu pokračovat a náš koloběžkový 
park rozšíříme o 17 koloběžek Kostka Twenty 
G6 a Tour Max G6. Koloběžky byly zakoupeny 
z projektu Obec přátelská rodině a přispějí také 
k nabídce volnočasových aktivit ve Svitavách.

Dopravní hřiště
I pro letošní školní rok budeme organizovat 
výuku dopravní výchovy a to nejen praktickou, 
ale také teoretickou část ve školách a školkách. 
Pro rezervaci dopravního hřiště můžete využít 
rezervační formulář na webových stránkách 
www.svcsvitavy.cz. Dále plánujeme otevřít do-
pravní hřiště veřejnosti. Hodiny pro veřejnost 
vždy oznámíme na webových stránkách 
a na sociálních sítích. Z projektu Obec přátel-
ská rodině jsme zakoupili 4 velké šlapací káry 
BERG, které zlepší vybavení dopravního hřiště. 
Káry budou vybaveny speciálními přídavnými 
sedačkami, na kterých mohou jezdit i nejmen-
ší děti spolu s rodiči.  Ondřej Komůrka

MC Krůček
Poznejte Mateřské a rodinné centrum Krůček
Přijďte si vyzkoušet program v Krůčku! Po prázd-
ninách startujeme v pondělí 6. září. Poznat nás 
můžete již pár dní předem, a to v sobotu 4. září 
na festivalu volnočasových aktivit aneb Svitavy 
v pohybu, který proběhne od 14 do 18 hodin 
v areálu Svitavského stadionu. V pondělí 6. září 
se pak potkáme na tradičním Happeningu 
s podtitulem „Znáte Krůček“? Ten proběhne 
v parku Jana Palacha (v případě nepříznivého 
počasí v Krůčku) od 15:30 hod. Jde o přátelské 
neformální setkání na piknikových dekách s pro-

gramem pro děti – ochutnávka našich klubů, 
představení dalších „krůčkovských“ aktivit a akcí.
Od září pro vás bude fungovat nový pravidelný 
týdenní program – čekají vás pravidelná setká-
vání v rámci klubů příprava na miminko, pod-
půrná skupina kontaktního rodičovství, těho-
tenské cvičení, nové kluby Opičáci a Šikulové, 
osvědčená mama a mimi jóga, smyslohrátky, 
babyklub a baby masáže, venkovní klub Dubin-
ka a další aktivity. 
Od září budou opět probíhat vzdělávací semi-
náře a workshopy určené nejen pro rodiče ma-
lých dětí. K nim nabídneme v případě zájmu 
i hlídání dětí. Ve čtvrtek 23. září od 16 hod se 
můžete těšit na vzdělávací seminář První pomoc 
dětem, který povede lektorka první pomoci Ka-
teřina Krausová. Ve čtvrtek 30. září od 16 hod pak 
proběhne zážitkový workshop s rebelskou kouč-
kou Janou Jánovou na téma Syndrom neviditel-
né ženy. Přesné časové uspořádání pravidelné-
ho programu, informace o přihlašování na vzdě-
lávací akce a aktuální informace najdete 
na našem webu www.kruceksvitavy.cz a face-
booku: facebook.com/mckrucek. Bližší informa-
ce vám také rádi poskytneme na e-mailu mater-
skecentrum@kruceksvitavy.cz nebo telefonním 
čísle 737 236 152. Osobně nás najdete ve 4. 
patře multifunkčního centra Fabrika Svitavy. 

Bazárek
Oblíbený bazárek podzimního a zimního dět-
ského oblečení, vybavení, hraček, kočárků 
a dalších potřeb pro rodiny bude probíhat 
od pondělí 13. do středy 15. září v sále Fabriky. 
Akce proběhne v rámci týdne sousedských 
slavností Zažij město jinak Svitavy. V případě 
zájmu o prodej vašich věcí na bazárku je nutné 
se zaregistrovat na bazarek@kruceksvitavy.cz. 

Kateřina Burešová

Klub seniorů
2. 9. / čt / 13:00 / Fabrika – velký sál
Členská schůze
Členská schůze klubu seniorů a zájemců 
o členství, kteří podali přihlášku v r. 2020, se 
bude konat v souladu s aktuálními režimovými 
opatřeními, která budou zveřejněna na nástěn-
kách klubu ve Fabrice, webových stránkách 
a na facebooku.
Osoby se zdravotním postižením mohou využít 
dopravu hrazenou z prostředků klubu. Při ob-
jednávce odvozu na tel.: 730 844 717 je nutné 
nahlásit číslo legitimace a průkaz předložit ři-
diči při nástupu.
Dopravu je třeba objednat do středy 1. 9. 2021. 
Členské příspěvky budou vybírány po ukonče-
ní schůze. 

9. / čt / 14:00 / sraz u Ottendorferova domu
Putování s městským historikem
Procházka s výkladem Radka Fikejze po zají-
mavostech městské památkové zóny. 
V případě nepříznivého počasí sraz v měst-
ském muzeu. Akce pro členy klubu! 

23. / čt / 9:00 – 13:00 / Svitavský stadion 
– areál zastřešené umělé ledové plochy
Fit senior roku 2021
Druhý ročník sportovních aktivit pro seniory. 
Podrobnější informace najdete v samostatném 
článku. Určeno všem seniorům 60+!

Pravidelná setkání členů klubu zahajujeme 
opět v pondělí 6. září 2021. Milí senioři, pláno-
vaný program na září mohou ovlivnit vládou 
nařízená aktuální speciální opatření, z toho dů-
vodu doporučujeme sledovat aktuální informa-
ce o změnách programu!
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezento-
vány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. 
podlaží před místností č. 301) a v elektronické 
podobě na webových stránkách www.ks.svita-
vy.cz nebo na facebooku www.facebook.com/
kssvitavy.

Fit senior roku 2021
23. / 9:00 – 13:00 / areál umělé ledové plochy
Ve čtvrtek 23. září 2021 se v areálu Zimního 
stadionu uskuteční druhý ročník sportovních 
aktivit pro seniory Fit senior roku, kterou orga-
nizačně a obsahově zajistí Středisko volného 
času Tramtáryje. Zveme všechny svitavské se-
niory 60+, kteří mají chuť zúčastnit se sportov-
ního klání ve zvládnutelných disciplínách jako 
např. hod na přesnost, jízda na koloběžce, pé-
tanque a dalších jednoduchých netradičních 
disciplínách, aby přišli změřit své síly. Soutěžit 
se bude v šestičlenných družstvech. Pro spor-
tující seniory zajistíme občerstvení. Účastnický 
poplatek: 50 Kč.
Přihlášku je možno podat osobně od 1. do 20. 
září 2021 v Klubu seniorů, místnost č. 301 v mul-
tifunkčním centru Fabrika – vždy ve čtvrtek 
od 10:00 do 11:30 hodin a v pondělí od 13:00 
do 15:00 hodin nebo prostřednictvím e-mailu 
kssvitavy@gmail.com. Zájemce v přihlášce uve-
de své jméno a příjmení, rok narození, telefonní 
kontakt a zda je členem klubu seniorů. Účast-
nický poplatek uhradí před zahájením sportov-
ních her. Milena Brzoňová

ZO Kardio Svitavy
Čas dovolených přinesl nová poznání  
a příležitosti k setkávání
Přátelé a kamarádi ze ZO Kardio v čase prázd-
nin sice ne tak často, nicméně i v nastalé situ-
aci možností se setkávat našli příležitosti k vy-
cházkám i výletům po naší krásné zemi.
Jednou z opravdu povedených vycházek byla ta, 
kdy žel hrstka účastníků ze Svitav našla potěšení 
ze setkání se svými kamarády z Poličky. V areálu, 
který obecní úřad v Pomezí vybudoval pro spor-
tovní vyžití obyvatel, ale i případných návštěvníků. 
Ten poskytuje příležitosti pro tenis, kopanou, dět-
ské hřiště, posilovnu. Po užití si nabízených mož-
ností naleznou návštěvníci i příležitost načerpat 
další energii v pohostinném bistru.
Na vycházce po Pomezí se nás sešlo více než 
čtyřicet. Možnost setkat se byla i příležitostí 
popřát společně přítomným oslavencům.
Výlet, který následoval, byl směrován 
do Zooparku ve Vyškově s návštěvou tamní 
atrakce dinoparku.
Zoopark je odlišná forma zoologické zahrady. 
V převážné míře se jedná o hospodářská zví-
řata, kdy jsou zvířata umístěna ve stájích či ob-
jektech a prostorách, která nesou znaky hanác-
kých usedlostí a statků.
Instalace, byť více určená jako přiblížení ven-
kovského života mladé generaci, vyvolala, pře-
devším v části ukázky zařízení hospodářských 
stavení u některých našich účastníků, až nos-
talgické vzpomínky na dětství...

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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Dinopark: tato instalace má navodit pohled 
na zvířata a přírodu druhohor. Modely, snad 
v životní velikosti, rozpohybování skulptur nej-
různějších -saurů-, -dontů- a dalších zaslouží 
obdiv k představivosti tvůrců.
Pro měsíc září připravujeme exkluzivní výlet 
za seznámením s vystavenou expozicí obrazů 
„Slovanská epopej“ A. Muchy na zámku v Mo-
ravském Krumlově.
Soubor obrazů předkládá odlišné a hlavně jiné 
pojetí výkladu historie Slovanů oproti dílu A. Ji-
ráska, které zpodobnil ve vztahu k Čechům 
v díle „Staré pověsti české“. Samozřejmě, že 
cestu do Moravského Krumlova využijeme i pro-
hlídce tamního zámku, který město odkoupilo 
pro možnost instalace světového díla A. Muchy.
Způsob přihlášení k účasti na této akci bude pre-
zentován ve vývěskové skříňce.  Josef Zavřel

Pozvánka na setkání v Muzeu esperanta
Klub přátel esperanta ve Svitavách pořádá 
ve dnech 3. – 5. září 2021  „Setkání v Muzeu es-
peranta“. Jedná se o třídenní celorepublikovou 
akci. V pátek 3. 9. od 19. hodiny Jan Richtr pro-
mítne záběry z „Cestování po Národních par-
cích Jihoafrické republiky“. Sobotní dopoledne 
zahájíme v 10 hodin vernisáží nové výstavy 
„Světové kongresy esperanta“ a proběhne křest 
nové knihy vydavatelství Kava-Pech. 

V 16 hodin začíná přednáška Petra Chrdleho 
„Bertha von Suttner, česká žena a první žena, 
která získala Nobelovu cenu za mír“. V 19.30 ho-
din vás Ján Vajs z Liptovského Mikuláše sezná-
mí se zážitky ze své cesty kolem světa. Sobotní 
program je celodenní, ale i mimo jmenované 
přednášky je program zajímavý i pro neespe-
rantisty. Těšíme se na vás.  Libuše Dvořáková

Sdružení postižených civilizačními 
chorobami
Vážení členové,
léto uteklo jako voda a my jsme pro vás naplá-
novali od září do prosince tyto akce. Věříme, že 
situace bude nadále příznivá a budeme je moci 
uskutečnit.
23. září – vycházka ke svitavským rybníkům – 
naučná stezka, občerstvení na Plechárně, sraz 
ve 14.00 hodin u sportovní haly.
Historii svitavských kostelů s Radkem Fikejzem 
jsme rozdělili na dvě dvouhodinové části:
14. října – kostel sv. Jiljí a pravoslavná kaple sv. 
Jiří – sraz ve 14, 00 hod u kostela sv. Jiljí
4. listopadu – kostel sv. Josefa a kostel Navští-
vení Panny Marie – mobilní účastníci budou 
zavedeni do věže kostela – sraz ve 14.00 hodin 
u kostela sv. Josefa.
Na výše uvedené vycházky se přihlašujte na te-
lefonu 608 602 252.

26. – 28. listopadu – prodloužený víkend v Pet-
rovicích – Penzion U Hraběnky, bližší informace 
a výběr účastnických poplatků včas zveřejníme.
7. prosince se uskuteční odložené divadelní 
představení Fantastická žena, vstupenky za-
koupené vloni jsou platné, máme k dispozici 
ještě několik volných vstupenek.
Od září do prosince budou 2x měsíčně filmová 
představení v kině Vesmír – pro členy organi-
zace při předložení členské průkazky za 20 Kč. 
Termíny promítání a názvy filmů včas oznámíme.
SKS nám nabízí koncerty a jiné kulturní po-
řady. V případě zájmu se nahlaste na telefonu 
608 602 252. Vstupenky zakoupíme a členům 
organizace přispějeme částkou 100 Kč. 
Od září bude každý čtvrtek (kromě 9. 9.) 
v provozu kancelář č. 303 ve Fabrice – od 10 
do 11.30 hodin.
Akce jsou zveřejněny na webových stránkách 
a informační nástěnce na náměstí a ve Fabrice. 
Těšíme se na setkání s vámi a na společně pro-
žité příjemné chvíle.  Marie Grmelová 

Navštívili jsme krásnou Vysočinu
V polovině měsíce července tohoto roku se 
konal již 7. rekondiční pobyt rodičů a dětí s re-
spiračním onemocněním, který organizovala 
místní svitavská organizace SPCCH v ČR, z. s., 
za laskavého vedení paní Marie Grmelové. 
Jako každý rok jsme navštívili Kraj Vysočinu, 
konkrétně malebnou obec Tři Studně, která se 
nachází přímo uprostřed CHKO Žďárské Vrchy. 
Na každodenních zdravotních procházkách 
jsme mohli dýchat čistý vzduch v tamní krásné 
přírodě, obdivovat zdejší les a místní studánky 
Barborku a Vitulku, smáčet unavené nohy 
v rybníku Sykovec a Medlov, šlápnout do pe-
dálů na vodní hladině Milovského rybníku, tou-
lat se osadou Fryšava pod Žákovou horou, obcí 
Sněžné a navštívit další zajímavá místa v okolí. 
Z dalších aktivit nás čekala inspirativní edukač-
ní přednáška o zdravém životním stylu, prota-
hovací cviky s jógovými prvky a relaxačními 
technikami a komentovaná prohlídka s výstu-
pem na ochoz městských kamenných hradeb 
královského města Polička. Nelze nezmínit 
výborné jídlo a skvělou náladu ve věkově roz-
manitém kolektivu pohodových lidí, což pobyt 
ještě pocitově pozvedlo. Děkuji všem a hlavně 
organizačnímu týmu za krásné zážitky, a ještě 
stále živé vzpomínky.  Martina Kryštůfková

Děti patří domů 
Cestovatelé podpoří neziskovou organizaci
Již popáté se ve Svitavách dne 16. září od 18:00 
hodin ve svitavském klubu Tyjátr uskuteční po-
pulární Cestovatelský večer, který organizuje 
nezisková organizace Děti patří domů. Během 
dobročinného večera vystoupí šest cestovate-

lů. Každý z nich bude mít na prezentaci zhruba 
11 minut, během nichž odvypráví příběh pro-
střednictvím 25 fotek. Následovat bude krátká 
moderovaná diskuze.
Společně s cestovateli dostane na podiu pro-
stor také vybraná rodina, která přiblíží návštěv-
níkům svoji cestu k pěstounství. Atraktivní for-
mát si již v minulých ročnících našel spousta 
příznivců a dohromady se z dobrovolného 
vstupného vybralo za poslední dva večery přes 
30 tisíc korun, Veškeré finance i letos budou 
putovat na podporu projektu hostitelské péče 
pro děti z dětských domovů.
Mezi cestovateli vystupují většinou nadšenci ze 
Svitav a okolí. A jinak tomu nebude ani letos. 
Potěší nás například Ondřej Raus, Kateřina Ba-
rillová, Petr Klein. Pozvání přijal také Ondřej 
Pavlů, který patří mezi top amatérské ultrama-
ratonce v Česku. Z dalších “hvězd” by se měl 
na pódiu objevit svitavský rodák Marek Partyš, 
jehož jméno má celosvětový ohlas ve světě 
reklamy. Šestý cestovatel je zatím v jednání. 
Informace o prezentacích a večeru budou po-
stupně přidávány ve facebookové skupině 
“Cestovatelský večer 16. 9. 2021”.
Díky stylu prezentace Pecha Kucha, kdy mají 
cestovatelé omezený čas na jednu fotku, je vy-
tvářena v klubu Tyjátr jedinečná atmosféra. 
Krome cestovatelského večera bude v daném 
týdnu probíhat také tzv. Týden pěstounství, kte-
rý ma za cíl přilákat lidi a propagovat pěstoun-
ství napříč Českou republikou. “Nejen v průbě-
hu něho se snažíme být co nejblíže dětem 
a zároveň náhradním rodičům. I proto hledáme 
skrze naše aktivity lidi, kteří mají srdce na dlani 
a vůli pomoci dětem. Pro hostitele a pěstouny 
pořádáme řadu vzdělávacích seminářů i poby-
tů. Pro děti například filmové tábory, taneční 
a hudební pobyty, arteterapie, a to nejen ve Svi-
tavách. Mezi naše další hlavní projekty patří 
podpora Pěstoun na drátě či Den pro pěstoun-
ství nebo osvětová akce „S Arfíkem za pozná-
ním“ pro žáky ze základních škol,” uzavírá Dag-
mar Gloserová, ředitelka neziskové organizace 
Děti patří domů.  Marek Vomočil

Skauti Svitavy
Skautský nový rok
Na 100 dětí i dospělých ze svitavského skaut-
ského střediska si v létě užívalo po delší době 
společné chvíle při dobrodružství na třech tá-
borech, vodáckém a pěším putování. Vedle 
prožívání příběhu Harryho Pottera a Jumanji 
se děti učily řadě dovednostem, které využijí 
i mimo skautské klubovny. Po loňském roce 
plném online schůzek a náhradních aktivit 
jsme opět okusili, jak skvělé je být v partě, 
utvářet zážitky, vychutnávat si krásu přírody 
a žít skautingem. 

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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Těšíme se, že i v novém skautském roce v tom 
budeme pokračovat a plány máme velké. 
Od září se opět pustíme do pravidelné schůzko-
vé činnosti, výprav a jiných akcí. Jsme připrave-
ni mezi sebou přivítat nováčky (kapacity jsou ale 
omezeny). Uvítáme i jakoukoliv formu podpory 
činnosti. Stačí se co nejdřív ozvat na e-mailovou 
adresu svitavy@skaut.cz. Pojďme opět žít! 

Antonín Benc

Zažijte svoje město jinak! Svitavy
18. 9. 2021 od 13 hodin na náměstí

Po dlouhém období, kdy jsme se nemohli se-
tkávat doma, v restauracích ani během kultur-
ních událostí, můžeme konečně pobýt spolu! 
Kde jinde, než na místě, které je nás všech – 
na ulici... Abychom si připomněli, jak je tento 
prostor důležitý, abychom si uvědomili, že nej-
lépe nám v něm je, když ho sdílíme a společně 
se o něj staráme, připojujeme se k celorepub-
likové akci Zažít město jinak (dále jen ZMJ). 
Přijďte si užít tu jedinečnou atmosféru pospo-
litosti!

Co všechno se bude dít?
• Anna Háblová bude povídat o městě, 

o knize a taky…slam!
 • Zatančí maminky s dětmi v šátku pod 

vedením Petry Snohové
• Projeviště chvilka slávy pro kolemjdoucí
• Lukáš Kovářík bude vařit kávu v džezvě 

a hodně toho o ní napovídá
 • Vernisáž O ŽENĚ s hudebním doprovodem 

dámského kvartetu
• Honza Hrubec a jeho Dřevěné divadlo  

pro děti
 • Zazní lidové písně souboru Ženy Zpěvné;

• Mirka Skočilová bude číst ze své knihy 
a Michael Ehrenberger ji doprovodí 
na hang drumy;

• Koloběžkárna pod taktovkou SVČ Tramtáryje 
 • Úniková hra a mexická vlna Spolku  

Děti patří domů, z. s
 • Zahraje kapela Paraplet
 • Uvidíte světelnou show, led show a fire 

show

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

 • Skákací hrad
 • Tombola o hodnotné ceny od místních 

sponzorů
• Jak vidí děti naše město? To nám 

předvedou s pastelkami přímo na ulici, 
ve výtvarném okénku MC Krůček Svitavy 

 • Městská knihovna představí knihy na téma 
Město a veřejný prostor

 • A další.

Čím můžete přispět  
ke společnému dni vy?

Palačinková prosba
Nachystejte doma tolik palačinek, kolik zvládne-
te, a přineste nám je v pátek v čase od 16 do 18 
hodin do nadace Josefa Plívy. Slavnosti jsou za-
loženy na vzájemné výpomoci a dobrovolnickém 
nasazení. Máte ideální příležitost stát se součástí 
něčeho velkého, nejen báječného občerstvení.

Vyrobte, přineste, prodejte, nakupte
Vyrábíte, šijete, drátkujete nebo tvoříte něco, 
co byste chtěli ukázat ostatním? Přihlaste se 
a pochlubte se, čím doma trávíte čas. V případě 
zájmu o prodejní místo kontaktujte Andělu 
Buchtovou na tel. 737 713 316. Pokud máte 
doma spoustu přebytečných věcí, přihlaste se 
na bleší trhy. Kontaktujte Barču Zelenou na tel. 
731 516 171.

Štrúdluj
Připravte svůj oblíbený štrúdl a přineste ho 
před Nadaci Josefa Plívy. Soutěžíme o titul 
Štrúdlmistr Svitav, navíc se můžeš těšit na po-
řádný koš odměny a potlesk všech spokoje-
ných jedlíků. 

Podrobný program naleznete na Facebooku 
Zažij město jinak Svitavy.
Anděla Buchtová, Markéta Houserová

Geria
Vážení občané Svitavska a okolí,
rádi bychom vás informovali o domácí péči, 
kterou poskytuje svitavská firma Geria.
Domácí ošetřovatelská péče funguje pro OPR 
Svitavy již od roku 1990, poslední čtyři roky do-
mácí zdravotní péči poskytujeme pod firmou 
Geria Svitavy. Díky tomu pracujeme i v dalších 
oblastech, konkrétně jde o obce Hradec nad 
Svitavou, Javorník, Karle, Kukle, Mikuleč, Radi-
měř, Sklené, Svitavy, Vendolí, Ostrý Kámen, Bělá 
nad Svitavou, Brněnec, Březová nad Svitavou, 
Opatov, Opatovec, Dětřichov, Kamenná Horka, 
Pohledy, Rohozná, Rozhraní, Banín, Lavičné.

Spolupracujeme se všemi praktickými lékaři. 
Vrchní sestra je s nimi v neustálém kontaktu, 
všechny zdravotní obtíže klientů s lékaři kon-
zultuje a společně hledají nejlepší východisko 
pro klienta i jeho rodinu.
Péči poskytujeme i pacientům s onkologickým 
onemocněním, u nichž je naordinována infuzní
terapie či jiná onkologická léčba. Personál je pro 
klienta i jeho rodinu vždy oporou, na sestru se 
můžou kdykoliv obrátit. Péče je plně hrazena ze 
zdravotního pojištění, což znamená, že klienty 
naše zdravotní a ošetřovatelské služby nic nesto-
jí! Staráme se především o skupinu starších ob-
čanů a víme, že jejich náklady na živobytí jsou 

v mnoha případech vysoké, snažíme se tedy 
veškeré pomůcky nezbytné k ošetření a další 
materiál hradit jako firma sami. Pokud úhrada 
není v silách naší firmy, vrchní sestra komunikuje 
neustále s praktickými lékaři, s nimiž se nezbytné 
pomůcky potřebné pro pacienta vyřizují.
Rádi bychom vás požádali o podporu naší čin-
nosti a péče, kterou potřebným poskytujeme více 
než 30 let. Svou práci máme rádi a děláme ji tr-
pělivě, upřímně a s láskou. S dotazy se obraťte 
na vrchní sestru Kateřinu Karpíškovou na tel. čís-
le 736 764 148.  Kateřina Karpíšková

Změna distributora  
městského zpravodaje
Děkujeme Lubomíru Pospíšilovi a firmě 
Lubomírek za dlouholetou spolupráci při 
roznosu zpravodaje Naše město. Od září 
dochází ke změně distributora. V případě, 
že se u vás ve schránce zpravodaj neob-
jeví, kontaktujte nového distributora  
na e-mailové adrese info@svitavy.cz. 
Děkujeme. (red)
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PETRA VYSTAVĚLOVÁ
TERAPIE, KINEZIOLOGIE
INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

DOSPĚLÍ I DĚTI
KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE

TEL. 732 851 002

MARTIN VYSTAVĚL
TERAPIE, KINESIOLOGIE
INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ

TEL. 737 775 036

WWW.ANAHATAYOGA.CZ/TERAPIE

PO  17:30 - 18:30 

Pránájáma,  
koncentrace a meditace

PO  19:00 - 20:30 
Ashtanga yoga pokročilí 

ÚT  17:45 - 18:45 
Ashtanga yoga  

začátečníci
ÚT  19:00 - 20:30 

Hatha yoga  
začátečníci

ST  12:00 - 13:00 

Hatha yoga
ČT  17:15 - 18:15 

Čakra yoga
ČT  18:30 - 20:00 

Hatha yoga  
pokročilí

PRAVIDELNÉ KURZY
1. POLOLETÍ 2021/2022
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO 1. 9. 2021

MOŽNÝ PRONÁJEM
PROSTOR STUDIA 

KDE 

Anahata 
Body Mind Spirit Studio  
Purkyňova 65, Svitavy

KONTAKT 

Petra Vystavělová, tel. 732 851 002

WWW.ANAHATAYOGA.CZ

Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/SvitavyavySvitavy a ateliéry.
Šikovné ručičky v muzejních dílnách.
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Fotbal
Název klubu: TJ Svitavy, z. s.
Současné vedení
Předseda: Pavel Čížek 
Místopředsedové: 
Jaroslav Kabát, Miroslav Vích
Sekretář: Jiří Petr
Manažer Sportovního střediska mládeže: 
Luděk Hnát

Založení klubu: první známá písemná zmínka 
je z 1. 5. 1926, a to o utkání s SC Wien Ost. 
Ve Svitavách se hraje fotbal skoro sto let. Za-
čátky patřily fotbalu německé většiny obyvatel 
města a písemně jsou doložena utkání z dva-
cátých let minulého století. 
První český organizovaný klub (české menšiny) 
vznikl v roce 1935 pod názvem DSK Svitavy. 
V průběhu druhé světové války však činnost 
klubu ustala. K obnovení došlo ihned po osvo-
bození v roce 1945, kdy zbytek starousedlíků 
doplněný vojáky z místní posádky vytvořili 
mužstvo s názvem ČSK Svitavy. Na nově vybu-
dovaném škvárovém hřišti U tabačky dobyl 
největších úspěchů dorost SOKOL Svitavy, kte-
rý se stal mistrem Moravy.
V padesátých letech došlo ke tříštění činnosti 
vlivem tzv. dobrovolných sportovních organi-
zací (DSO), takže byla vytvořena rezortní druž-
stva ZOS, JISKRA, SLAVOJ (1951). V této době 
se také započalo s postupným budováním 
současného stadionu Míru. Slavnostní otevření 
proběhlo v červenci 1958 utkáním JISKRA Svi-
tavy – MOTORPAL Jihlava. Družstva Jiskry 
a Spartaku hrála I. B třídu v tehdejším Brněn-
ském kraji, později I. A třídu a krajský přebor. 
V roce 1957 došlo k začlenění všech fotbalo-
vých oddílů do TJ Svitavy. Do činnosti oddílu 
nepříznivě zasáhla celostátní územní reorgani-
zace a nově utvořený okres Svitavy byl zařazen 
do Východočeského kraje. Současně se zruše-
ním I. B tříd nebylo družstvo TJ Svitavy zařaze-
no do krajských soutěží a muselo znovu začí-
nat od okresního přeboru, ze kterého ihned 
postoupilo do I. třídy Vč. Kraje. V jednom z roč-
níků bojovalo dokonce o divizi, ale prohrálo se 
Spartakem HK „B“ 2:1.
Ke zlomu v činnosti oddílu došlo v roce 1990, 
kdy skončilo mužstvo mužů na 3. místě v kraj-
ském přeboru Východočeského kraje, což mu 
umožnilo přestoupit do divize D. Tam mužstvo 
působilo až do skončení sezóny 2001–2002. 
Za tu dobu skončilo jednou druhé (1999/2000) 
a jednou čtvrté (sezona 1991/1992). Od sezóny 
2002–2003 mužstvo muselo opět přejít zpět 
do Čech a stalo se účastníkem divize C.

Mládežnické celky dříve
Důležitá součást oddílu s významnými úspě-
chy. Dorostenci hráli v letech 1958–59 doroste-
neckou ligu, v letech 1966–69 dorosteneckou 
oblastní soutěž, jejichž zápasy se zpravidla 
hrávaly jako předzápasy tehdejší 1. ligy. Úspěš-
ně si vedli i žáci, kteří v „moravské éře“ hráli 
jeden rok (1992) žákovskou ligu.
Největší úspěchy mládeže:
2. místo v divizi D v sezóně 1999/2000
3. kolo Poháru ČMFS v sezóně 2002/2003 (Svi-
tavy – Slavia Praha 2:5)
2. kolo Poháru ČMFS v sezóně 2012/2013 (Svi-
tavy – Vysočina Jihlava 1:2)

Týmy mládeže dnes
Fotbalisté se starají už od útlého věku čtyř let. 
Sportovní středisko mládeže má oficiální certi-
fikaci, to představuje nejvyšší status pro ama-
térské kluby.
Fotbalová školička U6 a U7: vede ji šéftrenér 
Sportovního střediska mládeže Martin Komoň 
se synem Jakubem.
Přípravkové kategorie U8: sídlí v areálu v Lá-
nech, 3 fotbalové tréninky týdně, dodatečný 
atletický a gymnastický trénink.
Kategorie U12 a U13: 1. liga žáků 
(1. nejvyšší soutěž).
Kategorie U14 a U15: divize žáků 
(2. nejvyšší soutěž).
Dorost: česká divize dorostu 
(3. nejvyšší soutěž).
Celkem v kategoriích přípravek a žáků 134 hrá-
čů, v kategorii dorostu 44 hráčů.

Slavní odchovanci
Miloš Buchta: hrál ve Svitavách v kategorii žáků 
a dorostu, ze Svitav odešel na základní vojen-
skou službu do Hranic na Moravě a odtud 
do Sigmy Olomouc, pak měl angažmá v Tren-
číně, Košicích a při zahraničním angažmá si 
s rumunským celkem zahrál i Ligu mistrů.
Fotbalisté, kteří hráli ve Svitavách v žákovských 
soutěžích, dorostenecký věk strávili jinde a ob-
jevili se v ligových družstvech mužů: Jan Uchy-
til (Bohemians Praha), Jan Moravec (Bohe-
mians Praha, MFK Karviná, dnes Zbrojovka 
Brno), Milan Králíček (Slovan Liberec).
Hráči, kteří ve Svitavách byli na hostování z ji-
ných klubů, ale velkou část žákovského věku 
odehráli za TJ Svitavy: Tomáš Holeš (Slavie Pra-
ha), David Houska (FK Jablobec n. N.), David 
Huf (FK Pardubice), Ladislav Mužík (FK Mladá 
Boleslav).

Klubová filozofie, cíle
Klubová filozofie je založena na práci s mládeží. 
Od toho se odvíjí i kvalitní úroveň hráčů v sou-
těžích dospělých. Většina hráčů zůstává v klubu 
v družstvech dospělých, avšak pokud má hráč 
kvality na vyšší soutěže, klub ho uvolní. Nejbližší 
cíle: soustředit se na návrat dětí i dospělých 
na hřiště, udržet v chodu Sportovní středisko 
mládeže a tím zajistit dostatek hráčů pro dorost 
i muže, získávat zkušené trenéry. 

Rozvoj fotbalového areálu
Zdejší fotbal má skvělé zázemí ve dvou areá-
lech, Svitavském stadionu a stadionu s UMT 
v Lánech. Fotbalisté si pomáhají i školními are-
ály, tělocvičnami a sportovními halami. Bez 
takto vybudovaných areálů by Svitavy neměly 
Sportovní středisko mládeže podporované Fot-
balovou asociací ČR.
V plánu je rekonstrukce kabin, revitalizace a za-
vlažování travnaté plochy v areálu v Lánech 
(zde působí kategorie U8 až U13).

Fanoušci
Pro své fanoušky klub provozuje webové strán-
ky (www.tjsvitavy.net) s aktualizacemi informa-
cí o klubu, v sezóně s pravidelnými sestřihy 
branek z víkendových utkání A týmu. Je zde 
velké množství informací, včetně sekce pro 
rodiče, kde je množství instruktážních videí 
k domácímu trénování. Klub je aktivní na face-
booku (www.facebook.com/tjsvitavyfotbal). 
Stále se rozšiřuje klubové vybavení, aktuálně je 
k dispozici nová edice klubových kulichů, kšil-
tovek, šál a nová klubová vlajka. Ve spolupráci 
s partnerem OmniaSport je připravena velká 
klubová vlajka na zápasy.
Vážení čtenáři, budeme rádi, pokud nám po-
šlete upřesňující či doplňující informace k té-
matu „fotbal“. Oceníme i historické fotografie, 
které by mohly obohatit fotoarchiv svitavského 
muzea. Děkujeme za spolupráci.

Podle podkladů od fotbalového klubu 
zpracovala Petra Soukupová 
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Florbalová sezóna právě startuje
V pořadí již 27. sezónu v září odstartuje svitav-
ský florbalový oddíl. A tým mužů bude pokra-
čovat ve třetí nejvyšší tuzemské soutěži, tj. Ná-
rodní lize. V přípravě se A týmu dařilo střídavě, 
ostrou prověrkou bude v sobotu 18. září první 
domácí ligové utkání proti 1. MVIL Ostrava 
(od 20:00). Ženy FbK budou nastupovat ve 2. 
lize a mladý talentovaný tým je velkým přísli-
bem. Všechny mládežnické kategorie (elévové, 
přípravka, mladší a starší žáci) pak budou na-
stupovat v regionálních soutěžích. Věřme, že 
v této sezóně se nedočkáme nucených přeru-
šení a florbal se vrátí do starých kolejí. 
Velkou událostí léta byl z pohledu našeho od-
dílu přestup talentované Valentýny „Váji“ Zerzá-
nové do FBŠ Olomouc. Váje, která bude mít 
v novém působišti možnost pravidelně nastu-
povat v dorostenecké i juniorské extralize, pře-
jeme mnoho štěstí a věříme, že ji za pár let 
uvidíme třeba i v dresu národního mužstva. 
V průběhu celého září budou všechny mládež-
nické tréninky náborové, rodiče tedy mohou 

kdykoliv přijít na trénink a děti si mohou florbal 
vyzkoušet. Časy tréninků jednotlivých věko-
vých kategorií a kontakty na trenéry najdete 
na www.florbal-svitavy.cz. Zveme vás také 
na festival volnočasových aktivit, který proběh-
ne v areálu Svitavského stadionu v sobotu 4. 
září od 14 hod. Stánek našeho oddílu bude 
umístěn v Šapitu, kde bude možnost vyzkoušet 
si florbal pro děti i rodiče. Lukáš Brýdl

Nedobrovolná 
pauza od cvičení 
nám prospěla
Zákaz cvičení v posilovnách a fitness centrech 
naši členové využili ke svému prospěchu. Klu-
ci vyměnili činky za zednické a malířské náčiní 
a proměnili oddílovou posilovnu k nepoznání 
od té původní. Pořádnou rekonstrukci už po-
třebovala dlouho, ale kvůli celoročním přípra-

vám na závody nebylo kdy. Díky zákazu byl čas 
a kluci vzali opravu doslova od podlahy až 
ke stropu (nová podlaha, stěhování a vyřazová-
ní strojů, zlepšení stanovišť pro dřepy a tahy, 
výměna stropních světel, výmalba….).
Návrat k „normálu“ odstartovali Libor Novák 
a Jan Matulík na 17. otevřeném mistrovství Čes-
ké republiky dorostu, juniorů a masters v ben-
čpresu a to výborně: Jan obsadil druhé místo 
v juniorech a Libor bronzové místo v kategorii M2.
Následující závody, 29. otevřené Mistrovství ČR 
v silovém trojboji, zde Jan Matulík opět vybo-
joval stříbrnou medaili v juniorské kategorii 
do 105 kg. Ondřej Šíp suverénně zvítězil v ju-
niorské kategorii do 93 kg s trojbojem 809 kg. 
Tímto výkonem pokořil národní rekord, také 
v disciplínách ve dřepu (316 kg) a mrtvém tahu 
(293 kg). Na závěr cinkneme další medailí. 
Opět zlatou i titulem Mistra Evropy v juniorech 
do 93 kg – Ondřej Šíp s trojbojem 792,5 kg 
na Mistrovství Evropy v silovém trojboji doros-
tu, juniorů, mužů a žen v Plzni.
Všem závodníkům gratulujeme k úspěšnému 
startu! Kristýna ŠigutováSvitavští tenisté hrají výborně

Svitavský tenisový oddíl má za sebou úspěš-
nou sezónu. Družstvo dospělých A hrálo 
po loňském postupu z divize letos poprvé 2. 
ligu družstev. Kvůli covidu se hrálo systémem 
play-off. Po prohře s LTK Liberec následovaly 
výhry nad TO SK Mělník a s LTK Liberec-Roch-
lice, celkově to mezi osmi týmy znamenalo 
výborné 5. místo a účast ve 2. lize i pro rok 
2022. Bohužel letos musel tým Svitav odehrát 

všechny zápasy venku. Za TO SK Mělník na-
stoupil bývalý 140. hráč žebříčku ATP Tomáš 
Cakl. Svitavské družstvo tvořili domácí hráči 
Jan Krejčí, Dominik Rouchal, Martin Lipenský, 
Jiří Crha, Simona Válková a hostující Jakub 
Menšík (Prostějov) a Nela Šílová (Moravská Tře-
bová). Béčko Svitav obsadilo v Pardubickém 
přeboru také 5. místo a bude hrát tuto soutěž 
i příští rok. Družstvo dorostu vyhrálo východo-
český Pohár prezidenta ČTS a zahraje si v září 
na pražské Spartě Mistrovství ČR družstev do-
rostu. Mezi opory družstva patřili hráči z A do-
spělých Jan Krejčí, Dominik Rouchal a Simona 
Válková. Úspěšní byli i minitenisté Tomáš Drá-
pela a Claudie Crhová, které si vybral do týmu 
TK Agrofert Prostějov. Zahrají si i v Praze MČR 
družstev dětí U7. Mezi jednotlivci se nejvíce 
dařilo dorostenci Dominiku Rouchalovi, který 
vítězstvím ve dvouhře na východočeských pře-
borech postoupil na Pardubickou juniorku – 
MČR dorostu. Martin Lipenský

SVITAVY A SPORT

Pro telekomunikační společnost 
PODA a.s. v Poličce hledáme

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

MONTÉRA PRO VÝSTAVBU 
TELEKOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ 
Co vás čeká 
 Instalace optických kabelů a pokládka 
 strukturované kabeláže.
 Stavba a servis mikrovlnných spojů, 
 metalických sítí.
 Výstavba a servis retranslačních stanic.
 Venkovní práce ve výškách.

Co nabízíme
 Hlavní pracovní poměr, smlouva 
 na dobu neurčitou.
 Sleva na firemní služby.
 Příspěvek na penzijní připojištění, 
 životní pojištění.
 Příspěvek na stravování.
 Roční příspěvek na dovolenou.

Co požadujeme
 Střední odborné vzdělání technického směru.
 Osvědčení o odborné způsobilosti
 v elektrotechnice, vyhláška č.50/1978Sb.
 Znalost práce na PC. 
 Řidičský průkaz sk. B.

Místo výkonu práce
 Masarykova 8, 572 01 Polička.

VÍTE, ŽE...

…každé pondělí od 18 hodin se bude v Na-
dačním domě na náměstí Míru konat cvi-
čení pilates? Podrobnosti na webu jarosla-
vavoleska.cz, telefon 731 474 953.
…se vracejí hodiny zumby, freestyleru i bo-
dyformingu? Lekce svitavského Aerobik 
klubu jsou pro každého. Více informací 
na webu aerobiklubsvitavy.webnode.cz.
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Atletické jaro bylo více než úspěšné
Jarní část atletické sezony vinou koronaviru 
naplno odstartovala až v červnu. I přes složité 
podmínky se však trenérům mládeže podařilo 
své svěřence připravit dobře a projevilo se 
na výsledcích svitavských družstev. Děvčata 
z přípravky ve velmi kvalitní skupině C drží prv-
ní místo, avšak mají stejný počet hlavních bodů 
jako Česká Třebová a Moravská Třebová. Velmi 
reálným cílem tak zůstává postup do krajského 
finále, které hostí 2. října Svitavský stadion. Hoši 
z přípravky si po senzačním zahájení druhým 
místem ve druhém kole pohoršili, ale přesto 
drží nadějnou čtvrtou příčku, když třetí Jiskra 
Ústí nad Orlicí má stejný počet hlavních bodů. 
Do finále postoupí přímo vítěz každé ze tří sku-
pin a dalších pět družstev s nejlepším celko-
vým počtem bodů.
Mladší žákyně i mladší žáci si vedou naprosto 
suverénně, když zvítězili v obou kolech skupiny 
B. Do finále, které se uskuteční 24. září v Lito-
myšli, postoupí první tři družstva. Starší žákyně 
bojují v početné konkurenci dalších 11 týmů 
statečně a připsala si dvakrát za sebou třetí 
místo, na Mistrovství Čech však postoupí jen 
dvě družstva. Družstvo dorostenek bohužel 
žehrá na méně početnou soupisku i absence, 
což vyústilo ve dvě sedmá místa. Soutěž má 
navíc letos jen tři kola, stejně jako krajský pře-
bor dospělých, kde zatím proběhlo úvodní děj-
ství. V něm ženy obsadily páté místo a o jednu 
příčku hůře se umístili muži. Šance k nápravě 
bude 5. září na domácím stadionu. Za zmínku 
stojí vítězství sprintera Jakuba Štěpánka 
na 100 m, neboť jeho výkon 11,05 s je nejen 

nový osobní rekord, ale také nejrychlejší elek-
tricky měřená stovka v historii oddílu. Kuba je 
svěřenec trenéra Milana Boučka, stejně jako 
Eliška Červená, která k titulu na MČR ve více-
bojích dorostenek přidala i individuální triumf 
v běhu na 100 m př. v nejlepším letošním čes-
kém výkonu 13,88 sec. To jí vyneslo nominaci 
na Mezistátní utkání U18 v Brně. Na MČR 
v Kladně byla Eliška ještě sedmá v dálce a po-
stoupila do finále B na 200 m. Na kladenském 
šampionátu se představil také dorostenec Da-
niel Zoicas, který díky osobnímu rekordu 
13,18 m bere osmou příčku v trojskoku. Dan 
běžel ještě rozběh na 110 m př. a výkon 15,69 
sec je novým oddílovým rekordem.
Řadu individuálních úspěchů zaznamenala 
svitavská atletika také na Svitavských vícebo-
jích, které proběhly o víkendu 24.–25. července. 
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Šest kategorií  
na modelářském 
Mistrovství České 
republiky
Po dvou letech pro vás ve Svitavách opět při-
pravujeme mistrovství ČR pro upoutané mode-
ly, a to hned v šesti kategoriích.
MČR s mezinárodní účastí v kategoriích F2A, 
F2B, UŠ, UR20 a UR25 se bude konat ve spor-
tovním areálu Modelklubu Cihelna ve dnech 
11.–12. září. Současně proběhne i MČR mláde-
že UŠ, UR20 a UR25.
O prvním podzimním víkendu, tedy v termínu 
25.–26. září, pak připravujeme MČR s meziná-
rodní účastí v kategorii F2D. Combaty – vzduš-
ný souboj.
Propozice k těmto soutěžím naleznete 
na stránkách modelklubu: https://modelklub-
-svitavy.webnode.cz. Srdečně zveme i svitav-
skou veřejnost.  Jan Kopřiva

Soustředění talentované mládeže 
Tradiční akcí Modelářského klubu Svitavy pod 
záštitou SMČR Praha je soustředění talentované 
mládeže ČR, které se zabývá především upou-
tanými modely. Tento ročník mohl proběhnout 
i díky finančním příspěvkům sponzorů, kteří pů-
vodně přispěli na Světový pohár, který ani v le-
tošním koronavirovém roce nemohl proběhnout. 
Svůj dar nám ponechali ve prospěch činnosti 
dětí. Soustředění proběhlo na modelářském sta-
dionu Cihelna ve druhé polovině července.
Vedoucí kroužku SVČ Tramtáryje Tomáš Weis, 
dále Jaroslav Paleček, Jan Kopřiva a Pavel 
Hrstka měli opět na bedrech 15 dětí – mladých 
modelářů – kteří se připravovali ke sportovní 
modelářské kariéře. O doplnění kalorií se jako 
každoročně svědomitě staraly Miroslava Sam-
ková a Miroslava Válková.
Finální úpravy nebo také opravy havarovaných 
modelů probíhaly přímo v Cihelně pod stano-
vou celtou, kterou nám několik dní před zahá-
jením soustředění poničila vichřice. Díky kole-
gům dospělým modelářům byla v rekordní 
době hala opravena a v čase konání soustře-
dění splnila své poslání.

Soustředění bylo zaměřeno na zdokonalení 
pilotáže, seznámení se soutěžními a stavební-
mi pravidly, bezpečnosti a ochraně zdraví. 
Účastníci také navštívili autodráhu, která letos 
vznikla v prostorách Svitapu na ulici U stadio-
nu. Létalo se hlavně s upoutanými modely ka-
tegorie UŠ a UR20, pro které bude v letošním 
roce ve Svitavách i MČR. Závěr soustředění byl 
ve znamení veřejné soutěže. Na tuto událost 
přijeli další modeláři z republiky a ještě radou 
pomohli "mladým", aby co nejlépe obstáli v zá-
věrečném klání.  Zdeněk Uher

Osmý ročník závodu byl letos Českou unií sportu 
zařazen do projektu Sportuj s námi a zúčastnilo se 
celkem 16 oddílů od Říčan přes Pardubice či Znoj-
mo až po Kopřivnici. Vítězství domácím barvám 
zajistil v trojboji Přípravky II Matěj Karpíšek, mezi 
děvčaty vyhrála Nela Jílková. Čtyřboj nejmladších 
žákyň si podmanila Lucie Jílková. Cenné vítězství 
zapsal v pětiboji mladší žák Vojta Šmíd, který vy-
tvořil nový oddílový rekord a výkonem 1881 bodů 
si řekl o účast na MČR ve vícebojích žactva. Star-
ší žákyně Luisa Klementová zvítězila v sedmiboji 
a rovněž ji na MČR uvidíme. Povedené závody 
ještě podtrhl Milan Vích z ŠAK Pardubice, který 
ve Svitavách ustanovil letošní nejlepší výkon ČR 
v žákovském devítiboji 5181 bodů.
Na podzimní část sezony se mládežnické trénin-
kové skupiny připravovaly první týden v srpnu 
na soustředění v České Třebové, odkud je i přilo-
žená fotografie od Jiřího Marka. Prázdniny jsou 
u konce, ale atletický podzim konečně začíná, tak 
držte svitavské atletice palce! Ondřej Klička


