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Porta Historica  
je otevřena
V sobotu 16. října byla díky projektu Čes-
ko-polská cesta spolupráce slavnostně 
otevřena za účasti delegace z polského 
města Strzelin historická cesta Porta His-
torica v podchodu u obchodního domu  
Albert, která spojuje svitavské náměstí se 
západní částí našeho města. 
Historická brána, symbolizovaná podcho-
dem, ztvárňuje prostor tzv. sdílených dějin 
dvou národností – českých a polských 
a také novodobého partnerství dvou měst, dol- 
noslezského Strzelina a historicky morav-
ských Svitav. V historii obou můžeme najít 
společné a osudové milníky, které obě měs-
ta propojují. Obě města ležela na středo-
věkých kupeckých komunikacích, počátky 
vzniku měst spadají do období kolonizač-
ního úsilí posledních Přemyslovců. V 15. 
století byla obě města zasažena husitský-
mi bouřemi, největšího rozkvětu dosáhla 
o století později, postihla je třicetiletá  
války, mor a požáry. Strzelin za své hradby 
vpustil i české bratrské exulanty.

Pokračování na straně 2
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Přijede svatý Martin, 
bude lampionový průvod
Každoročně v podvečer 11. listopadu na svátek svatého Martina se náměstí ve Svitavách promění 
v živého světélkujícího hada. Park Jana Palacha oblékne ve tmě barevný háv a stane se cílem všech 
účastníků tradičního svatomartinského průvodu. Pevně doufáme, že vše letos proběhne v námi 
plánovaném scénáři a budeme si moci společně připomenout legendu o sv. Martinovi a také ochut-
nat nezapomenutelnou atmosféru lampionového průvodu a kouzelně nazdobeného parku.

Sejdeme se tedy ve čtvrtek 11. listopadu 
v 17:00 hodin na horním konci svitavského 
náměstí, kde společně počkáme na příchod 
svatého Martina, a podíváme se na krátký pří-
běh této legendy. Poté se společně za zvuku 
bubnů, v doprovodu světlonošů a samozřejmě 

svatého Martina odebereme do parku Jana 
Palacha. Kromě bohatého občerstvení budou 
světlonoši rozdávat svatomartinské koláčky, 
o které byste se měli podle legendy rozdělit. 
Letos nebudou chybět ani ohniváci, kteří nám 
ukáží tanec s plameny.
V parku bude pro malé návštěvníky ukryta 
tajemná truhla s pokladem. Ten, kdo ji najde, 
si bude moci vzít kousek svatomartinského 
pokladu, který truhla ukrývá. A kdo by nestihl 
legendu o svatém Martinovi na náměstí, 
může se o ní něco dozvědět ze světelných 
obrazů. To vše proběhne potmě a za světýlek 
lampionů. Tak nezapomeňte, svatý Martin 
přijede do Svitav ve čtvrtek 11. listopadu! Bu-
deme se na vás těšit! 
Za tým pracovníků SVČ Tramtáryje 

Ondřej Komůrka 
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Vážení spoluobčané, 
Svitavané, 

v prvé řadě bych vám chtěl poděkovat za dů-
věru, kterou jste mi dali v parlamentních vol-
bách. Nepředpokládal jsem, že bych měl 
na kandidátce koalice SPOLU velkou šanci 
uspět. O to více mne výsledek těší a zavazuje, 
přijímám ho s pokorou a vysokou mírou odpo-
vědnosti. Jakmile byly výsledky voleb jasné, 
věděl jsem, co musím udělat. Přátelé, ale i po-
litičtí soupeři se mě ptají, jak budu souběh 
funkcí nyní řešit. Být poslancem, krajským za-
stupitelem a starostou Svitav je jistě nadúvazek. 
Být ale táta a manžel je přece důležité, ne-li 
důležitější. Svitavy jsou mou srdeční záležitos-
tí, budou vždy na prvním místě v politickém 
konání – ať doma, mezi vámi, tak i ve sněmov-
ně. Jistě se to skloubit dá, je mnoho příkladů, 
jak lze v takové situaci politickou práci a čas 
efektivně uspořádat. Být jako starosta města 
v jedné parlamentní komoře může mít velký 
přínos pro Svitavy. S tím lze rozhodně počítat. 
I udržení pozice v krajském zastupitelstvu má 

pro Svitavy svůj význam, čeká nás projekt ne-
mocnice a u toho bych chtěl být. Vlastně měl 
bych být.
První, co jsem udělal po svém zvolení, tak jsem 
situaci probral s místostarostou Pavlem Číž-
kem. Za jedenáct let společného fungování 
v tandemu na radnici máme nastavený systém 
a tempo, které rozhodně nechceme zpomalo-
vat. Pak jsem si sedl s vedoucími odborů úřadu 
a požádal jsem je o to, aby v okamžiku, kdyby 
se cosi mělo zabrzdit z důvodu mých jiných 
povinností, mě na to ihned upozornili. Součas-
ně jsem svolal členy našeho sdružení, aby mi 
pomohli situaci lépe zvládnout. Převládl názor, 
že možným řešením je vytvoření pozice druhé-
ho, avšak neuvolněného místostarosty. I to už 
ve městě několikrát bylo. Někteří se budou ptát, 
jak to bude s našimi platy. Zákon stanoví, že 
mně po získání mandátu poslance je automa-
ticky snížena mzda starosty o 60 procent. 
A právě z části této úspory by mohla být vyplá-
cena mzda neuvolněnému místostarostovi či 
místostarostce. O tom, kdo by to měl být, roz-
hodne prosincové zastupitelstvo.
Vážení spoluobčané, děkuji vám tedy ještě jed-
nou za projevenou důvěru. Přál bych si, abychom 
vždy měli na zřeteli zájem našeho města, a věřím, 
že až tyto pro mne hektické, ale i radostné dny 
pominou a věci se usadí, budeme mít všichni dal-
ší energii k rozvoji našeho města. Za sebe mohu 
říci, že se na tu práci těším, stejně jako na setká-
vání s vámi, občany. Na radnici i mimo ni. 

David Šimek, starosta města

Program prvního adventního víkendu
Poslední listopadový víkend (sobota 27. a ne-
děle 28. 11.) je zároveň prvním víkendem ad-
ventním. Na co se ve Svitavách můžete s pří-
chodem adventu těšit?
V sobotu odpoledne se koná první sousedské 
setkání u vily. U Langerovy vily se potkáme 
v 15 hodin, poslechneme si hudbu, občerství-
me se teplými nápoji a staneme se svědky 
rozsvícení smrku a nového nasvícení vily. Z te-
rasy zahrají trubadúři. Ke koupi budou jmelí, 
vánoční dekorace, adventní věnce, přičemž 
výtěžek bude věnován na paliativní péči svitav-
ské Charity.
V neděli se v muzeu a galerii v 15 hodin se usku-
teční vernisáž výstavy betlémů. Ta se koná 
po dvou letech a jejím jádrem je úctyhodná sbír-
ka rodiny Sochorových. Přijďte si prohlédnout 
betlémy dřevěné a keramické, ale i papírové, 
skleněné nebo ve skořápce vlašského ořechu.
V 16 hodin začne program v horní části náměs-
tí Míru. Na velkém pódiu vystoupí litomyšlská 
kapela Machos Burritos. 
 V 17 hodin dojde k rozsvícení vánočního stro-
mu. Jehličnan, který se na několik týdnů stane 
sváteční dominantou náměstí, věnovala stejně 
jako vloni rodina Korbářových ze Svitav. Strom 
bude opět ozdoben řetězy v teplé žluté barvě 
s bílými flash efekty, novinkou budou zlaté kou-
le a 3D hvězda na špici stromku, a čeká nás 

netradiční adventní věnec. Kde, jaký? Nechejte 
se překvapit! S rozsvícením vánočního stromku 
bude opět představen dřevěný betlém s figura-
mi v životní velikosti od Františka Malého.
Od 17.30 ovládne náměstí pekelná jízda. Pe-
kelný Mikuláš se usídlí už v sobotu v nadačním 
domě J. Plívy, který se stane nefalšovaným 
peklem s čerty a Luciferem a přívětivým nebem 
se svatým Mikulášem s početnou andělskou 
družinou, v níž nechybí i poněkud bláznivý an-
děl Petronelek. 
Pokud to epidemiologická situace dovolí, přijď-
te si vyzkoušet jedinečnou zážitkovou cestu, 
vhodnou pro celou rodinu. Vzhledem k omeze-
né kapacitě je potřeba si cestu peklem předem 
zamluvit v termínu od 9. 11. do 25. 11. pomocí 
pekelného rezervačního formuláře. Více infor-
mací se dozvíte na stránkách www.svc.svitavy.
cz nebo na FB profilu SVČ Tramtáryje.
Pokud se neodvážíte do pekla, což by byla vel-
ká škoda, můžete vidět kompletní čertovské 
osazenstvo právě o první adventní neděli 
na náměstí Míru. Tímto svoláváme všechny čer-
ty, kteří mají zájem se pekelné jízdy účastnit, 
aby kontaktovali pekelného písaře Sirkuše 
na čertovské hotline 734 287 285.
Program prvního adventního víkendu uzavře 
koncert Základní umělecké školy v kostele Na-
vštívení Panny Marie od 18 hodin.  (pá, ok)

INFORMACE Z MĚSTA

Pokračování ze strany 1 
Nejznámějším představitelem byl Jan Ámos 
Komenský. Obě města zažila průmyslový roz-
květ 19. století, obě města protnula železniční 
síť. Podobný osud sdílela obě města po válce 
roku 1945, kdy došlo k odsunu německých oby-
vatel. A obě naše země vstoupily společně 
do Evropské unie. Historii najdete výtvarně sro-
zumitelně ztvárněnou právě v podchodu u ob-
chodního domu Albert. Výjevy na deskách jsou 
protaženy na stěny, čímž dostávají zajímavé 
plastičnosti. Propojeny jsou řekami obou měst. 
Na projektu se podílela řada lidí, kterým tímto 
velmi děkuji. Autorem obsahové části byl měst-
ský historik Radoslav Fikejz, autorem výtvarného 
řešení a obrazů svitavský malíř Pavel Fiala. Při 
konečné realizaci mu vypomohli Lea Sehnalová, 
Libor Novák a Miroslav a Josef Moučkovi. V prů-
běhu listopadu bude k Portě Historica vydán 
propagační materiál a omalovánky pro děti. 
Ve Svitavách tak přibyl po sochách z řezbářské-
ho memoriálu, Živé zdi, Venkovce a Klicperce 
další z příjemných venkovních uměleckých pro-
stor. Važme si jich.  Blanka Čuhelová

Čas obnovy 2021
Téměř symbolicky, v den pogromu tzv. křišťálové 
noci 1938, tedy 9. listopadu 2021 ukončíme 12. 
ročník vzdělávacího projektu Hledání hvězdy Da-
vidovy. Kvůli pandemii jsme museli původní pro-
gram upravit, zůstal pouze název Čas obnovy, 
který získal ale jistou symboliku v naději návratu 
do normálu. Letos položíme pět nových Kamenů 
zmizelých na náměstí a odtud nás mikrobus od-
veze na bývalý židovský hřbitov, kde pietně ob-
novíme poničený památník a instalujeme novou 
informační desku o historii hřbitova. Modlitby 
pronese rabín dr. Rostislav Rod Kodesh, vzpomín-
ky pronesou členové divadla DoMa a asistovat 
budou děti muzejního historického klubu Záviš. 
Dramaturgií odpoledne vás provedou Radka Ob-
louková a Radoslav Fikejz. Projekt byl finančně 
podpořen grantem Pardubického kraje.  (raf)

Program HHD 2021:
15:00 – nám. Míru č. o. 13 pietní položení Ka-
menů zmizelých rodině Reichmannově
15:15 – nám. Míru č. o. 31, pietní položení Ka-
mene zmizelých Idě Schwarzové
15:30 – nám. Míru č. o. 54, pietní položení Ka-
menů zmizelých rodině Glasově
15:45 – odjezd na židovský hřbitov z parkoviš-
tě u OSSZ
16:00-16:30 – odhalení obnoveného památníku 
a informační tabule o historii hřbitova, vzpo-
mínka na zde pohřbené
17:00 (kino Vesmír) – Zpráva (drama, Sloven-
sko, ČR, Německo, 2020, 94 minut).
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Ohlédnutí za volbami v našem městě
Celorepubliková účast při letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky byla nejvyšší od roku 1998 (65,43 %). I v našem městě přišlo odevzdat svůj hlas vybranému 
politickému uskupení zhruba o 5 % více voličů (63,22 %), než tomu bylo při posledních sněmovních 
volbách v roce 2017.

Celkem bylo ve Svitavách odevzdáno 8243 
platných hlasů. Nejvíce hlasů obdrželo politic-
ké hnutí ANO 2011 (2402 hlasů), druhá v pořa-
dí skončila koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, 
TOP 09 (2226 hlasů) a třetí koalice PIRÁTI 

A STAROSTOVÉ (1052 hlasů). Další v pořadí 
byly strany SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE 
(SPD) se ziskem 756 hlasů a ČSSD, která obdr-
žela 529 hlasů. Svitavy bude v Poslanecké sně-
movně reprezentovat David Šimek.

A přidáváme malou statistiku z přípravy voleb. 
Do voličských seznamů bylo zapsáno 13 123 
voličů. Z těchto seznamů byli vyškrtnuti obča-
né, kteří požádali o voličský průkaz (175), ob-
čané volící v zahraničí (11), ti, kteří se nechali 
zapsat do zvláštního seznamu voličů u jiných 
obcí (28) nebo občané s omezením volebního 
práva z důvodu omezení svéprávnosti (85). 
Ve Svitavách volilo 31 voličů v Seniorcentru a 3 
voliči využili svého práva volit v nemocnici. V le-
tošních volbách mohlo využít své nové volební 
právo 161 prvovoličů (od minulých voleb). 
Na městském úřadu požádalo o přenosnou 
hlasovací schránku pro volbu v domácnosti 35 
voličů, další ještě požádali přímo okrskové vo-
lební komise. Pavla Velecká

Třídění odpadů má smysl
V letošním roce vstoupil v platnost nový zákon 
o odpadech, jehož cílem je konec skládkování 
v roce 2030. Pokud bude naše město dále pro-
dukovat vysoké množství směsného komunál-
ního odpadu, radikálně se navýší náklady na od-
padové hospodářství, a povede to ke zvyšování 
poplatků občanů. Je tedy v zájmu nás všech, 
v ekologickém i ekonomickém, třídit odpad. 
Město Svitavy bezplatně nabízí výpůjčku nádob 
na plasty pro celkem 1400 domácností z rodin-
né zástavby, které se budou 1x měsíčně vyvážet 
pohodlně v podstatě „ode dveří“. V současné 
době máme na skladě stále 600 nádob.
V listopadu proběhne poslední výdej sběrných 
nádob na plasty k rodinným domům pro oblast 
celého města ve čtvrtek 25. 11. od 14:00 
do 17:00 hodin v areálu společnosti LIKO SVI-
TAVY a.s., v ul. Tolstého. V tomto termínu budou 
vydány nádoby i těm, kteří si je objednali již 
dříve, ale nevyzvedli. 
Pokud jste si nádobu doposud neobjednali 
a máte o ni zájem, můžete si ji stále rezervovat 
vyplněním formuláře na webu www.svitavy.cz/
odpady a zasláním na kontaktní email do 19. 11. 
2021. 

Do konce roku 2021 jsou naplánovány svozy 
ve všech lokalitách vždy na pondělí: 22. listo-
padu a 20. prosince. Děkujeme všem spoluob-
čanům, kteří si již svoji nádobu vyzvedli a po-
máhají nám v třídění odpadů. Má to smysl.

Vít Baránek

Bezbariérové Svitavy – výzva občanům
Dostali jste se někdy ve Svitavách před nepře-
konatelnou bariéru? Překvapila vás nečekaná 
díra v chodníku, vysoký obrubník při nájezdu, 
zbytečný schodek? Všímáte si míst na komu-
nikacích, kde by mohla být žlutá čára znemož-
ňující stání aut? Prostě překážky v mobilitě 
handicapovaných jsou na každém kroku, ale 
zdraví lidé si jich nevšímají, dokáží se jim vy-
hnout. První generel bezbariérových Svitav již 
pochází z roku 2011 a dělají se podle něho 
chodníky. Třeba. Po diskuzi o bezbariérovosti 

chodníků na posledním zastupitelstvu (L. Vé-
vodová) se tématem následně zabývala rada 
města a pověřila dopravní komisi aktualizací 
tohoto generelu bezbariérovosti. Prosíme pro-
to vás, občany, abyste si všímali těchto nevidi-
telných bariér a svůj podnět nejlépe s přilože-
nou fotografií místa poslali e-mailem na adresu 
bariery@svitavy.cz. 
Pomůžete nejen městu, ale i lidem, kteří na ba-
riery každodenně narážejí. Děkujeme za vaše 
podněty. (red)

Nyní je vhodný čas 
na deratizaci
Od začátku měsíce října probíhá na území 
města Svitavy celoplošná deratizace zajišťova-
ná odbornou firmou. Na náklady města jsou 
nástrahy umístěny v domech ve vlastnictví 
města, ve školách, ve školních jídelnách 
a na plochách veřejné zeleně. Souběžně s tou-
to deratizací bude zajištěna prostřednictvím 
odborné firmy také deratizace městské kana-
lizace. Práce budou ukončeny do konce listo-
padu letošního roku. 
Aby deratizace měla co největší účinek, vyzý-
váme k jejímu zapojení i další subjekty, jakými 
jsou bytová družstva, firmy a podnikatelé. Uví-
táme, když se připojí také obyvatelé rodinných 
domů a deratizaci provedou buď pomocí za-
koupených prostředků, nebo prostřednictvím 
některé odborné firmy. 
Před vlastním deratizačním zásahem (polože-
ním nástrah) je však nezbytné provést účinná 
opatření proti vniknutí hlodavců a vyčistit ob-
jekty od nepotřebných předmětů a zbytků rost-
linného a živočišného původu, aby neskýtaly 
pro hlodavce zdroj potravy. Rovněž je třeba 
odstranit zbytky starých nástrah včetně stani-
ček či nádob pro jejich umístění.
Případné otázky zodpoví a další podrobné in-
formace podají pracovníci odboru životního 
prostředí Městského úřadu Svitavy.

Iva Hamerská 

INFORMACE Z ÚŘADU

Poděkování
Dovolte nám touto cestou upřímně 
a z celého srdce poděkovat zdravotnímu 
týmu Paliativní léčby v Poličce, a to pře-
devším sestře Patrikovi, který žije ve Svi-
tavách. Jeho zájem pomoci, odborný 
a lidský přístup byl oporou nejen mému 
manželovi, ale také nejbližší rodině, kte-
rá díky jeho radám a zkušenostem do-
kázala zpříjemnit dožití v rodinném kru-
hu a prostředí. Děkujeme, Patriku! 

Kuthanovi, Burdovi a Woolley

Výsledky voleb v obci Svitavy
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INFORMACE Z ÚŘADU

Milostivé léto aneb Jak dlužník může 
docílit zastavení některých exekucí
Nedávno byly Poslaneckou sněmovnou schváleny změny v právní úpravě výkonu rozhodnutí 
a exekucí. Mění se především zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 120/2001 Sb., 
exekuční řád. Některá nová pravidla jsou ale jen v takzvaných přechodných ustanoveních změ-
nového zákona (v zákoně č. 286/2021 Sb.).

Lidé, kteří dluží tzv. veřejnoprávním oprávně-
ným (věřitelům), tj. státu (ČR), obcím, městům 
a krajům, jimi založeným příspěvkovým orga-
nizacím, státním nebo národním podnikům, 
ale i zdravotním pojišťovnám, Českému roz-
hlasu, České televizi apod., a tento dluh, který 
není dluhem uvedeným v bodě 25 odst. 8 
přechodných ustanovení změnového zákona, 
je vymáhán soudním exekutorem (dále jen 
„exekutor“), mohou využít nového pravidla tý-
kajícího se zastavení exekuce po zaplacení 
jistiny dluhu a části nákladů exekuce. Toto 
pravidlo se dostalo do povědomí jako tzv. „Mi-
lostivé léto“ a je časově omezené. Lze jej vy-
užít v období od 28. října 2021 do 28. led-
na 2022. Stačí, když dlužník uhradí pouze 

nezaplacenou jistinu dluhu vymáhanou v exe-
kučním řízení a 750 Kč plus DPH (907,50 Kč) 
na náklady exekuce. Jistina je původní dluh 
bez příslušenství. Příslušenství jsou úroky, úro-
ky z prodlení, poplatky z prodlení, penále 
nebo náklady spojené s uplatněním dluhu 
(např. soudní poplatky, odměna advokáta, 
exekuční náklady) apod. 
V případě, že k 28. říjnu 2021 již byla vymo-
žena nejméně celá jistina dluhu a na náklady 
exekuce bylo vymoženo alespoň 750 Kč plus 
DPH (907,50 Kč), exekutor sám exekuci za-
staví. 
Pokud jistina a náklady exekuce vymoženy 
ještě nebyly a dlužník chce od 28. října 2021 
do 28. ledna 2022 využít „Milostivého léta“, do-
poručujeme, aby při platbě o této skutečnos-
ti informoval exekutora. Po zaplacení osvobo-
dí exekutor dlužníka od placení zbytku dluhu, 
tedy neuhrazeného příslušenství, a současně 
zastaví exekuci v rozsahu zaplacených nebo  
osvobozením zaniklých dluhů. Přesnou infor-

maci o výši nezaplacené jistiny dluhu a vymo-
žených částkách lze získat u exekutora, který 
exekuci vede.

Příklad: Pan XY nezaplatil městu místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů podle obecně závazné vyhlášky, 
tzv. místní poplatek za odpad, za rok 2014 ve výši 
570 Kč. Vzhledem k nezaplacení místního po-
platku do splatnosti podle obecně závazné vy-
hlášky mu byl nezaplacený místní poplatek zvý-
šen o 285 Kč a vyměřen platebním výměrem. 
Pro vymožení částky podle platebního výměru 
byla zahájena exekuce a jejím provedením byl 
pověřen exekutor. Tato exekuce nebyla doposud 
zastavena. Pan XY se u exekutora informoval 
a ten mu sdělil, že na jistinu dluhu ani na náklady 
exekuce nebylo ničeho vymoženo. V případě, že 
pan Nový v období od 28. října 2021 do 28. led-
na 2022 uhradí vymáhanou nezaplacenou jistinu 
dluhu a část nákladů exekuce vč. DPH ve výši 
907,50 Kč (při platbě informuje exekutora o svém 
požadavku na využití „Milostivého léta“), exeku-
tor rozhodne o osvobození pana XY od placení 
zbytku dluhu a exekuci zastaví, čímž zbytek dlu-
hu zanikne. Pavla Petrželová

Diamantová svatba
Manželé Josef a Eva Veselští patří k té vzácné 
skupině párů, kteří toto jedinečné jubileum 
oslavili ve společnosti svých nejbližších ve svi-
tavské obřadní síni. V sobotu 16. 10. 2021 zde 
symbolicky obnovili svůj svatební slib, který si 
před lety dali na stejném místě.
Starosta města David Šimek vyjádřil ve své řeči 
k jubilantům obdiv k množství společně strá-
vených chvil a zážitků, ocenil jejich celoživotní 
práci a popřál jim do dalších společných let 
mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.

Renata Johanidesová

Setkání jubilantů
Po více než roce a půl jsme 13. října mohli opět 
osobně popřát svitavským občanům, kteří osla-
vili významné životní jubileum. Vzhledem 
k dlouhé proluce, způsobené epidemickou si-
tuací, byla sešlost větší než obvykle. Netradičně 
se proto konala ve velkém sále Fabriky. Přejeme 
všem jubilantům ještě jednou jen to nejlepší 
a hlavně pevné zdraví. Kateřina Kotasová

Otevření kluziště
I když je začátek astronomické zimy 
vcelku daleko, už nyní známe datum 
otevření kluziště. Bruslařská sezóna pro 
veřejnost začne v sobotu 27. listopadu 
2021. Bližší informace (otevírací doba, 
ceník aj.) naleznete v průběhu listopa-
du na webových stránkách města 
a společnosti Sportes.

Kateřina Kotasová

Vítání občánků 
V sobotu 2. října přivítal starosta David Šimek 
mezi nové občánky našeho města tyto děti:
Nikol Hartlová • Filip Kubica • Štěpán Jindra • 
Antonína Čejková • Anežka Pospíšilová • Eliška 
Jurková • Matěj Huschka • Matěj Stodola • Eliš-
ka Vurbalová • Elen Cabalová • Lukáš Gracias 
• Matěj Makara • Mikuláš Brýdl • Erik Straka • 
Stella Simonová.  Součástí slavnostního obřadu 
byl hudební doprovod, zápis do pamětní knihy, 
fotografování v kolébce a předání drobných 
dárků. Přejeme dětem i rodičům mnoho zdraví, 
štěstí a radosti. Marcela Górecká
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Upozornění k nastávajícímu 
svátku Všech svatých  
a Památce zesnulých 
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem, že 
každý rok začátkem listopadových dnů ctíme 
svátek Všech svatých a Památku zesnulých. 
S tímto zvykem je většinou vždy spojena ná-
vštěva nějakého pietního místa. Nezapomí-
nejte tedy, při návštěvách těchto míst, řádně 
zabezpečit svá zaparkovaná vozidla a nene-
chávejte ve vozidlech žádné volně položené 
věci cennější hodnoty. Opatrnost a prevence 
je zde na místě a můžete tím předejít nezva-
né návštěvě ve vašem vozidle. Strážníci 
městské policie budou v inkriminovaných 
místech provádět intenzivní zvýšené kontro-
ly, a to jak na parkovištích, ale i uvnitř a v oko-
lí hřbitova. 

Občanské soužití
Dne 13. 10. v odpoledních hodinách vyjíždě-
la hlídka strážníků do ul. Brněnské, důvodem 
bylo telefonické oznámení ženy, která uvedla, 
že ji pronásleduje a obtěžuje nějaký muž. 
Sdělila, že ona se momentálně nachází v pro-
dejně Penny a muž zůstal stát před prodej-
nou. Strážníci se s oznamovatelkou domluvi-
li, aby zůstala v prodejně Penny do příjezdu 
strážníků. Na místě pak žena hlídce sdělila, že 
jí bylo vyhrožováno a byla obtěžována ze stra-
ny svého bývalého přítele (nám známého K. 
A.), ale k fyzickému napadení nedošlo. Nyní 
má strach, že za ní znovu půjde a bude ji na-
padat. Hlídka strážníků ženu doprovodila 
na nádraží ČD a vyčkala s ní na příjezd vlaku, 
kterým žena odjela. S mužem byla věc vyří-
zena již u prodejny Penny jako přestupkové 
jednání.

Špatné parkování stále dokola
Nejen v poslední době, ale dlouhodobě 
a v podstatě každý den, řeší strážníci přestupky, 
které se týkají nesprávného parkování vozidel 
v různých částech našeho města. V posledních 
dnech byly řešeny přestupky tohoto charakte-
ru v ul. Soudní, Svitavská, Felberova, Marie Ma-
jerové, Na Pláži, U Rosničky, Jana Želivského, 
nám. Míru, Purkyňova atd. Jednalo se zejména 
o parkování v zákazu stání, neoprávněné stání 
na vyhrazených parkovištích, stání v protismě-
ru a stání vozidla v zeleni. Všechny přestupky 
byly strážníky následně řešeny v blokovém ří-
zení. 

Kroužek „Malého strážníka“  
je znovu otevřen
Začátkem října se znovu otevřel kroužek „Ma-
lého strážníka“, který tak navázal na úspěšný 
projekt, jenž probíhal v předchozích letech, ale 
byl bohužel přerušen z důvodů nám všem 
známých – pandemie onemocnění Covid-19. 
Kroužek je pořádán pod záštitou Střediska 
volného času ve Svitavách a lektory kroužku 
jsou tři strážníci městské policie. V podstatě 
jde o zábavné zapojení dětí do běžné profese 
strážníka městské policie, přičemž cílem 
kroužku je motivovat děti k tomu, aby dokáza-
ly vnímat všechna rizika, která je v běžném 
životě obklopují. Kroužek je především určen 
pro děti I. stupně základních škol. 

Rostislav Bednář

INFORMACE Z MĚSTA MĚSTSKÁ POLICIE 156

Živnostenský odbor upozorňuje: 
pozor na dodavatele energií
V souvislosti se skokovým zvyšování cen energií obdržel Živnostenský úřad ve Svitavách větší 
množství dotazů týkající se této problematiky. Většinou se jednalo o problémy spojené s alterna-
tivními dodavateli energií. 

Připomínáme občanům, že dozorovým orgá-
nem v této oblasti podnikání je Energetický 
regulační úřad (ERÚ). Na něj se v současné 
době obracejí stovky spotřebitelů v souvislosti 
se stížnostmi na jednostrannou změnu „fixova-
né" ceny či ukončením činnosti společnosti 
Bohemia Energy.
ERÚ na svých internetových stránkách (www.
eru.cz), které doporučujeme navštívit, uvádí 
spoustu užitečných informací (aktuality; kon-
takty, kam se v případě potřeby můžete obrátit; 
jak se bránit nekalým obchodním praktikám; 
vzory výpovědi/odstoupení od smlouvy aj.).
Pokud jste i vy byli klienty Bohemia Ener-
gy a dalších firem ze skupiny Bohemia Ener-
gy entity, které v půli října ukončily svoji čin-
nost, začali vám energie (elektřinu/plyn) do-
dávat „dodavatelé poslední instance“ (DPI). 
DPI je nástrojem, který chrání spotřebitele 
v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele 

energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj 
lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdy-
koliv během této doby si mohou vybrat no-
vého řádného dodavatele a přejít k němu bez 
jakýchkoliv omezení (i pokud měli s původ-
ním dodavatelem uzavřenou smlouvu 
na dobu určitou). Pro Svitavy je tímto doda-
vatelem ČEZ u elektřiny a innogy Energie 
u plynu. DPI všechny klienty upadlých firem 
kontaktuje s bližšími informacemi automatic-
ky. Upozorňujeme, že cena energií od DPI 
bývá vyšší než klasicky nabízená. Proto vám 
doporučujeme porovnat si více nabídek do-
davatelů a přejít ke klasickému dodavateli 
dříve než po zmiňovaném půl roce. Zároveň 
upozorňujeme, že se mohou objevit pokusy 
o získání klientů za pro ně dlouhodobě „ne-
výhodných“ podmínek. Všechny nabídky tedy, 
prosíme, pečlivě prostudujte. 

Rudolf Grim, Kateřina Kotasová

Farmářské trhy ve Svitavách
Vážení návštěvníci a prodejci na farmářském trhu ve Svitavách, chtěli bychom vám tímto 
poděkovat za přízeň, kterou jste mu zachovali i v letošním roce. Poslední trh se uskuteční 10. 
11. a následně od konce listopadu již budou probíhat adventní akce pořádané městem Svi-
tavy. Budeme se na vás těšit opětovně v příštím roce.  Rudolf Grim

Období Dušiček na svitavském hřbitově
Přelom října a listopadu je časem, kdy si připo-
mínáme památku zesnulých příbuzných a přá-
tel. Pro návštěvníky svitavského hřbitova bude 
i letos v tomto období otevřeno v prodloužené 
letní době, tedy od 7:00 do 20:00 hodin. Od 9. 

listopadu  bude otevírací doba na hřbitově zkrá-
cena. Otevřeno bude už pouze od 8:00 do 18:00 
hodin. Do 10. listopadu budou také v areálu 
hřbitova umístěny dvě mobilní toalety.  

Kateřina Kotasová

Světlana Češková 
povede školství
Od listopadu bude novou vedoucí odboru škol-
ství a kultury Světlana Češková, která má za se-
bou patnáctiletou praxi na Městském úřadu 
Polička. Pracovala zde na odboru finančním 
a plánovacím, zejména v oblasti řízení příspěv-
kových organizací, poskytování dotací a tvorby 
rozpočtu.  Kateřina Kotasová
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Ohlédnutí  
za volbami 

Přes 63 % voličů letos dorazilo 
ke svitavským volebním ur-
nám, takže vám velké díky 
za to, že se aktivně zajímáte 
o budoucnost naší republiky. 
Děkujeme nejen těm, kteří jste 

podpořili koalici Pirátů a Starostů, ale opravdu 
všem. Bez voličů se kola demokracie netočí 
a už dlouho jsme postávali na jednom místě.
Piráti utržili nešťastné vítězství. Ztratili jsme ne-
malý počet poslanců, ale jsme přesvědčeni, že 
se naše vize podaří prosazovat ve spolupráci 
s našimi koaličními partnery. I v malém počtu 
poslanců máme naší zemi co nabídnout, a to 
i díky základně v obcích a krajích.
Já i Libuše Vévodová vás budeme nadále za-
stupovat a můžete se na nás kdykoliv obrátit. „ 
Nech si to všichni zapamatují“ (jenom nás, pro-
sím, neroztrhejte). Tady bych chtěl svou kolegy-
ni ocenit za to, jak profesionálně zvládla celou 
kampaň, a že se v ní věnovala z velké části prá-
vě našemu městu. Nejen k tématu městské 
mobility jsme určitě neřekli poslední slovo.
Vítězem těsně, ale přece je po dechberoucím 
finiši koalice SPOLU. Právem náleží gratulace 
panu Davidu Šimkovi. Svitavy budou mít v par-
lamentu zastoupení.
Volby to byly napínavé, plné zvratů a překva-
pení. A co z toho plyne do příště? Nepodceňuj-
te sílu kroužkování!

Za Piráty a nezávislé, Ondřej Hapala

Vážení spoluobčané,
ve dnech 8.–9.října proběhli volby do Poslanec-
ké sněmovny, ve kterých voliči rozhodli o změně. 
Do jaké míry bude tato změna dobrá či méně 
dobrá, ukáže čas a skutky nové vlády. Za sebe 
bych rád poděkoval všem, kteří dali svůj hlas 
Hnutí ANO a rozhodli, že jsme v obci Svitavy 
zvítězili s výsledkem 29,13 % platných hlasů. Pro 
mě osobně je to závazek pro komunální volby 
v příštím roce 2022. Při vstupu do politiky jsem 
deklaroval, že chci pracovat pro lidi se kterými 
žiji, a to stále platí.  Ing. Jaroslav Kytýr, 

zastupitel za Hnutí ANO 2011 

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.
——————————————————————
6.–7. 11. MUDr. Alena Hřebabetzká 
Staré Město 134, 461 312 501
13.–14. 11. MUDr. Jana Illová 
Brněnec 90, 461 523 140
17. 11. MUDr. Tomáš Jagoš 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 
723 715 558
20.–21. 11. MUDr. Jan Škorpík 
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
27.–28. 11. MUDr. Barbora Komárková 
Moravská Třebová, Svitavská 36, 
734 113 860

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

Z jednání rady
Rada na svém 29. zasedání dne 8. září 2021 mj.:
 • schválila realizaci akce Nasvětlení Langero-

vy vily firmou REYKOKEYKO s.r.o. Ústí nad 
Labem,

 • uzavřela smlouvu s Ing. Jiřím Kmoškem 
o obnově litinové kašny u Langerovy vily. 

Rada na svém 30. zasedání dne 20. září 2021 mj.
 • projednala sociální problematiku města 

a vzala na vědomí výroční zprávy sociálních 
organizací ve městě,

 • pronajala část náměstí pro akci Svatovác-
lavský košt,

 • přijala dotaci kraje na restaurování sochy sv. 
Jana Nepomuckého ve Školní ulici,

 • projednala školské záležitosti (přijetí daru. 
ředitelská volna, odpisové plány aj.),

 • schválila reference firmě SYNER v souvislos-
ti s realizací stavby Seniorcentra,

 • zrušila investiční oddělení MěÚ a schválila 
počet zaměstnanců MěÚ na 141,

 • věnovala se provozu KPB,
 • přidělila zakázku na opravu fasády zadního 

traktu lékárny na nám. Míru firmě HIKELE.

Rada na svém 31. zasedání dne 27. září 2021 mj.
 • schválila smlouvy s ŘSD v souvislosti s pří-

pravou stavby D35 Janov-Opatovec 
a smlouvy pro realizaci obchvatu města I/43,

 •  schválila muzeu účelový dar pro realizaci 
podchodu u OD Albert,

 • schválila vypsání veřejné zakázky pro doda-
vatele hlasových služeb pevných linek i mo-
bilních operátorů.

Rada na svém 32. zasedání dne 4. října 2021 mj.
 • věnovala se výběrovým řízením na byty,
 • schválila SKS Svitavy pořízení rámového 

plátna pro divadelní tah,
 • vyhlásila konkurz na místo ředitele/ky inter-

nátní školní jídelny v ul. M. Horákové,
 • schválila krajskou dotaci na projekt Podnik-

ni to!,
 • schválila plán zimní údržby,
 • přidělila zakázku opravy severního schodiš-

tě podchodu u Ottendorferova domu firmě 
Vlastimil Jachan,

 • zahájila výběrové řízení na výstavbu technic-
ké infrastruktury v lokalitě Habrová.

Rada na svém 33. zasedání dne 11. října 2021 mj.
 • schválila investici SKS na posílení WiFi 

ve Fabrice Svitavy,
 • uzavřela dodatek ke smlouvě o přijetí kraj-

ské dotace ZŠ nám. Míru na projekt Dejme 
šanci nadaným II,

 • uzavřela dodatek k přijetí krajské dotace 
na rekonstrukci dětského dopravního hřiště,

 • schválila smlouvy v souvislosti s odpadovým 
hospodářstvím (ektroodpad, kaly na ČOV),

 • uzavřela dodatek ke smlouvě v souvislosti 
s výstavbou přechodu, opravou chodníků 
a osvětlení v Poličské ulici,

 • uzavřela dodatek ke smlouvě o vytvoření 
dokumentace k opravě objektu Světlanky 
v Jungmannově ulici,

 • uzavřela dodatek ke smlouvě na restaurová-
ní stropu a stěn schodiště a vestibulu Lan-
gerovy vily.

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.

Termíny  
zastupitelstva
V letošním roce se uskuteční ještě dvě 
zasedání městského zastupitelstva, a to 
3. listopadu a 8. prosince. Na programu 
listopadového zasedání jsou majetko-
-právní úkony a operativní body, v pro-
sinci budou projednány rozpočtové 
provizorium města pro rok 2022, plán 
práce zastupitelstva pro rok 2022, vy-
hlášky o poplatku za komunální odpad 
a o nočním klidu pro příští rok. Zastupi-
telé se budou v prosinci zabývat také 
sociální problematikou. (red)
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Svitavy a tradice. Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/Svitavyavy

Svatováclavský vinný košt přilákal rekordní počet návštěvníků.
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Marta Bauerová
Ředitelka městské knihovny
Počátek veřejného knihovnictví se ve Svitavách vztahuje k roku 1892, kdy Valentin Oswald Otten-
dorfer nechal postavit lidovou knihovnu, tehdy s 22 tisíci svazky. Dnes, po 129 letech fungování, 
vlastní městská knihovna přes 60 tisíc titulů. Její primární funkcí jsou výpůjční služby, ale není to 
jediné poslání městské knihovny. Co vše knihovna zajišťuje, říká ředitelka Marta Bauerová, která 
příspěvkovou organizaci vede více než šest let.

Lze říci, že knihovna je centrem setkávání?
„Určitě ano, knihy, informace o nich a výpůjč-
ní služby jsou naší prioritou, ale jsme také 
místem trávení volného času. Především ma-
minky s malými dětmi se u nás schází a tráví 
volný čas. Mladší školní děti si přijdou zahrát 
stolní hru, napsat domácí úkoly. Kvůli mož-
nosti sociálního kontaktu navštěvují knihovnu 
také senioři, buď jako běžní návštěvníci, kte-
ří si přijdou popovídat, či jako účastníci počí-
tačových kurzů nebo Virtuální Univerzity tře-
tího věku. Od října jsme otevřeli prostor pro 
mladé od 13 let, kde mohou teenageři studo-
vat či relaxovat. Mohou si zahrát stolní fotbá-
lek, je zde připojení na wi-fi. Prostor je volně 
přístupný denně kromě středy od 13 do 18 
hodin. Jsme vlastně prostorem pro všechny 
věkové kategorie od miminek pro seniory. 
Nedaří se nám zatím úplně prolomit obecné 
mínění, že jsme „pouhou půjčovnou knih“, ale 
pracujeme na tom. Musíme se zkrátka pre-
zentovat i jinak, jsme rádi za účast na akcích 
dětský den, festival volnočasových aktivit či 
Zažij město jinak. Spolupráce s ostatními 
organizacemi ve městě je pro nás důležitá. 
A samozřejmě máme důležitou úlohu v ob-
lasti neformálního vzdělávání, především 
pak v oblasti čtenářské a předčtenářské 
gramotnosti.“

Kolik knih u vás najdeme?
„Vlastníme 62 tisíc knih, a téměř 90 procent 
knih je ve volném výběru, což je naše velká vý-
hoda a souvisí to samozřejmě s přestěhováním 
knihovny do nových prostor ve Fabrice. Praxe 
ukazuje, že pokud dáme do skladu běžnou 
beletrii, tak pravděpodobnost, že se půjčí, je 
velmi malá. Ve skladech tudíž máme přede-
vším duplicity, nebo knihy, u kterých z nějakých 

důvodů vyhodnotíme, že bychom je měli mít. 
Je třeba říci, že my jako městská knihovna ne-
máme konzervační funkci a pokud nakoupíme 
za rok 2,5 tisíce nových knih, stejný počet ode-
pisujeme, abychom se nestali skladištěm knih. 
Čtenáři v knihovně našeho typu nejvíce stojí 
o novinky. Ostatně sami mají možnost nám po-
slat tip na knihu, kterou by u nás rádi našli, 
a troufám si říci, že téměř vždy jejich přání 
opravdu splníme.“

Co půjčujete kromě knih?
„Sedm titulů z denního tisku, 29 titulů časopisů 
v dospělém oddělení, 10 v dětském. Dále ode-
bíráme 18 časopisů z takzvané remitendy, to 
jsou časopisy za zvýhodněnou cenu, ale do-
cházejí se zpožděním. Půjčujeme hudební CD, 

které tedy již nedokupujeme, ale máme napří-
klad velmi dobře vybavený fond klasické hud-
by. Zájem v dnešní době je o audioknihy, hodně 
se půjčují stolní hry, didaktické pomůcky pro 
děti, Albi tužky. Během pandemie se zdvojná-
sobil zájem o e-knihy, v kterých je v současné 
době v nabídce okolo 10 000 titulů, přičemž 
čtenáři mohou mít naráz půjčené 3 e-knihy 
na měsíc. Zatím nemůžeme vyhovět požadav-
kům na zvýšení výpůjček, protože to pro nás je 
skutečně finančně náročné.“ 

Poskytujete i další služby.
„Ano, poskytujeme kopírování, skenování, tisk, 
dále přístup k internetu, meziknihovní výpůjč-
ní službu, obalování knih. Nabízíme databázi 
Anopress, což je monitoring médií, dále Díla 
nedostupná na trhu, čtenáři se tak dostanou 
k dílům, která nepodléhají autorským právům. 
Také jsme pověřenou knihovnou pro výkon 
regionálních funkcí, staráme se o malé knihov-
ny v regionu, pro které zajišťujeme základní 
služby.“ 

A během roku pořádáte slušnou porci akcí.
„Ano, a také toto souvisí s měnící se funkcí 
knihoven. Snažíme se najít místo v bohaté 
kulturní nabídce ve městě, pořádat programy, 
které se nedublují s ostatními organizacemi. 
V poslední době odmítáme nabídky na ces-
tovatelské besedy, protože jich tu je hodně. 
Poslední čtyři roky je pro nás zásadní spolu-
práce s projektem MAP II, díky kterému reali-
zujeme čtenářský, filmový a fantasy klub, 
a nově probíhá ve spolupráci se základní ško-
lou náměstí Míru kroužek na podporu digitál-
ní gramotnosti, který souvisí s pořízením vir-
tuální reality do knihovny. Pro veřejnost je 
oblíbené Listování, což je takové scénické 
čtení s knihou v ruce. Snažíme se ale také re-
flektovat různá společenská témata, například 
výročí Sametové revoluce. Osobně mě mrzí, 
že není zájem o autorská čtení, myslím, že je 
to škoda. 

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

REZIDENCE ŘÍČNÍ
NOVÉ DRUŽSTEVNÍ BYTY VE SVITAVÁCH

✓ Dostupné vlastní bydlení

✓  Pouze 25 % vlastních zdrojů,
ale i s tím vám umíme pomoct

✓ Bez hypotéky

✓ Vhodné pro všechny generace

✓ Snadný převod v případě prodeje

✓ Vhodné i jako investice

✓  Možnost budoucího převodu
do osobního vlastnictví

www.bydlenisprirodou.cz
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Pro představu, v roce 2019, tedy před pande-
mií, jsme uspořádali 615 vzdělávacích akcí pro 
školy a veřejnost a 74 kulturních akcí.“

Zmínila jste spolupráci se školami, přicházejí 
v hojném počtu?
„Ano, spolupráce se školami je pro nás velmi 
důležitá. Navštěvují nás především mateřské 
školky a první stupeň základních škol. Pro druhý 
stupeň je návštěva knihovny organizačně nároč-
nější, ale zájem se zvyšuje. Středoškoláci chodí 
do knihovny především na začátku školního roku 
na exkurzi a poté mají návštěvu knihovny spoje-
nou především s povinnou četbou. Navštěvuje 
nás také speciální škola. Vzdělávací programy 
realizují tři kolegyně, každá má zpracovanou na-
bídku, ze které si pedagogové vyberou, o co mají 
zájem. Jsou třídy, které k nám chodí pravidelně 
každý měsíc. Je běžné, že máme dva programy 
pro školy denně. K návštěvě knihovny se snaží-
me ale motivovat také novopečené rodiče, za-
pojili jsme se do celostátního projektu Bookstart 
– S knížkou do života a při slavnosti vítání občán-
ků od nás dostanou drobnou dárkovou sadu.“
 
Přitom se ještě nedávno u vás budovalo.
„Před pandemií jsme upravili prostory v oddě-
lení pro dospělé a vybudovali tam odpočinko-
vý prostor. V létě jsme rekonstruovali dětské 
oddělení. Cílem bylo zmodernizovat prostory, 
prosvětlit je a provzdušnit, odstranit velké 
množství nevyužitých regálů. S úpravami jsme 
spokojeni, pochvalují si je i návštěvníci. Sou-
částí rekonstrukce bylo také pořízení informač-
ních technologií do knihovny – dotykového 
displeje, jehož obsah je vytvořen na základě 
knih svitavského autora Martina Sodomky, a vir-
tuální reality, na kterou je třeba si předem zare-
zervovat termín. Informace máme na webu. 
 
Co máte v plánu do budoucna?
„V současné době plánujeme z projektu Obec 
přátelská rodině obnovit křesla v oddělení pro 
dospělé čtenáře. Přemýšlíme také o úpravě stu-

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Navštivte nově zrekonstruovanou 
maloprodejnu ELKOV elektro.

JSME TU OPĚT
PRO VÁS

Purkyňova 246/18, Svitavy
vchod z ulice Máchova alej

Nabízíme:
•   svítidla
•   světelné zdroje
•   elektromateriál
•   zásuvky a vypínače

www.elkov.cz

SLEVA 5 %
po předložení 
této inzerce

dovny a o jejím využití. Nadále naší prioritou 
bude podpora čtenářské gramotnosti. V nejbliž-
ších dnech zveme na Den poezie s Robinem 
Králem či na Den pro dětskou knihu s Ester Sta-
rou. Příští rok bychom rádi zrealizovali průzkum 
spokojenosti, abychom získali zpětnou vazbu 
od uživatelů, jak nás vnímají nebo co by uvítali.“ 

Vaše tipy, jakou knihu si určitě půjčit?
„Každý má rád něco jiného. Osobně si myslím, 
že z české literatury si zaslouženou pozornost 
získal Šikmý kostel od Karin Lednické. Téměř 
nikdy mě nezklamou knihy z edice Světová 
próza nakladatelství Odeon, v poslední době 
to byl román Kolibřík či nový Murakami. Teď se 
těším na knihy, které vyšly na Velký knižní čtvr-
tek, na Pavlu Horákovou, Jaroslava Rudiše. 
Snažím se sledovat i dětskou literaturu, která je 
rozmanitá, vycházejí krásné knihy a určitě je 
z čeho vybírat. Mimochodem v rámci Velkého 
knižního čtvrtka vyšla i nová kniha Martina So-
domky, kterou pokřtíme 5. listopadu.“ 

 Petra Soukupová 



10 

MŠ Čs. armády
Canisterapie nás baví

V době pandemických opatření, kdy nebylo 
možno navštěvovat mimoškolní aktivity, si 
u nás děti velice oblíbily canisterapii s fenkou 
Fatimou. Pod vedením paní učitelky Lenky Krá-
lové, která má dlouholetou praxi s propojová-
ním dětského a psího světa, se děti hravou 
formou zapojovaly do různých aktivit s canis-
terapeutickým psem. Tyto činnosti u dětí pod-
porují rozvoj citových, pohybových i vzděláva-
cích schopností a působí dobře jako relaxační 
prvek. Některým dětem se podařilo překonat 
obavy, protože Fatima dokáže svou přítomnos-
tí a psím umem rozveselit kdejakou tvářičku. 
Děti už umí fenku pohladit a dát jí povel při há-
zení míčků. Největší zážitek ale mají z toho, 
když Fatima hledá schovaný pamlsek a také při 
psím tunelu, kdy je podlézá. Děti se na aktivity 
s ní vždy moc těší.  Olga Gabrlíková

MŠ Svitavy-Lačnov
Nová dominanta

Naše mateřská škola získala novou dominantu. 
Na rozdíl od únikové skluzavky však příliš pará-
dy nedělá. V úterý 5. října se odlomila ve větru 
větev starého stromu a zničila osobní automo-
bil. Při silném větru se to někdy stává, je to smů-
la, ale… Již před časem nám odborníci ze Svitav 
a České Třebové všechny vzrostlé stromy ozna-
čili za potenciálně nebezpečné a doporučili 
jejich odstranění. Musíme však čekat na povo-
lení a konec vegetačního období. Kácet je totiž 
povolenou pouze v době vegetačního klidu. 
A tak nám vyrostla před školkou již zmiňovaná 

dominanta – zablokované parkoviště se zahra-
dou a „tunel“ z lešení jako ochrana přicházejí-
cích dětí a rodičů. Zdeněk Petržela

MŠ Milady Horákové
Návštěva ze Slovinska
Mateřská škola Milady Horákové byla společ-
ností Step by Step vybrána jako ukázková ško-
la v programu Začít spolu, která má co nabíd-
nout v oblasti předškolního vzdělávání i kole-
gyním ze zahraničí. Dne 15. 9. jsme hostili 
vzácnou návštěvu z mateřinek ze Slovinska 
z města Bled, která přicestovala v rámci pro-
gramu Erasmus. Slovinským kolegyním byly 
předvedeny činnosti s dětmi v centrech aktivit, 
pozorovaly také vzdělávání na školní zahradě, 
kde má školka venkovní centra aktivit. Násle-
dovala prohlídka školy s předáním podrobných 
informací o českém pojetí programu Začít spo-
lu v naší MŠ, ukázka školního vzdělávacího 
programu, plánování, evaluační činnosti. Došlo 
k porovnání úrovně a podmínek vzdělávání 
v českých a slovinských školkách, ke vzájem-
nému sdílení zkušeností.  Petra Nováková

Podzimní slavnost s Broučky
Dne 23. září MŠ Milady Horákové uspořádala 
zahradní slavnost pro děti a jejich rodiče. Tan-
covalo se, zpívalo, děti plnily úkoly, při kterých 
se jim dostalo nových poznatků nejen ze života 
hmyzu. Sešlo se mnoho svatojánských broučků, 
kteří rozsvítili dobrou náladou odpoledne nejen 
sobě, ale hlavně rodičům. Sladkou tečkou 
na závěr byly dobroty z medu a marmelády, 
které napekly maminky, a my jim touto cestou 
moc děkujeme. Akce posílila vztahy a budová-
ní křehké důvěry mezi rodinou a školou. Velkou 
měrou přispěla k hladkému průběhu adaptač-
ního období, kterým spousta nových dětí v mě-
síci září prochází.  Petra Nováková

MŠ Sokolovská
„Robo-včelka“ ve výuce

V rámci rozvoje matematické pregramotnos-
ti začínáme využívat ve výchovně vzdělávací 
činnosti několik nových interaktivních po-
mocníků. Jedním z nich je i robotická včelka 

Bee-Bot. Hlavním cílem jejího využití je vzdě-
lávání našich dětí, především předškoláků. 
Pomocí práce s Bee-Bootem rozvíjíme u dětí 
nejen logické myšlení a základy programo-
vání, smysl pro spolupráci, ale i jemnou 
a hrubou motoriku a další kompetence. Děti 
se už nyní velmi rychle atraktivní formou se-
známily se základy jednoduchého progra-
mování. Tuto moderní a chytrou hračku si 
zamilovaly a běžně ji užívají i ve volné hře. 
Jsme rádi, že můžeme tyto úžasné pomoc-
níky v naší školce využívat a těšit se na další 
nové, ještě zajímavější činnosti, a proto za-
vádíme pravidelné ROBO DNY!

Kateřina Šimková

ZŠ Felberova
Na Felberce Začínáme spolu

Naše škola byla oficiálně zařazena do sítě škol 
s programem Začít spolu. Jeho principy po-
stupně začleňujeme do výuky, jedna z prvních 
tříd se podle něj již plně vzdělává. V ní jsme se 
zaměřili především na budování otevřených 
a partnerských vztahů s dětmi i rodiči, společ-
ně jsme naplánovali možnosti zapojení rodin 
a témata center aktivit (Matematika, Čtení, Psa-
ní, Pokusy a objevy a Ateliér), kde děti objevují 
nové informace. Užili jsme si adaptační pobyt 
a začali jsme pořádat pravidelné rodičovské 
kavárny, kde řešíme otázky týkající se vzdělá-
vání dětí. Od poloviny října probíhá výuka v čtr-
náctidenních tematických blocích. Abychom 
dosáhli co nejkvalitnějších výsledků, navázali 
jsme spolupráci s metodičkou programu, která 
nás pravidelně navštěvuje.  Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Přípravná třída Lačnov
Od září funguje na lačnovské základní škole 
přípravná třída. Činnosti v září byly věnovány 
nejenom vzájemnému seznamování dětí 
a vytváření společných pravidel, kterými je 
třeba se ve skupině řídit, ale také činnostem 
spojeným s podzimním obdobím. Děti ochut-
návaly různé druhy ovoce a poznávaly ho 
pomocí všech smyslů, povídaly si o druzích 
zeleniny, kterou pěstujeme v zahrádkách, uči-
ly se, co se na podzim děje na poli a v lese 
a opakovaly si základní znaky podzimu. Při 
těchto činnostech procvičovaly číselnou 
řadu, geometrické tvary, písmena, psaní své-
ho jména a zároveň i vyjadřování v celých 
větách a složitějších souvětích. Společně 
jsme také vyrazili na houby a strávili příjemné 
dopoledne v lese. Lucie Odehnalová

ZŠ náměstí Míru
Výuka i mimo školu
V souvislosti s rozvolňováním protiepidemických 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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opatření začínáme opět organizovat doprovod-
né vzdělávací akce pro naše žáky. Stihli jsme už 
zajímavou přírodovědnou exkurzi do brněnské-
ho planetária pro 5. ročník. Naši deváťáci absol-
vovali podnětnou literární exkurzi do Litomyšle. 
Ve spolupráci se SVČ Tramtáryje pokračujeme 
ve velmi přínosném programu Dopravní výchovy. 
Naši čtvrťáci navštívili dopravní hřiště, kde se 
utužovali ve znalostech bezpečnosti silničního 
provozu a učili se, jak se správně reagovat 
na různé situace ve městě.  Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Novinky z péče o nadané děti
V říjnu jsme uspořádali pro naše žáky základní 
kolo Logické olympiády, do které se zapojujeme 
již několikátý rok. Organizátorem soutěže je 

Mensa ČR. Logické úlohy v ní nejsou založeny 
na získaných znalostech, ale na schopnosti sa-
mostatného uvažování a pohotového rozhodová-
ní. Výsledky nám spolu s diagnostikou ve spolu-
práci s doc. Šárkou Portešovou (z Masarykovy 
univerzity), poskytnou cenné informace o žácích 
s vyššími vzdělávacími potřebami (tzv. nadaných 
žácích). Těmto dětem nabídneme kromě účasti 
v soutěžích také možnost zapojit se pravidelných 
„Badatelských klubů“ zaměřených na exkurze, 
přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schop-
nosti, odborné projekty či logické a deskové hry. 
Týmová soutěž Piškworky, ve které ve škole právě 
soutěžíme, k nim také patří. Jolana Moravcová
 
13. / so / 10:00–12:00 / ZŠ Riegrova 
Drátování
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast nutné hlásit 
předem na e-mail prazanova@riegrovka.cz.

ZŠ Sokolovská
Opět hurá do školek…
Po roční neplánované pauze se v listopadu 
opět chystáme do všech svitavských školek 
s projektem „Když děti učí děti“. Naši vyučující 
si společně se svými žáky připravili programy 
v duchu tvořivě badatelské výuky napříč vzdě-
lávacími oblastmi. Jedna tvořivá aktivita pro-
běhne v naší učebně na Pražské u dětských 
hoblic, při které si děti vyrobí dřevěnou vánoč-

ní ozdobu. Další aktivity budou přírodovědně 
zaměřené, plné zajímavých pokusů a objevo-
vání. Na své si přijdou milovníci pravěku a pří-
znivci dinosaurů. Mezi děti zavítáme také s hra-
vou angličtinou. Pro příznivce robotických 
hraček přineseme robo včelky Bee – Boty, ozo-
boty, lego robůtky a další programovatelné 
pomůcky. Naši učitelé a žáci se už nyní moc 
těší a vzkazují všem dětem: „Společně si to po-
řádně užijeme!“  Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka
Sportovní aktivity na Myšárně pokračují
První říjnový den na naší škole se nesl opět v du-
chu sportovního zápolení. Splácíme totiž sportov-
ní dluh z loňska, kdy sportovní den kvůli epide-
miologickým opatřením nemohl proběhnout. 

Naši tělocvikáři vybrali pro sportovní zápolení 
na svitavském stadionu dynamickou hru –  bränn-
ball, jenž se k nám dostal ze Švédska. Velká vý-
hoda tohoto mladého sportu spočívá v tom, že ho 
mohou hrát smíšené týmy, a dá se tedy dobře hrát 
venku. Navíc šikovnou úpravou pravidel lze do-
sáhnout toho, že mladší týmy jsou rovnocennými 
soupeři těm starším. Soupeřilo mezi sebou cel-
kem 7 družstev a myslím, že nikdo z organizátorů 
ani nepředpokládal takové nasazení, s jakým se 
všichni vrhli do hry. Svoji zásluhu na tom mělo 
i povzbuzující obecenstvo, a tak celému zápolení 
nechyběla patřičná dramatičnost. Nicméně první 
tři místa a dorty byly vyhrazeny jen některým. Ale 
to vůbec nevadilo. Protože přece není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. A druhostupňáci se sku-
tečně zúčastnili ať už přímo ve hře, nebo jako 
obecenstvo takřka všichni. A tak to má být. Jsme 
přece jedna parta a každá taková společná 
sportovní akce sounáležitost mezi žáky jenom 
podtrhne. Vlasta Holická Kosková

Speciální základní  
a střední škola 
Nové hřiště
Letos v září předali zástupci Pardubického kra-
je do rukou vedení školy a především našim 
dětem nové sportovní hřiště. Děti zde mohou 
hrát kopanou, volejbal, nohejbal, streetbal 
a zdokonalovat svou kondici na běžecké dráze.

Hřiště bylo postaveno v části školní zahrady 
jako první etapa výstavby víceúčelového hřiště, 
následovat ho bude workoutové hřiště, dětské 
3D hřiště s lanovou pyramidou, mraveništěm, 
kopcem s tunelem. Prostory zahrady doplní 
i venkovní učebny a mlatová cesta s edukativ-
ními panely.
Je skvělé, že už s dětmi v hodinách nejen tě-
lesné výchovy, ale i třeba školní družiny, nemu-
síme hledat venkovní sportoviště, na které by-
chom měli přístup. Máme ho přímo pod no-
sem!  Magdalena Dvořáková

Základní umělecká škola
ZUŠ informuje a zve
Od počátku školního roku se ZUŠ Svitavy opět 
vrací do plného provozu a zapojuje se do živo-
ta města. Pokračujeme ve spolupráci s KPH 
v projektu Šance pro mládí, při kterém naši žáci 
krátce zahrají na úvod koncertů profesionálů. 
Pro děti je to nezapomenutelná zkušenost, sdí-
let stejné jeviště s významnými umělci. Mají tak 
možnost lépe poznat atmosféru profesionální-
ho koncertu. Kladné jsou i ohlasy ze strany 
umělců. V říjnu jsme již započali s výjezdy 
na soutěže a také na baletní představení do Ja-
náčkova divadla. Jako novinku jsme nabídli 
věkově starším zájemcům možnost rozvíjet své 
hudební zájmy v kurzech Hudebního tvoření. 
Jedná se o individuální kurz, který je přizpůso-
ben úrovni i potřebám každého účastníka. Dále 
připravujeme kurz Hudební nauka pro rodiče, 
ve kterém chceme pomoci rodičům žáků hu-
debního oboru, kteří nemají hudební vzdělání, 
se lépe orientovat v problematice hudební te-
orie. V listopadu nás čekají dvě větší vystoupe-
ní, v pátek 19. koncert ve Fabrice, na kterém si 
poslechneme bicí nástroje a pěvecké sbory 
a v neděli 28. tradiční Adventní koncert. 

Renata Pechancová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
Již potřetí v roce 2021 předávali učitelé jazyko-
vé školy při svitavském gymnáziu certifikáty 
žákům školy, kteří úspěšně složili zkoušku Cam-
bridge English v úrovni KET, PET a FCE. Stalo se 
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12 

tak v jižním atriu školy na začátku října. Úspěš-
ně zkoušky složilo již několik set žáků školy.
Žáci tercie navštívili na konci září Květnou Za-
hradu z. ú. v Květné. Absolvovali prohlídku or-
ganizace a zapojili se do několika činností. 
Vyzkoušeli jízdu na koni nebo hledání pokladů. 
Studenti gymnázia organizují každoročně čty-
řiadvacetihodinový turnaj v minikopané 
na venkovním hřišti s umělým povrchem. Letos 
se na konci září turnaj hrál mimořádně jen de-
set hodin. Zvítězil v něm tým fotbalistů ze 4. B. 
Den otevřených dveří na gymnáziu proběhne 
ve čtvrtek 11. listopadu.  Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii

Svitavská obchodní akademie se zapojila 
do projektu I-KAP II, který se zaměřuje na čte-
nářskou, matematickou a digitální gramotnost. 
V rámci projektu se začali vzdělávat pedago-
gové školy, na přelomu září a října proběhlo 
výchozí testování žáků v uvedených gramot-
nostech a škola se připravuje na vybudování 
další moderně vybavené odborné učebny pro 
výuku cizích jazyků nebo matematiky s pod-
porou výpočetní techniky.
Studenti obchodní akademie absolvovali v říjnu 
seminář v rámci programu „MŮŽEŠ PODNIKAT“. 
Záměrem tohoto  programu je především inspi-
rovat studenty k podnikavosti, a to na základě 
příběhů konkrétních podnikatelů nebo podni-
katelek. Velká část absolventů školy se na vlast-
ní podnikatelskou činnost čtyři roky připravuje, 
někteří se orientují na působení v rodinných 
firmách, ve veřejné správě, ale část absolventů 
pokračuje ve studiu na vysoké škole.
Den otevřených dveří je pro zájemce o studium 
na svitavské obchodní akademii připraven 
na čtvrtek 11. listopadu.  Milan Báča

Střední zdravotnická škola
U krajanů v Banátu
Ve čtvrtek 23. září ve večerních hodinách se 
vydala skupina žáků a učitelů SZŠ na odbornou 
exkurzi do Rumunska. Program byl nabitý. Pro-
tože žáci byli převážně z masérského oboru, 
nemohla chybět návštěva starověkých řím-

ských lázní Baile Herculane. Dále jsme společ-
ně poznávali přírodu, historii osídlení a nelehký 
život našich krajanů v některých českých ves-
nicích Banátu (Eibenthal, Bígr, Gerník a Svatá 
Helena). Rumunsko u nás nemá pověst per-
spektivní a turisticky atraktivní země. Naše pu-
tování však tyto předsudky vyvrátilo. Drobná 
rozčarování v podobě poměrně náročné turis-
tiky a nedostatku internetového připojení pře-
konalo krásné letní počasí, nádherná krajina 
s úchvatnými výhledy, skvěle prožitý čas, ne-
smírně pohostinní lidé, vtipné průvodkyně a fa-
mózní řidiči, kteří nás s mnoha nezapomenutel-
nými zážitky v úterý 28. září dopravili bezpečně 
domů.  Jolana Budigová a Kateřina Klašková

SOU Svitavy
Oprava vnitrobloku v budově učiliště
S koncem loňského školního roku byla zahájena 
kompletní revitalizace vnitrobloku v budově 
SOU Svitavy v Nádražní ulici. Byl srovnán povrch 
a na nově položené dlažbě byl vybudován pří-
střešek na materiál. Na opravu nám přispěl Par-
dubický kraj a celková cena byla 700 tisíc Kč. 

Spolupráce se základními školami
V úterý 12. října se konal v našich dílenských 
třídách SOU Svitavy projektový den.  Žákům 
Základní školy Svitavy,  Riegrova 4, jsme přiblí-
žili práci se dřevem. Každý žák si vyrobil krás-
nou dřevěnou budku pro sýkorky a mohl si jí 
odnést domů. Cílem naší spolupráce se zá-
kladními školami je přilákat ke studiu potenci-
ální budoucí uchazeče o studium a zaměstná-
ní v oborech, které vyučujeme. 

Alice Štrajtová Štefková

Jak to vidí mladí
Nepříjemné probuzení

Každý známe ten pocit. Je krásné pondělní 
ráno a zvonící budík nás probouzí do dalšího 
dne plného překvapení. Upřímně, toto ranní 
vstávání za pomoci budíku opravdu nemám 
příliš v oblibě a myslím si, že většina mladých 
žáků a studentů i dospělých pracujících lidí by 
s mým názorem souhlasila. Existuje vůbec ně-
kdo, koho baví vstávat do práce či do školy? 
Pokud ano, já mezi tuto skupinu nadšenců pro 
brzké vstávání rozhodně nepatřím. Naopak pa-
třím do skupiny lidí, kteří se rádi prospí a ne-
chtějí opouštět pohodlí své postele, teplou 
peřinu a nadýchaný polštář příliš brzy. V mém 
případě vstávání nenapomáhá ani ta skuteč-
nost, že za chvíli odcházím do školy, což není 
jedno z mých oblíbených míst. Ještě že máme 
víkend! Víkend je pro mne a pro několik lidí, co 
znám, takové světlo na konci tunelu. Po pěti 
dnech brzkého vstávání a učení se ve škole si 
všichni zasloužíme víkendový odpočinek. O ví-
kendu se konečně pořádně vyspím a naberu 
síly na další týden. Potom, co však víkend skon-
čí, se nepříjemné vstávání vrací zpět. Avšak, 
abych jenom nenadával, myslím si, že brzké 
vstávání je důležité k tomu, aby byl nějaký řád. 

Daniel Hořínek, žák IX. B, 
ZŠ Svitavy, Felberova 2

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Líbí se vám nová rubrika Jak to vidí mladí? 
Napište nám svůj názor. Mailová adresa je 
souteze@svitavy.cz. Děkujeme! Jednomu 
vylosovanému pisateli pošleme malý dárek.
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KULTURA

Kalendář akcí 
1. / po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: 
Neopouštěj mě 
(knižní předloha Kazuo Ishiguro)
Melancholický a nostalgický příběh o dospívá-
ní, prvních láskách a hlavně o tom, že každý 
z nás má na světě nějaké poslání. Otázkou je, 
zda to předurčení či poslání musíme následo-
vat. Večerem provází Michal Kadlec.

2. / út / 18:00 / klub Tyjátr 
Bhútán a Norsko 
aneb Jak se žije v zemích štěstí
Co má společného jedna z nejbohatších zemí 
světa s buddhistickým himálajským králov-
stvím? I přes jejich poutavé kontrasty toho mají 
společného překvapivě hodně. Poznejte místa 
a lidi těchto neobyčejných koutů planety a za-
poslouchejte se do vyprávění Matouše Hurtíka 
a Kristýny Tronečkové, kteří v Norsku a Bhútánu 
strávili několik let. Součástí je i křest nové knihy 
Cesty za štěstím 2 a autorské čtení. Vstupné: 
130 Kč. Předprodej vstupenek v recepci Fabri-
ky a online na www.smsticket.cz. 

3. / st / 13:00–15:00 / městská knihovna
Kroužek na podporu digitální gramotnosti
Virtuální realita a další aktivity. Pro děti od 10 
let, vstup volný. 

3. / st / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Návštěvníci se seznámí s novinkami ze světa 
fantasy, sci-fi literatury i knižních sérií. Bude 
probrán vliv knižních předloh na jejich filmové 
zpracování a fenomén komiksu. Klub vede Mi-
chal Římal z knihkupectví Minotaur, určen je 
pro děti od 8 do 12 let.

3. / st / 19:00 / Fabrika
Caroline Smith: 
Čarodějky v kuchyni
Urážky jsou pikantnější než připravované pokr-
my, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosfé-
ra hustější než bešamelová omáčka... Hrají: 
Sandra Pogodová / Michaela Dolinová / Ladi-
slav Ondřej nebo Vincent Navrátil / Milan Du-
chek. Vstupné: 400 Kč.

4. / čt / 17:30–19:00 / městské muzeum 
Společenský život hmyzu
Přednáška manželů Bezděčkových z jihlavské-
ho muzea o životě mravenců, včel a dalších 
zástupců sociálního hmyzu. 

4. / čt / 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, když 
hosté zjistí, že někde blízko lze najít klíč k elixí-
ru věčného života. Příběh plný akce, humoru 
a tance na pestrou hudební koláž bude dopro-
vázen mluveným slovem Jiřího Lábuse. Vstup-
né: 300 Kč / KPH 200 Kč.

5. / pá / 17:00 / klub Tyjátr
Křest knihy Martina Sodomky + koncert Kowalski
Na Velký knižní čtvrtek vyšla Martinu Sodom-
kovi kniha s názvem Středosvět a jeho podivu-
hodné zákony. Jedná se o druhý titul z Edice 
technické beletrie. Křest knihy proběhne 5. 
listopadu v 17 hodin v Tyjátru, kmotry knihy bu-
dou členové skupiny Kowalski. Od 20 hodin 
koncert skupiny Kowalski spojený s křtem nové 
desky. 

6. / so / Fabrika
Taneční večery pro páry
Přijďte se naučit základům standardních a la-
tinsko-amerických tanců. Kurz pro začátečníky, 
mírně pokročilé a pokročilé se uskuteční v so-
botu 6., 13., 20., a 27. 11. Přihlásit se mohou jen 
páry. Cena jednotlivých lekcí pro pár je 300 Kč/ 
200 Kč studenti. Další informace 461 535 220 
(7–15 h), www.kultura-svitavy.cz nebo e-mail: 
recepce@kultura-svitavy.cz.

6. / so / 19:00 / klub Tyjátr 
P.F. Arkham + Arch of Hell + Ador Dorath 
+ Dissection Corpse
Podzimní tour kapel Postcards From Arkham, 
Arch of Hell a jejich hostů! Vstupné: 180 Kč.

7. / 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.

7. / ne / 15:00 / Lidové divadlo
Párty pro děti ve stylu Ledového království
Disko program doprovodí sněhulák Olaf, prin-
cezna Elsa a Yeti z pohádky Sněžný kluk. Pro-
gram: diskotéka, tancování, focení u stylové 
fotostěny, sněhová děla, koulování na parketu, 
soutěže o drobné dárky, balonky, malování 
na obličej. Vstupné: děti 70 Kč, dospělí 90 Kč, 
do 1 roku vstup zdarma.

7. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadlo Toy Machine – Šťastný kovboj
Loutková pohádka na motivy a počest pocti-
vých kovbojů, Indiánů, šerifů a dalších jiných 
osadníků nebo obyvatel divokého západu 
a neobjevených zemí našeho Světa. Vstupné: 
80 Kč / 50 Kč rodinné pasy. 

7. / ne / 15:00 / Fabrika
Kollárovci
Srdečně vás zveme na jedinečný koncert oblí-
bené slovenské kapely Kollárovci! Vstupné: 
400 Kč. Předprodej vstupenek v recepci Fabri-
ky a online na www.smsticket.cz. Zakoupené 
vstupenky na původní termín koncertu zůstá-
vají v platnosti.

9. / út / 16:00 / knihkupectví Kosmas
Autogramiáda Kristýny Tronečkové
Svitavská rodačka Kristýna Tronečková vydala 
svou druhou knížku Cesty za štěstím 2, v knih-

kupectví Kosmas na náměstí Míru 97 bude 
od 16 do 17 hodin její autogramiáda.

9. / út / 15:00 / náměstí Míru,  
židovský hřbitov, kino Vesmír 
Hledání hvězdy Davidovy: Čas obnovy 
Dvanáctý ročník akcí s tématikou holocaustu. 
Pietní položení pěti Kamenů zmizelých na ná-
městí Míru. Odhalení obnoveného památníku 
na židovském hřbitově a informační tabule 
o jeho historii, vzpomínka na zde pohřbené. Film 
Zpráva v kině Vesmír o skupině vězňů připravu-
jících útěk z koncentračního tábora Osvětim.

10. / st / 10:00–12:00 / MC Krůček
Oslava 20. narozenin Krůčku
Svitavské rodinné a mateřské centrum slaví 20. 
narozeniny. Na oslavu srdečně zveme všechny 
naše příznivce! 

10. / st / 16:00 / městská knihovna
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. 

10. / st / 19:00 / Fabrika
Screamers
Po nucené pauze se skupina Screamers opět 
vrací na jeviště! Tentokráte se zbrusu novou 
show. Již zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. Vstupenky (300 Kč) na pořad zakou-
píte v MIC Svitavy.

11. / čt / 14:00–17:30 / městská knihovna
Den poezie
14:00 Beseda s Robinem Králem – autor a pře-
kladatel řady dětských knížek a písňových tex-
tů představí svou novější původní i překladatel-
skou tvorbu a bude odpovídat na otázky o psa-
ní a poezii.
16:00 práce s knihami a texty, výběr textů 
(nejen poezie) vhodných k recitaci.

11. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Rostov na Donu
Už 202. cestovatelský večer Asociace Bronto-
saura. Rostov je moderní metropole rozkláda-
jící se po obou březích mohutné řeky Don. 
Pořad uvádí Libor Lněnička. Vstupné: 40 Kč.

11. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
Rudy Linka – One Man Show
“Lidé, kteří inspirují, to je motor, který dává život-
ní energii a odvahu jít za svým snem,” říká svě-
toobčan Rudy Linka. Loni oslavil 60. jubileum, 
k němuž nakladatelství Albatros vydalo jeho 
autobiografickou knihu. Čeká vás hudba, pro-
jekce fotografií ze soukromého archivu a příbě-
hy s lidmi, kteří Rudyho inspirovali a budou in-
spirovat i vás. Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 
250 Kč na místě. Předprodej vstupenek v recep-
ci Fabriky a on-line na www.smsticket.cz.

12. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
4Trix + Lucky Joke

11Svitavský informační 
měsíčník
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Zveme na večírek, který bude plný překvapení 
a skvělé muziky. Pozvání od 4Trix přijala kape-
la Lucky Joke z Litomyšle. Vstupné: 90 Kč.

13. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Cocotte Minute Acoustic Tour 2021
Vstupné: 330 Kč v předprodeji, 390 Kč na místě. 
Předprodej – recepce Fabrika a klub Tyjátr 
od 20. září, online na www.smsticket.cz.

15. / po / 15:00 / bar u knihovny
Turnaj ve VR
Chcete si zasoutěžit v netradičních disciplí-
nách? Máte možnost přihlásit se na turnaj 
ve virtuální realitě. K dispozici bude celkem pět 
disciplín, kde otestujete své schopnosti a přes-
nost. Akce je určena pro děti od 10 let. Stačí se 
přihlásit do 11. listopadu na adrese sy@booksy.
cz, kde uvedete věk a jméno dítěte.

16. / út / 20:30 / klub Tyjátr 
Honza Křížek – koncertní křest
Zpěvák, skladatel a producent Honza Křížek, 
frontman dnes již kultovní formace z 90. let 
„Walk Choc Ice“ a kytarista a zpěvák kapely 
Blue Effect, zavítá s novou kapelou do klubu 
Tyjátr v rámci koncertních křtů nového alba 
„Revoluce“, které vyšlo 17. září 2021. Vstupné: 
160 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. Předpro-
dej: recepce Fabrika a klub Tyjátr od 20. září, 
online na www.smsticket.cz.

19. / pá / 16:00 / městská knihovna
Den pro dětskou knihu s Ester a Milanem Starými
Ester Stará je spisovatelka, speciální pedagož-
ka a logopedka a společně se svým manželem 
Milanem Starým vydávají knihy zaměřené 
na komunikační a jazykové dovednosti dětí. 

19. / pá / 18:00 / Fabrika
Kontrasty
Koncert bicích nástrojů, skupin a pěveckých 
sborů ZUŠ Svitavy.

19. / pá / 19:30 / Lidové divadlo
Tři sestry a Alkehol
Kapely Tři sestry a Alkehol vyrážejí na druhé 
společné tour v dějinách hudby. Téměř čtyřho-
dinový koncertní program, vám bude připadat 
jako jeden velký nekončící večírek. Vstupenky 
jsou v předprodeji na Ticketstream.

20. / so / 10:00 / Muzeum esperanta
Výměnná setkání sběratelů
Přijďte si vyměnit čajové obaly a visačky, 
ubrousky, kalendáříky, likérové a pivní etikety, 
sýrové etikety, žvýkačkové a čokoládové obaly, 
pohledy, turistické potřeby a CWG. Setkání je 
určeno k výměně pro děti, mládež a dospělé. 

20. / so / 19:00 / divadlo Trám
Reverzní dveře: Zdrhnout z Indie
Počin brněnského souboru v režii Kamily Ko-
nývkové Kostřicové. Vstupné: dobrovolné. 

20. / so / 20:00 / Lidové divadlo
Kali & Peter pan + Raego
Kali s Raegem míří znovu do Svitavského diva-
dla. Poslední jejich koncert byl vyprodaný dlou-
ho dopředu! Vstupenky v předprodeji na Tic-
ketstream.

20. / so / 20:30 / klub Tyjátr
November 2nd + Munroe
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě. 
Předprodej – recepce Fabrika Svitavy a klub 
Tyjátr od 20. září, online na www.smsticket.cz.

21. / 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. / ne / 15:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice 
aneb tančíme s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Astra 
Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila. Vstupné: 
80 Kč, senioři 60 Kč.

21. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadlo Koňmo – Vyprávění starého vlka
Nejnovější inscenace divadelní společnosti 
Koňmo přináší konečně autentické svědectví 
starého vlka o tom, jak to s Karkulkou tehdá 
doopravdy bylo. Představení kombinující hru 
s marionetami, činohru a živě provedené písně 
je určeno dětem od 4 let i jejich rodičům. 
Vstupné: 80 Kč / 50 Kč rodinné pasy.

22. / po / 19:00 / Fabrika
Jiří Kolbaba – To je Havaj!
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý 
rok na expedice a poznávací cesty do nejod-
lehlejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový 
materiál, který pravidelně zpracovává do veřej-
ných a mediálních projektů. V Česku i zahrani-
čí organizuje tématické fotovýstavy o krásách 
světa. Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč 
na místě. Předprodej vstupenek v recepci Fab-
riky a online na www.smsticket.cz.

23. / út / 19:00 / Ottendorferův dům
Matyáš Novák
Matyáš je vítězem mnoha klavírních soutěží 
v České republice, Španělsku, Slovinsku, Ra-
kousku, Německu, ČR, Polsku a USA a hrdým 
členem PETROF Art Family. Vstupné: 250 Kč / 
KPH 150 Kč.

24. / st / 19:00 / Nadace J. Plívy
Svitaváci na cestách aneb Gruzie, 
jak ji (ne)znáte
Cestovatelský večer. 
O své cestě vypráví MUDr. Pavel Kolečkář.

25. / čt / 15:30–18:00 / MC Krůček
Tvořivá dílna 
– vyrábíme adventní věnce
Přijďte si s námi vytvořit originální, s láskou vy-
robený, adventní věnec. Je nutné objednání 
do pondělí 22. listopadu na materskecentrum@
kruceksvitavy.cz. Cenu za vyrobený věnec 
upřesníme po registraci. 

25. / čt / 18:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Benefiční koncert
Koncert pořádá Okresní myslivecký spolek 
ve Svitavách. Vystoupí myslivečtí trubači 
s ukázkami lovecké hudby a jako host Pěvecké 
sdružení Dalibor Svitavy. 

25. / čt / 20:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí: Soběstačný (Zuzana Dostálová)
Listování představuje netradiční formou knížky 
na jevišti. Účinkují: Markéta Lánská, Jiří Ressler 
(alt. Lukáš Hejlík) a Zuzana Dostálová. Vstupné: 
100 Kč. Pořádá městská knihovna.

26. / pá / 20:30 / klub Tyjátr
Kurtizány z 25. Avenue + Genetic Mutation
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 290 Kč na místě. 
Předprodej: recepce Fabrika a klub Tyjátr od 20. 
září, online na www.smsticket.cz.

27. / so / 15:00–17:00 / Langerova vila
Sousedské setkání u vily
Rozsvícení smrku u vily, stánky s občerstvením, 
svařák, punč, prodejní stánky: jmelí, vánoční 
dekorace, adventní věnce, zahrají trubadúři.

27. / so / 20:00 / klub Tyjátr a divadlo Trám
XV. večer MAC
Malý abonentní cyklus: Convivium, ZUŠ F. A. 
Šporka, Jaroměř: Hra o duši, kapela The Valen-
tines, kapela Merenda…a něco navíc! Vstupné: 
pro studenty 80 Kč, pro ostatní 110 Kč.

28. / ne / 15:00 / městské muzeum
Nad betlémem vyšla hvězda
Vernisáž výstavy betlémů ze Svitavska, Poličska, 
Litomyšlska a zejména ze sbírky rodiny Socho-
rových, ve které nalezneme betlémy z nejrůz-
nějších materiálů. 

28. / ne / 15:00 / náměstí Míru
Odhalení svitavského betlému
Odhalení vyřezávaného betlému Františka Ma-
lého ze Sebranic s figurami v životní velikosti 
v rámci rozsvícení vánočního stromu.

28. / ne / 17:30 / náměstí Míru
Pekelná jízda
Svoláváme všechny čerty na pekelnou jízdu. 
Čertovská hotline je 734 287 285.

28. / ne / 18:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Adventní koncert
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Svitavy.

30. / út / 19:00 / kino Vesmír
Jednotka intenzivního života ČR 2021
Film + beseda. Lékaři Ondřej a Kateřina se při své 
práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopní-
ci české nemocniční paliativní péče otevírají 
v celovečerním dokumentu témata, která z na-
šich životů zmizela. V prostředí robotické medi-
cíny a zbožštělých bílých plášťů, orientujících se 
na nemoc jako takovou, se do středu jejich po-
zornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech 
lékaři se svými pacienty hledají odpovědi 
na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život 
končí pro 60–70 % české společnosti, bohužel 
zapomíná: “Jak žít dobrý život s nemocí?” Scénář 
a režie: Adéla Komrzý. Vstupné: 100 Kč, 73 minut. 
Po skončení filmu proběhne beseda s protago-
nistkou filmu MUDr. Kateřinou Rusinovou.

30. / út / 19:00 / Lidové divadlo
Petra Janů: Vánoční tour 2021
Vánoční koncert nestárnoucí Petry Janů s ka-
pelou Amsterdam. Vstupenky v předprodeji 
na Ticketstream.
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Workshopy
13. / so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Kovářský workshop
Workshop je určen zájemcům od 15 let, mlad-
ší děti od 8 let se mohou přihlásit pouze spo-
lečně se starší osobou (rodiče, prarodiče a po-
dobně v rámci společného tvoření). Naučíte se 
pracovat s kovářským nářadím a vyrobíte si 
zajímavé výtvory, které si odnesete domů.
Cena: 600 Kč pro dospělou osobu, 500 Kč pro 
dítě do 15 let (pouze s dospělou osobou), v ceně 
výrobní materiál, pracovní a ochranné pomůcky, 
lektor, oběd a pitný režim. Kontakt: Jitka Olšáno-
vá, 734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz. 

20. / so / 8:00–13:00 / muzejní dílny
Workshop plstění mokrou technikou
Workshop je určen dospělým i rodinám s dětmi 
do 15 let. Možnosti tvoření z vlny jsou opravdu 
rozmanité. Tentokrát si budete moci vyzkoušet 
plstění mokrou technikou. Lektorka Edita Bárt-
líková vás naučí vyrábět pouzdro na mobil či 
brýle nebo malou kabelku. V rámci programu 
bude možné plstit i předměty za pomoci plstí-
cí jehly, například drobné ozdoby.
Cena: 600 Kč pro dospělou osobu, 500 Kč pro 
dítě do 15 let (pouze s dospělým), v ceně vý-
robní materiál, pracovní a ochranné pomůcky, 
lektor, oběd a pitný režim. Kontakt: Jitka Olšá-
nová, 734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy
14. 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 
věnuje také Ondřeji Sekorovi, autorovi tohoto 
fenoménu dětské literatury. Nezapomínáme ani 
na různé interaktivní prvky, takže si můžete pro-
hlédnout živé i preparované mravence, zlato-
hlávky, roháče či střevlíky. V mikroskopech je 
k vidění dobře známý kůrovec, pravěký hmyz 
zalitý v jantaru a ještě mnohem víc. 

9. 10.–14. 11.
ART ISLANDS
Výstava tří polských umělců sdružených kolem 
Institutu umění Opolské univerzity, která nabízí 
pohled na aktuální moderní výtvarnou scénu 
v Polsku a široké spektrum uměleckých technik. 
Wit Pichurski je svitavské veřejnosti již znám, 
a to především díky Řezbářskému memoriálu 
Aloise Petruse. Ve svitavském muzeu předsta-
vuje své malby, plastiky a instalace, které v sobě 
nesou aktuální témata. Tvorbu profesora Bartosze 
Posackého zastupuje intermediální prezentace 
skládající se ze tří integrovaných sérií děl, jejichž 
společným jmenovatelem je víceúrovňová ana-
lýza hmoty. Damian Pietrek, profesor na Akade-
mii výtvarných umění v Katovicích, představuje 
díla na pomezí kresby a malby. 

30. 11. 2021–16. 1. 2022
Nad betlémem vyšla hvězda
Výstava betlémů ze Svitavska, Poličska, Lito-

myšlska a zejména ze sbírky rodiny Sochoro-
vých, která nabídne návštěvníkům historické 
betlémy i nejnovější práce Martina a Jakuba 
Sochorových, nositelů ocenění Mistr tradiční 
rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. 
Část výstavy je věnovaná dřevěným mechanis-
mům, které si zájemci mohou rozpohybovat 
kličkou. Nejmenšími vystavenými betlémy bu-
dou soubory ve skořápce lískového ořechu, 
krabičce od sirek či vlašském ořechu, naopak 
největším bude králický betlém pocházející 
z konce 19. století s desítkami figur a staveb. 

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Svitavské vily

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta
1. 11. 2021–9. 1. 2022
Cesty za štěstím II.
Soubor fotografií z nově vydané knihy svitavské 
autorky Kristýny Tronečkové. 

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 umě- 
lecké artefakty.  Komentované prohlídky po ob-
jednání: Líba Dvořáková 604 377 616 nebo 
městské muzeum 461 532 704.

Fabrika
Foyer 
FISAIC
Výstavu fotografií pořádá Český zemský svaz 
FISAIC, organizace zabývající se volnočasový-
mi aktivitami železničářů, mimo jiné i s cílem 
propagovat železnici jako takovou. Svůj volný 
čas věnují umění a tvorbě, vzdělávání se a hře.

2. pasáž
Výstava fotografií z Norska, Arménie a Číny
Celý listopad se můžete těšit z fotografií Nor-
ska, Arménie a Číny, které jsou doprovodnou 
výstavou k nové knize Cesty za štěstím 2 svi-
tavské rodačky Kristýny Tronečkové.

3. patro
Vladislav Steinbauer „Lidé kulturní i všední“
Umělecká výstava je věnována především kon-
certní fotografii.

4. patro
Výstava fotografií z Bhútánu, Izraele a Islandu
Fotografie Bhútánu, Izraele a Islandu, které jsou 
doprovodnou výstavou k první knize Cesty 
za štěstím svitavské rodačky Kristýny Tronečkové.

Divadlo Trám
2. patro
Výstava fotografií Stanislava Maděry
Z různých koutů naši republiky. Krajina Beskyd, 
Vysočiny, Svitav. Některé fotografie lze zakoupit. 

Nadace  
Josefa Plívy
Renata Vaculová – Ženský půvab
Výstava fotografií je přístupná na požádání skrz 
kavárnu "Šálek štěstí" v čase otevírací doby 
kavárny do prosince.

Kino Vesmír
2.–3. / út, st / 19:30
Karel ČR 2020
Celovečerní dokumentární film Olgy Malířové 
Špátové přináší ojedinělý pohled do soukromí 
a do duše Karla Gotta. Režisérka natáčela 
s Gottem po dobu celého jednoho roku a vzni-
kl nezvykle intimní pohled na život slavného 
zpěváka. Vstupné: 130 Kč, 127 minut.

4. / čt / 19:30
Poslední souboj USA 2021
Drama zasazené do Stoleté války, historický 
epos, který zkoumá moc mužů, křehkost spra-
vedlnosti a sílu a odvahu jedné ženy, která se 
sama postaví za pravdu… Podle skutečných 
událostí. Historické drama. Hrají: Matt Damon, 
Adama Driver, Ben Affleck, Jodie Cormer… Re-
žie: Ridley Scott. Vstupné: 120 Kč, od 15 let, ti-
tulky, 153 minut.

5. / pá / 17:00
Králíček Petr bere do zaječích USA 2020
Dobrodružná animovaná rodinná komedie. 
Králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde 
mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. A musí se 
rozhodnout, jaký vlastně chce být… Vstupné: 
100 Kč, dabováno, 85 minut.

5.–6. / pá, so / 19:30
Eternals USA 2021 PREMIÉRA!
Zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru 
Studia Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce 
let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kte-
ří bojují proti Deviantům… Režie: Cloé Zhao. 
Vstupné: pá 2D titulky, 130 Kč, so 3D, dabová-
no, 150 Kč, 158 minut.

6. / so / 17:00
Tlapková patrola ve filmu USA 2021 
Náš osud je v jejich tlapkách! Slavná Tlapková 
patrola se chystá do kin!! Animovaný rodinný 
film. Vstupné: 120 Kč, dabováno, 88 minut.

9. / út / 17:00
Hledání hvězdy Davidovy: Čas obnovy: Zpráva 
Slovensko, ČR, Německo 2021
Druhá světová válka. Duben 1944. Koncentrač-
ní tábor Osvětim. Skupina vězňů připravuje 
útěk. Film zachycuje skutečný hrdinský čin a je-
den z nejvýraznějších zápisů českosloven-
ských občanů do světové historie vedoucí 
k záchraně desetitisíců životů! Režie: Peter 
Bebjak. Vstupné: 120 Kč, 94 minut.
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9. / út / 19:30
Někdo na druhé straně Švédsko 2021
Otec se s přítelkyní a synem přestěhují do no-
vého domu. Chlapec se začne přátelit s někým 
na druhé straně zdi… Horor. Režie: Tord Daiel-
sson, Oskar Mellander. Vstupné: 120 Kč, titulky, 
87 minut.

10. / st / 19:30
Paroží USA 2021
Učitelka střední školy a její bratr, místní šerif, se 
zapletou s jedním ze studentů, jehož temná 
tajemství vedou k děsivému setkání s legen-
dární bytostí, která zde byla dávno před nimi… 
Horor, thriller. Režie: Scott Cooper. Vstupné: 
120 Kč, od 15 let, titulky, 99 minut.

11. / čt / 19:30
Poslední noc v Soho UK 2021 PREMIÉRA!
Některé sny umí být tak živé, že si po probuze-
ní položíte otázku, jestli se vám opravdu zdály… 
Scénář a režie: Edgar Wright. Vstupné: 120 Kč, 
od 15 let, titulky, 117 minut.

12. / pá / 17:00
Gump – Pes, který naučil lidi žít ČR 2020
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: 100 Kč, 90 minut.

13. / so / 17:00
Tom a Jerry USA 2021
Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu 
na Manhattanu, kde právě probíhá svatba sto-
letí, její zoufalá organizátorka si najme Toma, 
aby jí pomohl se myšáka zbavit. Animovaná 
rodinná komedie. Vstupné: 120 Kč, dabováno, 
101 minut.

12.–13. / pá, so / 19:30
Přání Ježíškovi ČR 2021 PREMIÉRA!
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co 
hledáme a nenalézáme. Romantická komedie.
Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holu-
bová, Jiří Langmajer, Elizaveta Maximová. Režie: 
Marta Ferencová. Vstupné: 130 Kč, 109 minut.

16.–17. / út, st / 19:30
Není čas zemřít USA, UK 2021 
Bond. James Bond. James Bond, agent 007, 
skončil aktivní službu a užívá si odpočinek 
na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání… 
V hlavní roli: Daniel Craig. Režie: Cary Joji Fu-
kunaga. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky, 163 
minut.

18. / čt / 19:30
Zelený rytíř USA, Irsko 2020
Tento příběh temným způsobem převypráví 
epický středověky fantasy příběh z legend 
o králi Artušovi. Scénář a režie: David Lowery. 
Vstupné: 120 Kč, titulky, 130 minut.

19. / pá / 17:00
Dračí země Mauricius 2021 
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou 
již dávno minulostí. Draci jsou ve vyhnanství. 
Ale mladý drak Plamínek se vydá svůj rod za-
chránit! Animované rodinné dobrodružství. 
Vstupné: 120 Kč, dabováno, 92 minut.

KULTURA

20. / so / 17:00
Myši patří do nebe 
ČR, Francie, Polsko, Slovensko 2021 
Může mezi malou myškou a velkým lišákem 
vzniknout opravdové přátelství? Režie: D. Grim-
mová, J. Bubeníček. Vstupné: 120 Kč, 87 minut.

19.–20. / pá, so / 19:30
Ztraceni v ráji Švýcarsko, ČR 2021 PREMIÉRA!
Evžen se narodil ve Švýcarsku, ale rozhodl se 
přestěhovat do Prahy, odkud emigroval v roce 
1968 jeho otec. Komedie, road movie. Scénář 
a režie: Fiona Ziegler. Vstupné: 130 Kč, 75 minut. 

23. / út / 19:30
Hlas lásky Kanada, Francie 2021
Filmová fikce volně inspirována životem pěvec-
ké superhvězdy Céline Dion. Režie, scénář 
a hlavní role: Valérie Lemercier. Vstupné: 120 Kč, 
titulky, 128 minut.

24. / st / 19:30
Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening 
Sun USA 2021
Odehrává se v redakci amerických novin ve fik-
tivním francouzském městě 20. století, který oži-
vuje sérii reportáží v časopise „Francouzská de-
peše“. Hrají: Tilda Swinton, Frances McDormand, 
Bill Murray, Adien Bory. Scénář a režie: Wes An-
derson. Vstupné: 120 Kč, titulky, 108 minut.

25. / čt / 19:30
Klan Gucci USA 2021 PREMIÉRA!
Film je inspirován skutečným příběhem impéria 
italského módního domu. Kriminální thriller, dra-
ma. Hrají Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, 
Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons. Režie: 
Ridley Scott. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky.

26.–27. / pá, so / 17:00
Encanto USA 2021 PREMIÉRA!
Příběh neobyčejné rodiny, která žije ukryta 
v kouzelném domě v kolumbijských horách 
na místě Encanto. Animovaný rodinný film. 
Vstupné: 130 Kč, dabováno, 91 minut.

26.–27. / pá, so / 19:30
Vánoční příběh ČR 2021 PREMIÉRA!
Komedie odehrávající se během Štědrého dne. 
Hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, 
Oldřich Kaiser. Scénář a režie: Irena Pavlásková. 
Vstupné: 140 Kč, 105 minut.

30. / út / 19:00
Jednotka intenzivního života ČR 2021
Film + beseda. Scénář a režie: Adéla Komrzý, 
vstupné: 100 Kč, 73 minut. Po skončení filmu be-
seda s protagonistkou filmu MUDr. K. Rusinovou.

Českomoravské 
pomezí
Polička
17. / st / 19:00 / Tylův dům
Polička Jazz Festival
Jan Hasenöhrl a The Loop Jazz Orchesta (CZ).

19. / pá / 19:00 / Tylův dům
Polička Jazz Festival
J. J. Jazzmen a Barbora Vágnerová (CZ), 

František Uhlíř Team (CZ), Juwana Jenkins 
Blues Band (USA/CZ).
 
20. / so / 19:00 / Tylův dům
Polička Jazz Festival
Mike Parker S Meta (USA/PL), Marta Töpferová 
atin Trio (CZ/ARG/CHL), Libor Šmoldas Nyc 
trio (CZ/USA).

Sport
Basketbal
13. / so / 9:00 / Gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – SKB Česká Třebová
Nadregionální liga U 17.

14. / ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Vysoké Mýto
Východočeská liga muži.

Basketbal Tuři
14. / ne / 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BS VIVIDBOOKS Pardubice

28. / ne / 16:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BC VYSOČINA 

Florbal
6. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – ženy
2. liga žen, skupina 4.

14. / ne / 14:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – Snipers Třebíč
Muži: Národní liga východ. 

20. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – přípravka 

20. / so / 20:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FBC Vikings Kopřivnice
Muži: Národní liga východ.

Volejbal
6. / so / 10:00 / tělocvična OA
TJ Svitavy B – Moravská Třebová
Ženy – KP I. tř.

7. / ne / 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Šlapanice
Ženy – 2. liga.

7. / ne / 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Česká Třebová
Kadetky – 1. liga .

13. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Kerhartice
Muži – KP I. tř.

20. / so / 10:00 / tělocvična OA 
TJ Svitavy B – VK Litomyšl
Ženy – krajský přebor I. tř.

27. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Junior Brno
Ženy – 2. liga.
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Vybral jsem pro dnešní vyprávění rok 
1951. Byla to taková zvláštní doba plná 
ideologie a bezpráví  totalitního státu dle 
sovětského vzoru, ale byla to i doba nad-
šeného budování lidové demokracie. Co 
na tom, že se svět zúžil do propagandis-
tických hesel. Ve městě vznikl komunální 
podnik, byl ustaven svaz zahrádkářů (měl 
se podílet na okrašlování města), z názvů 
ulic mizela poslední jména osobností prv-
ní republiky (dr. E. Beneš), sehrálo se první 
utkání v basketbalu, kterému se muselo 
říkat košíková, byl slavnostně otevřen stát-
ní kojenecký ústav ve zkonfiskované Berg-
mannově vile. Pokračovala kolektivizace 
zemědělství, vyšlo první číslo Okresních 
vesnických novin Svitavska a vedle výstav 
lidové tvořivosti, manifestací a Pochodu 
míru jsme zde měli ještě jedno novum – 
první Slavnosti dědy Mráze, asi proto, že 
mráz je nejlepší děda, nositel pokrokových 
tradic. Hrálo se a zpívalo, cukrovinky se 
sypaly proudem, aby děti měly radost 
a zapomněly na nepokrokové Vánoce.
Rok 1951 ale přinesl i jeden konec tradič-
ní svitavské školy. Při reformě odborného 
školství byla zrušena Průmyslová škola 
textilní. Ta navazovala na v roce 1873 
vzniklou odbornou školu tkalcovskou, kte-
rá měla za cíl vychovávat pro svitavské 
textilky odborné dělníky a plnila i sociální 
program v době krize průmyslu. Po mnoha 
vyučovacích místech se město v roce 
1888 rozhodlo pro stavbu školní budovy 
(dnes Střední zdravotnická škola Svitavy), 
a to na vlastní náklady. Projekt stavebního 
rady Franze Schmoranze byl dokončen 
roku 1894. Škola patřila k nejmodernějším 
ústavům své doby, využívala i sousední 
elektrárnu a není divu, že po skončení vál-
ky byla 8. října 1945 obnovena. Jejím ředi-
telem se stal dr. ing. Postupa, od začátku 
roku 1946 ing. Václav Rajsígl a od roku 
1948 Jiří Kareš. V prvním školním roce 
měla 2 třídy s 80 žáky. Zajímavostí zůstává, 
že v roce 1949 ji absolvoval a maturoval 
zde budoucí spisovatel a scénárista Jaro-
slav Dietl. Možná právě zde došlo k vědo-
mostní inspiraci pro seriál Inženýrská ody-
sea či Nemocnice na kraji města. Berte to 
s nadsázkou. V roce 1951 byl vytvořen 
nový systém odborného školství, průmys-
lová škola textilní byla zrušena a prázdná 
budova připadla střední zdravotnické ško-
le. Ta zde sídlí dodnes.  Radoslav Fikejz

Městské  
muzeum a galerie

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

Výstavy, workshopy  
a první adventní neděle
V měsíci listopadu nabízí městské muzeum 
veřejnosti především pokračování výstav, které 
byly otevřeny již v září a říjnu. Brouk Pytlík oči-
ma entomologa představuje pohled na svět 
hmyzu prostřednictvím štětce a pera Ondřeje 
Sekory, slavného kreslíře a spisovatele knih pro 
děti. Výstava je vhodná pro celou rodinu, ná-
vštěvníky seznamuje s hrdiny Sekorových knih 
i jejich rolí ve skutečném světě, navíc je dopro-
vázena řadou interaktivních prvků. 
Výstavu s anglickým názvem Art Islands, tedy 
Umělecké ostrovy, tvoří osobité prezentace tří 
polských umělců Wita Pichurského, Damiana 
Pietreka a Bartosze Posackého. Každý z nich je 
svébytným představitelem aktuální umělecké 
scény v Polsku. Na výstavě je proto možné se 
setkat s řezbářskou tvorbou, s konceptuálním 
uměním, zabývajícím se víceúrovňovou analý-
zou hmoty či s experimentálními díly na pome-
zí malby a kresby, v nichž autor hledá nové 
cesty, jak interpretovat realitu. 

S blížícími se Vánocemi můžete rovněž využít 
muzejní nabídky dvou workshopů a v jejich rám-
ci si vyrobit originální dárky pro své blízké. 
Na 13. listopad je připraven kovářský workshop 
a o týden později, tedy 20. listopadu, proběhne 
workshop plstění mokrou technikou.

Poslední listopadová neděle je zároveň první 
nedělí adventní, kdy se ve svitavském muzeu 
tradičně otevírají vánoční výstavy. Letos nás 
po dvou letech opět čeká výstava betlémů. Její 
jádro bude tvořit rozsáhlá sbírka rodiny Sochorů, 
řezbářů a sběratelů z Královéhradecka, která 

sestává z betlémů dřevěných, skleněných, pa-
pírových i keramických, betlémů mechanických 
i zasazených do skořápky vlašského ořechu. 
S velkou radostí veřejnosti opět představíme 
Velký svitavský mechanický betlém, který bude 
rozšířen o další zrekonstruovanou část, přičemž 
se již můžete těšit i na scénu s narozením Je-
žíška. Novinkou v letošním roce bude otevření 
„betlémové“ herny pro děti všech věkových 
kategorií, pro které máme připraveno například 
dřevěné divadélko s postavami Svaté rodiny, Tři 
králů i andělů, interaktivní orloj s postavami 
svatých, poznávání vánočních vůní či andělská 
křídla. A spolu s rozsvěcením vánočního stromu 
na náměstí Míru bude opět připraven venkovní 
dřevěný betlém řezbáře Františka Malého. Tě-
šíme se na vaši návštěvu. Hynek Stříteský

Cesty svitavskou přírodou  
(díl jedenáctý) 
V dnešním cestování se vydáme až na hranici 
našeho regionu (a spíš i trošku za ni). Podobně 
jako každý správný Chrudimák má aspoň jed-
nou za život navštívit Slatiňany, většina svitav-
ských občanů už určitě vyrazila na Svojanov. 
Málokdo si ale všimne, že se kolem hradu roz-
prostírá krásná příroda. Pojďme se na ni proto 
podívat zblízka.
Pravda, ať už vyrazíme na kole nebo pěšky, vždyc-
ky nás čekají pořádné kopce. Jejich zdolávání 
však může zpříjemnit skřípavý hlas strnada luční-
ho a průlet dravého motáka pilicha. U hradu se 
pak vyplatí koukat trochu na zem. Leží tu totiž 
červené granáty a vzácně také černé turmalíny. 
Letmý pohled do okolních štol občas odhalí vrá-
pence malého, jenž tráví celý den zavěšený hla-
vou dolů. Ti, kteří do okolních lesů vyrazí opravdu 
časně, nebo se budou z výšlapu naopak vracet 
až za soumraku, mají ve větvích stromů šanci vi-
dět puštíka obecného. Slavnou sovu z pohádky 
o Popelce. V podhradí pak dominuje divoká řeka 
Křetinka, v níž mezi kameny žijí larvy chrostíků, 
a občas nad její hladinou proletí trochu oblejší 
hnědá koule. Jde o skorce vodního, jediného po-
tápěče mezi evropskými pěvci. Tento výšlap na-
víc nabízí spoustu nádherných výhledů do krajiny 
a ideální využití posledních paprsků podzimního 
světla. Tak šťastnou cestu!  Jakub Vrána

KULTURA NAŠE JEDNIČKY (10)



18 

Středisko  
kulturních služeb

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

Reverzní dveře konečně v Trámu
Ve svitavském divadle Trám se v sobotu 20. 
listopadu v 19 hodin uděje divadelní předsta-
vení Reverzních dveří: Zdrhnout z Indie. 
Nejnovější počin brněnského souboru v režii 
Kamily Konývkové Kostřicové vznikal na prk-
nech zmíněného divadla. V létě se dočkal pre-
miéry a první reprízy na mezinárodních diva-
delních festivalech: v litevské Klaipedě 
a na festivalu Soukání v Ostrově nad Ohří. Au-
torská inscenace vychází z novely Josefa Pán-
ka Láska v době globálních klimatických změn.
O mezní situaci. O momentu, pro který stojí 
za to žít. Jak přehodnotit předem připravené 
představy, obecně sdílené názory či hodnoty 
v konfrontaci s žitou skutečností a vlastní tou-
hou po…štěstí? V situaci krize, kterou přináší 
srážka člověka s prostředím, člověka s člově-
kem, jeho s ní, se snažíme porozumět hlavně 
sami sobě.
Tak tedy konečně, tak tedy ve Svitavách. Do-
ražte s námi prožít tuto kulturní osmdesátimi-
nutovku. Těšíme se moc! (rd)

Honza Křížek v Tyjátru
Zpěvák, skladatel a producent Honza Křížek, 
kterého české publikum zná zejména jako 
frontmana dnes již kultovní formace z 90. let 
„Walk Choc Ice“ nebo také jako kytaristu a zpě-
váka kapely Blue Effect, zavítá do Alternativní-
ho klubu Tyjátr ve Svitavách v rámci dalšího 
koncertního křtu své nové desky Revoluce. 
Koncert se uskuteční v úterý 16. listopadu 
2021 od 20:30 hodin a během večera zazní jak 
nová crossoverová deska, již dominují kytarové 
riffy, stejně tak vybrané písně z repertoáru 
„Walk Choc Ice“.  Vít Sekvard

MAC  
aneb Malý abonentní cyklus
Co se chystá 27. listopadu v divadle Trám 
a klubu Tyjátr? Už XV. večer Malého abonent-
ního cyklu: hudebně divadelní událost nejen 
pro studentské publikum! Věřte, že program 
bude výživný a dechberoucí. Jen přijďte, přijď-
te za námi blíž a nechte se unést na kulturních 
vlnách vířených mladými tvůrci: divadlo Con-
vivium, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř: Hra o duši.
Convivium se po loňské adaptaci textu K. J. 
Erbena vrací k pohádkové předloze a je tomu 
rád. Tentokrát jde o inspiraci bratry Grimmy, ale 
stejný motiv jsme našli i u B. Němcové, K. J. 
Erbena, G. Basila, ale i u Straparola. „Ctnost se 
upevňuje v trampotách…” Režie: Jarka Holaso-
vá a soubor.
Dále vystoupí kapela Merenda (kapela vznikla 
z touhy po tvoření a kultuře v době koronaviro-
vé...) a kapela The Valentines (královéhradecké 
indie-rockové trio má za sebou řadu koncertů 
po celé české republice, vítězství v soutěži 
Startér Radia Wave a před sebou jistě zářivou 
budoucnost). A něco navíc!
Studentské vstupné 80 Kč, pro ostatní za 110 Kč. 
Čekáme a těšíme se na vás všechny v sobotu 
27. listopadu ve 20 hodin. #Sarahzšatnysetěší 
#MACsvitavy

KULTURA

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

Upozornění o uzavření knihovny
Ve čtvrtek 4. listopadu bude knihovna z provoz-
ních důvodů uzavřena. Knihy můžete vracet 
do biblioboxu před Fabrikou, který je určen 
POUZE pro vracení knih půjčených z knihovny. 
Knihy z domácích knihovniček je možné dát pro 
další využití do knihobudek v parku Jana Pala-
cha nebo na náměstí u Floriánky. Děkujeme!

Prostor pro mladé
V souvislosti s rekonstrukcí dětského oddělení 
jsme od října otevřeli nový „teen“ prostor, kde 
mladí lidé mohou trávit volný čas (studovat, re-
laxovat). K dispozici je stolní fotbálek či deskov-
ky. Každé pondělí je možnost vyzkoušet si vir-
tuální realitu. Samozřejmostí je wi-fi připojení. 
Zájemci o literaturu mohou vybírat z velkého 
množství komiksů, fantasy či young adult lite-
ratury. Otevřeno je každý den kromě středy 
od 13 hodin do 18 hodin. 

Kluby v knihovně
Aktivity realizované v knihovně v rámci projek-
tu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy 
financovaného z OP VVV:

1. / po / 18:00
Filmový klub: Neopouštěj mě 
(knižní předloha Kazuo Ishiguro)
Dystopický román Neopouštěj mě (Never Let Me 
Go) z pera anglického spisovatele japonského 
původu Kazua Ishigura, nominovaný na prestiž-
ní Man Bookerovu cenu za literaturu, je předlo-
hou melancholického a nostalgického příběhu 
o dospívání, prvních láskách a hlavně o tom, že 
každý z nás má na světě nějaké poslání. Otázkou 
je, zda to předurčení či poslání musíme následo-
vat… Scénář: Alex Garland. Režie: Mark Roma-
nek. Hrají: Carey Mulligan, Andrew Garfield,  
Keira Knightley. Večerem provází Michal Kadlec.

3. / st / 13:00–15:00
Kroužek na podporu digitální gramotnosti
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá 
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v prostorách knihovny každou sudou středu 
kroužek na podporu digitální gramotnosti. Ur-
čen je pro děti od 10 let, náplní je práce s virtu-
ální realitou a jiné aktivity. Vstup je volný od 13 
do 15 hodin. 

3. / st / 17:00
Fantasy klub
Návštěvníci se seznámí s novinkami ze světa 
fantasy, sci-fi literatury i knižních sérií. Bude 
probrán vliv knižních předloh na jejich filmové 
zpracování a fenomén komiksu. Klub vede Mi-
chal Římal z knihkupectví Minotaur, určen je 
pro děti od 8 do 12 let.

10. / 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! 

15. / po / 15:00 / bar u knihovny
Turnaj ve VR
Chcete si zasoutěžit v netradičních disciplí-
nách? Máte možnost přihlásit se na turnaj 
ve virtuální realitě. K dispozici bude celkem pět 
disciplín, kde otestujete své schopnosti a přes-
nost. Akce je určena pro děti od 10 let. Stačí se 
přihlásit do 11. listopadu na adrese sy@booksy.
cz, kde uvedete věk a jméno dítěte.
 
Den poezie
11. / čt / 14:00-17:30 / městská knihovna
Den poezie 2021
Po dvou letech se opět připojujeme k celostát-
nímu festivalu Den poezie. Odpoledne bude 
mít dvě části – setkání s básníkem, textařem 
a překladatelem Robinem Králem a prezentace 
textů vhodných k recitaci. 
1. část od 14 hod – beseda s Robinem Králem, 
který představí svou novější původní a překla-
datelskou tvorbu a bude odpovídat na otázky 
o psaní a poezii. 
2. část od 16 hod – práce s knihami a texty, 
výběr textů (nejen poezie) vhodných k recitaci.

Robin Král (1981)
Robin Král je básník, textař, překladatel a peda-
gog věnující se tvorbě pro děti a psaní písňo-
vých textů pro interprety od Hurvínka po Marka 
Ebena. Vystudoval estetiku na FFUK a tvorbu 
textu a scénáře na Konzervatoři a VOŠ J. Ježka. 
V současnosti působí jako lektor tvůrčích a li-
terárně teoretických předmětů. Za svou tvorbu 
získal řadu ocenění. Pro nejmenší děti jsou ur-
čena leporela (např. Když dá husa huse pusu 
či Ferdinande!), starším dětem je určena např. 
kniha Vynálezárium, která přináší přehled de-
seti základních básnických forem, a pro dospě-
lé čtenáře sbírka limeriků Byl jeden pán. Srdeč-
ně zveme žáky, studenty, učitele a rodiče 
a všechny milovníky poezie a kvalitního čtení. 
Aktivita je realizována v rámci MAP II a Imple-
mentace MAP ORP Svitavy.

19. / pá / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Den pro dětskou knihu 
s Ester a Milanem Starými
Ester Stará je spisovatelka, speciální pedagož-
ka a logopedka a společně se svým manželem, 

výtvarníkem Milanem Starým, vydávají knihy 
zaměřené na komunikační a jazykové doved-
nosti dětí. Získali za ně řadu ocenění v Česku 
i zahraničí. Mezi jejich nejnovější knihy patří 
Nauč Edu abecedu, Ó, ó, ó, vajíčko, leporelo 
Aport, Fousku! či Až se ucho utrhne: 50 ilustro-
vaných přísloví. 
Aktivita je podpořena z NDT Obec přátelská 
rodině a seniorům 2021.

Křest knihy Martina Sodomky
Na Velký knižní čtvrtek 14. října vyšla svitavské-
mu rodákovi Martinu Sodomkovi kniha s ná-
zvem Středosvět a jeho podivuhodné zákony. 
Jedná se o druhý titul z Edice technické belet-
rie. Křest knihy proběhne v pátek 5. listopadu 
v 17 hodin v klubu Tyjátr. Kmotry knihy budou 
členové skupiny Kowalski. Od 20 hodin bude 
následovat koncert skupiny Kowalski spojený 
s křtem jejich nové desky. 

25. / po / 20:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí: Soběstačný (Zuzana Dostálová)
Listování představuje netradiční formou knížky 
na jevišti. Tentokrát to bude příběh o neradost-
ném dospívání, rozpadlé rodině, prvních lás-
kách, smrti a dozrávání k odpovědnosti a sa-
mostatnosti. Štěpánovi je jedenáct a celý jeho 
svět závisí na dospělých. Jenže co si počne 
ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil — od-
stěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kal-
hot mu koukají kotníky. Tátova nová přítelkyně 
nemá Štěpána moc v lásce, přijde si nadbyteč-
ný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem 
a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto 
přeje hlavně jednu věc — co nejrychleji vyrůst 
a být soběstačný. I když je tu hlavním hrdinou 
Štěpán a jeho čtyři roky života, je to především 
sonda do světa dospělých. Účinkují: Markéta 
Lánská, Jiří Ressler (alt. Lukáš Hejlílk) a Zuzana 
Dostálová. Vstupné 100 Kč.

Kapičky v knihovně

Absolvent zdejší střední ekonomické školy Pa-
vel Kyselák daroval svoji poslední knihu Kapič-
ky vzpomínek aneb Céprání slovy svitavské 
městské knihovně. 
Autor, člen Obce spisovatelů ČR, už přes třicet 
let bydlí v Praze, rozhodně ale nezapře svůj 
moravský původ z kraje kolem Jevíčka, kde žil 
a vyrůstal. Píše i ve své rodné malohanáčtině. 
Mnohé vzpomínky a fejetonky pramení také 
z jeho čtyřletého působení ve Svitavách. Uve-
denou knihu pokřtila meteoroložka České te-
levize Taťána Míková.  Jana Strachoňová

Kniha Cesty za štěstím 2
Svitavská rodačka Kristýna Tronečková je au-
torkou nové knihy s názvem Cesty za štěstím 2, 

kterou vydalo nakladatelství Albatros 25. října 
2021. Kniha je esencí tří zemí; tří různých pří-
stupů ke štěstí.

„Tuto knihu jsem psala v norských horách sko-
ro sedm měsíců, které pro mě znamenaly 
jednu velkou vlnu radosti vtisknutou do textu. 
Kniha je pokračováním prvního dílu Cesty 
za štěstím, který se vyprodal a dotiskl už 
v lednu 2020, kdy jsem se od Bhútánu, Izrae-
le a Islandu posunula k dynamické trojici – 
Norsku, Arménii a Číně. Propojením kapitol 
o štěstí s těmi zážitkovými vzniká koktejl na-
míchaný z ingrediencí vlastních dané kultuře 
a mých prožitků s lidmi.
Norsko je země, kde má schránka nabyla síly. 
Arménie je země, kde má duše poznala mi-
nulost. Čína je země, kde má mysl odkryla 
jinakost.
Na těchto místech jsem pokračovala v doktor-
ském výzkumu spirituality a štěstí založeném 
na hloubkových rozhovorech s místními oby-
vateli. Měla jsem tak možnost poznat různá 
zákoutí a nahlédnout za oponu.
Síla těla patří Norsku, síla vazeb dýchá z Armé-
nie a síla systému náleží Číně.
V Arménii a Číně jsem strávila pokaždé se-
mestr, do Norska jsem se opakovaně vracela 
a nyní tam v součtu žiju už třetím rokem. Toto 
severské království má pro mě ten správný ryt-
mus a vítr. Energicky úsporné a dobíjející. Čína 
je pravým opakem, a právě proto mě zlákala 
k novým objevům neprozkoumaných hlubin 
sebe sama. Díky ní jsem poznala jinakost defi-
novanou stejností. A Arménie poletuje někde 
mezi oběma kontinenty a ve své starobylosti 
omámí nejedno srdce.
Všechny tři země se staly mým velkým učite-
lem. Mohla jsem tak prozkoumávat mosty i kul-
turní propasti. Norsko, Arménii a Čínu jsem si 
vybrala pro jejich poutavé kontrasty bijící 
do očí. Zajímalo mě, kde se skrývá esence 
štěstí v tak odlišných zemích, které kontrastují 
nejen vedle sebe, ale i uvnitř. Ve výsledku jsou 
si však v lecčem podobné.
Vydejte se se mnou tam, kde štěstí znamená 
neutuchající schopnost žasnout a kde vrstvy 
poznání vytváří libý souzvuk na pozadí křiklavě 
tlumených barev,“ říká autorka knihy.
Spolu s podpisem a dárkem si ji můžete pořídit 
online na webu www.cestyzastestim.cz, osob-
ně na přednáškách z cyklu Bhútán a Norsko 
aneb jak se žije v zemích štěstí nebo u všech 
dobrých knihkupců v České republice.

Ke knize Cesty za štěstím 2 je také doprovodná 
výstava fotografií, kterou můžete zhlédnout 
v listopadu ve druhém poschodí multifunkční-
ho centra Fabrika.  (kt)
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SVČ Tramtáryje
————————

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

Malý záchranář
Kroužek Malý záchranář povede Martin Spěvák 
a zasvětí účastníky do tajů lidského těla, sezná-
mí je s problematikou první pomoci, naučí je 
pracovat s lékárničkou a mnoho dalšího. Zdali 
tě zajímá, kolik máš v těle kostí a svalů, jak po-
moci lidem v nesnázích nebo jak ošetřit odřené 
koleno... Kroužek Malý záchranář je jistě pro 
tebe. Kroužek je jednou za 14 dní (každý sudý 
týden) v úterý od 16 do 17 hodin, pro děti od 8 
do 12 let, cena: 990 korun.
 
Háčkování
Myslíte, že se háčkují jen dečky? Není to prav-
da! Háček, který dobře padne do ruky, krásná 
příze v oblíbené barvě a skvělá vedoucí Šárka 
Faltusová vám ukáží, že to není pravda. Od zá-
kladních technik se můžete vlastnoručně uháč-
kovat k chňapce, obalu na telefon, kabelce, 
čepici, panence či zvířátku. Každé pondělí 
od 16 do 17 hodin, pro děti od 8 do 12 let, cena: 
1190 korun.

Kroužky na rok 2021/2022
Máte zájem vy nebo vaše děti trávit volný čas 
aktivně? Nabízíme širokou nabídku zájmových 
kroužků. Volná místa máme. Více informací: 
www.svc.svitavy.cz/krouzky. Za tým Tramtáryje 

Lenka Waltová

MC Krůček

Krůček má 20. narozeniny!
Společně to oslavíme ve středu 10. listopadu 
od 10 hodin. Na oslavu srdečně zveme děti, ro-
diče, prarodiče, dobrovolníky a všechny naše 
příznivce a podporovatele. Aktivity Krůčku jsou 
podpořeny městem Svitavy, Pardubickým krajem 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí – Národ-
ním dotačním titulem Rodina. Kromě oslavy na-
rozenin vás v Krůčku čeká v listopadu bohatý 
program pravidelných týdenních aktivit, který 
zahrnuje například klub Příprava na miminko, 
Podpůrnou skupinu kontaktního rodičovství, tě-
hotenské cvičení, nové kluby Opičáci a Šikulové, 
osvědčenou Mama a mimi jóga, Smyslohrátky, 
Babyklub a baby masáže, venkovní klub Dubinka 
a další aktivity. Navíc se můžete těšit ve čtvrtek 
25. listopadu na tvořivou dílnu, ve které budeme 
společně vyrábět adventní věnce, adventní at-
mosféru navodíme i výborným punčem. 

I v listopadu budou probíhat vzdělávací semi-
náře a workshopy určené nejen pro rodiče 
malých dětí. K nim nabídneme v případě zájmu 
i hlídání dětí. U vzdělávacích kurzů se můžete 
těšit na tato témata: Emoční vývoj dětí v růz-
ných kulturách, Už nejsme partneři, ale rodiči 
zůstáváme napořád, Zdravé nožičky, Jak mlu-
vit s dětmi, abychom si porozuměli?, Souroze-
necká rovnováha. Nabídku aktuálního progra-
mu i vzdělávacích akcí naleznete na našem 
webu www.kruceksvitavy.cz a facebooku: face-
book.com/mckrucek. Nově můžete sledovat 
také krůčkovský Instagram https://www.insta-
gram.com/kruceksvitavy/. Osobně nás najde-
te ve 4. patře multifunkčního centra Fabrika 
Svitavy. Kapacita vzdělávacích akcí i hlídání 
dětí je omezena – je vždy nutné přihlášení pře-
dem na materskecentrum@kruceksvitavy.cz 
nebo na tel. 737 236 152, kde také získáte více 
informací. Za tým Krůčku  Kateřina Burešová

Každý člověk je jiný, některý ještě VÍC…

I lidé s poruchou autistického spektra (PAS) 
vnímají. V životě každého člověka existují situ-
ace, které nám nejsou příjemné, plně si je však 
uvědomujeme a zpravidla zvládneme vyřešit 
bez větší újmy na zdraví. Co však nastane, když 
z našeho pohledu běžné věci, jsou právě ty 
nesnesitelné? Uvedu pár příkladů možného 
odlišného smyslového vnímání, se kterými se 
setkávám při práci s lidmi s PAS na Svitavsku. 
Zářivka může být spouštěčem záchvatu, na-
opak silně blikající modré světlo v dětském 
pokoji může být zdrojem bezpečí. Pípající po-
kladny v obchodě způsobí, že dítě sebou sek-
ne na podlahu; monotónní zvuk pračky uklid-
ňuje. Někdo rád čichá k vlasům, pro jiné parfém 
asistentky pedagoga zvyšuje agresivitu. Někdo 
nemusí být schopen pozřít žádné míchané jíd-
lo, protože smysly nezvládnou vyhodnotit tu 
nálož chuťových stimulů. Hlazení plyšového 
medvídka je příjemné; naopak nevhodný ma-
teriál pyžama nesnesitelně odírá kůži…
Člověk s PAS vnímá. Intenzita je různá (hyper 
nebo hyposensitivita), nemusí tak dobře rozu-
mět tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nastává ne-
přiměřená reakce.
Často při stejné diagnóze jsou „spouštěče“ 
chování naprosto rozdílné. Poté, co se povede 
je odhalit, nastává další otázka: jak překonat 
„jinakost“ a podpořit začlenění do společnosti?
Přeji za MC Krůček všem pečujícím, stejně tak 
dětem a dospělým s PAS, aby se v dnešní spo-
lečnosti neztratili, měli možnost být šťastni, 
naplněni a našli někoho, kdo je na cestě po-
chopí, podpoří a nasměruje například 
i na vhodnou sociální službu.
Aktivity jsou podpořeny z projektu Obec přá-
telská rodině. Kateřina Ciencialová

Charita Svitavy

Dny Charity Svitavy
Pátek 12. 11. 2021
9:00: děkovná mše svatá, kostel sv. Josefa
10:00-12:00: den otevřených dveří v Charitě

Budova Polní 2:
 • domácí zdravotní péče: měření krevního tla-

ku a glykemie, prohlídka prostor nové služby
 • ateliéry Polňačka: tvoření – plackování
 • povídání při kávě s ředitelkou - Empower-

ment v Charitě Svitavy, Domácí zdravotní 
péče

 
DPS „penzion“ Felberova 31:
 • Charitní pečovatelská služba - vyzkoušejte 

nový schodolez

Světlanka Jungmannova 6:
 • čajový dýchánek u seniorů
 • tvoření – korálkování
 • prodej výrobků klientů

Neděle 14. 11. 2021 v 17 hodin, 
kostel sv. Josefa Svitavy
benefiční koncert pěveckého sboru RAKOS, 
vstupné dobrovolné

Úterý 30. 11. 2021 v 19 hodin, kino Vesmír
• promítání filmu Jednotka intenzivního 

života
• beseda s protagonistkou filmu  

MUDr. MgA. Kateřinou Rusinovou
 • akce se koná ve spolupráci s SKS Svitavy  

a Oblastní Charitou Polička
Všichni jste srdečně zváni!

Klub seniorů

3. 11. / st / 14:00 / Fabrika – aula
Jistota pohybu v nejisté době
Hýbat se můžeme každý den, vše závisí na mo-
tivaci k aktivní činnosti a na dostatečném 
množství informací, co lze dělat s vlastním tě-
lem a jaké jsou možnosti péče o psychofyzio-
logickou stránku osobnosti. Pozitivní naladění 
díky pohybu může přispívat k dobré rodinné 
pohodě a vrací potřebnou sílu pro zvládání pře-
kážek a potíží, které nás mohou potkat.  Záleží 
jen nás, jak své zkušenosti využijeme ve svůj 
prospěch.
Přednášet bude akceptovaná odbornice v ob-
lasti psychologie sportu doc. Paed Dr. Marie 
Blahutková, Ph.D., která se již léta zabývá cvi-
čením, psychomotorikou a pedagogickou čin-
ností na Masarykově univerzitě v Brně. Je au-
torkou řady odborných publikací, hlavním té-
matem je pohyb a zdraví ve všech sférách 
lidského života. Určeno všem seniorům.

9. / út / 13:00 / Bowling-squash centrum
Bowlingový turnaj
Akce pro členy klubu seniorů.

22. / po / 13:00 / Fabrika – učebna č. 2
Zimní tvoření
Tvoření zimních ozdob a dekorací.
Příspěvek na materiál 30 Kč. Akce pro členy 
klubu seniorů. 
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Setkání s jubilanty
Posezení s jubilanty, kteří slaví v letošním roce 
slaví významné životní výročí. Pouze pro pozva-
né. Milena Brzoňová

Svaz postižených civilizačními 
chorobami

Pobyt byl velmi příjemný

Druhý zářijový týden odjelo třicet členů základ-
ní organizace SPCCH Svitavy na léčebně re-
kondiční pobyt do Tří studní. Nejstaršímu účast-
níkovi bylo 86 let a nejmladšímu 60. Program 
byl nastaven tak, aby se ho mohli zúčastnit 
všichni v rámci svých možností. Každý den 
před snídaní jsme se sešli venku, protáhli jsme 
si tělo a přivítali sluníčko. To nám opravdu přá-
lo celý týden a umožnilo nám cvičení venku 
a realizaci všech plánovaných vycházek a vý-
letů. Vycházky kolem rybníků Sykovec, Medlov, 
ke studánkám Vitulka, Barborka a do blízkého 
okolí hotelu byly uzpůsobeny mobilitě účastní-
ků. Navštívili jsme pražírnu Hofr v Blatinách 
s ochutnávkou kávy a domácích moučníků. 
V Podlesí jsme se vrátili do dětství v Pohádkové 
vesničce, ve Sněžném jsme navštívili arbore-
tum s bonsajemi a místní muzeum s překrás-
nými obrazy zachycujícími Vysočinu ve všech 
ročních obdobích. Velké oblibě se těšilo cviče-
ní a volné plavání ve vnitřním bazénu. Páteční 
odpoledne nám zpříjemnili svitavští harmoni-
káři Milan Flek a Josef Klusoň. Večery nám vy-
plnily kvízy a společenské hry. Závěrečný večer 
byl zpestřen soutěží o ceny s předáváním dár-
ků a diplomů za plnění ozdravného programu. 
Po celý pobyt panovala velmi příjemná atmo-
sféra a všichni jsme odjížděli domů osvěženi 
na duši i na těle.  Marie Grmelová

Informace členům organizace
Aktuální přehled akcí do konce roku najdete 
na webových stránkách: www.spcch.cz - orga-
nizace - Pardubický kraj – ZO Svitavy, ve skříň-
kách na náměstí pod podloubím U Mouřenína 
a ve 3. podlaží Fabriky. 
  
Lesní klub Napísek

Pojďte s námi do lesa!
V Lesní klubu pro děti Napísek každý týden 
pořádáme klubík pro ty nejmenší děti (0-4let) 
a jejich rodiče. Každý týden na vás a vaše děti 
čeká jiné téma a jiná průvodkyně, které mají 
připravené různé hry, písničky, tanečky, tvoření... 
Program můžete sledovat na našem FB Lesní 
klub pro děti Napísek. V listopadu nás čeká: 
3. 11. (středa) Hrátky s větrem s Adélou 
12. 11. (pátek) Svatý Martin a výroba lampionků 
s Miluškou
18. 11. (čtvrtek) Listohrátky s Adélou
23. 11. (úterý) Uspávání zvířátek s Míšou
Cena za klubík je za rodinu 100 korun. 
Není nutné se předem hlásit. Klubíky se konají 
za každého počasí. Těšíme se s vámi v lese 
naviděnou.  Světlana Kluková

Muzeum esperanta
 
Setkání v muzeu

Ve dnech 3. – 5. září pořádal Klub přátel espe-
ranta ve Svitavách „Setkání v muzeu“.  V muzeu 
se sešlo 34 účastníků z 17 míst ČR, 1 účastník 
byl ze Slovenska a 1 účastník z Německa. 
Program probíhal dle pozvánky. V pátek večer 
nám vyprávěl Jan Richtr o své třítýdenní cestě 
po národních parcích Jihoafrické republiky. 
V sobotu jsme uvítali zahraniční hosty, přečetli 
zdravice od zahraničních přátel z Toga, Japon-
ska, Německa, Brazílie a Číny, minutou ticha 
uctili památku esperantistů, kteří nás v posled-
ní době opustili, a slavnostně otevřeli novou 
výstavu na téma „Světové kongresy“. Odpole-
dní program zahájil Ján Vajs ze Slovenska. Při-
blížil nám zákulisí z pořádání Světového kon-

gresu esperanta v Nitře v roce 2016. Přes 
všechny překážky, které museli slovenští espe-
rantisté zdolat, patřil 101. světový kongres v Ni-
tře k těm nejúspěšnějším. Získali nejen velkou 
podporu města, záštitu prezidenta, ale po ce-
lou dobu průběh kongresu vysílali do celého 
světa a zaujali i neesperantskou veřejnost. 
Večer jsme díky vyprávění a dokreslení foto-
grafiemi putovali s Jánem kolem světa.  Nikdo 
však nečekal, že toto putování s Jánem bylo 
poslední. Přesně za dva týdny po jeho před-
nášce jsme se s ním naposledy loučili v Lip-
tovském Mikuláši. Byl to neobyčejný člověk – 
kromě esperanta, kde byl předsedou Sloven-
ské esperantské federace, byl uznávaným 
speleologem a podílel se na objevení nových 
jeskyní ve světě. V Městském muzeu uspořádal 
v roce 2013 fotografickou výstavu o zdolávání 
nejvyšších vrcholů evropských zemí. Přivedl 
první zahraniční hosty do Muzea esperanta 
po jeho otevření. Před odchodem do důchodu 
pracoval na Ministerstvu zemědělství Sloven-
ské republiky. Ztratili jsme tak velkou oporu 
ve své činnosti. Čest jeho památce!

Libuše Dvořáková

Zo Kardio Svitavy

Podzim zve k procházkám
V říjnu se uskutečnila kombinovaná vycházka 
spojená se setkáním se s podzimní přírodou 
v okolí Svratouchu. Cílem byla návštěva muzea 
motocyklů v tomto krásném městečku. K vidění 
byly exponáty, vyvolávající v mnoha účastnících 
vzpomínky na výlety a cesty, podnikané na mo-
tocyklech v době, kdy nebyl automobil skoro 
v každé rodině. K vidění jsou exponáty francouz-
ské, anglické, americké a samozřejmě naší pro-
dukce. Všechny vystavené stroje jsou funkční, 
což je v řadě případů hodné obdivu.
Motocykl dával možnost oprostit se od hromad-
né dopravy a navštěvovat blízké i vzdálenější 
krásy naší země. Patří dík tvůrcům expozice 
za jejich um a snahu v udržování technických 
skvostů pro zhlédnutí návštěvníky.
Dalším cílem vycházky byl lovecký zámeček 
Karlštejn. Nachází se nedaleko od Svratouchu, 
zasazený do klidné krajiny. Zámeček byl posta-
ven v letech 1770-1775, ve stylu středoevropské 
architektury pozdního baroka.
Mnozí pamětníci si uvědomili, že byl tento objekt 
využíván mimo jiné jako rekreační a školicí stře-
disko i v již zrušené firmě OP Prostějov. V letech 
2014–2020 byla uskutečněna rekonstrukce, kte-
rá navrátila souboru staveb téměř původní po-
dobu. V současnosti je místem, kde je možné 
strávit příjemný pobyt v klidu přírody.
Na měsíc listopad je připravován výlet do Daň-
kovic. Obec ležící v severovýchodní části okresu 
Žďár nad Sázavou v nadmořské výšce 650–710 
metrů n. m. Nedalekou dominantou je Buchtův 
kopec (813 metrů n. m.). Cílem výletu by měla 
být nejen prohlídka obce, ale i návštěva objektu 
Střediska zabezpečování letového provozu, vy-
stavěného právě na Buchtově kopci.
Na prosinec (9. 12.) je připravována výroční 
členská schůze ZO Kardio v kulturním středis-
ku Fabrika ve Svitavách. Informace ke konání 
schůze budou uveřejněny ve vývěskách jak 
ve Svitavách, tak v Poličce.  Josef Zavřel
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SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (36. DÍL)  

Petr Stolín
Architekt Petr Stolín, letos ohodnocený prestižní cenou Architekt roku 2021, vlastně vůbec nechtěl 
být architektem. V komplikované době sedmdesátých let minulého století nastoupil na svitavské 
učiliště, ale podařilo se mu přestoupit na střední průmyslovou školu v Liberci, posléze v Brně 
a vystudoval Fakultu architektury VUT. Je podepsán pod množstvím úspěšných projektů. Pracuje 
i s bratrem Janem, sochařem, podle odborníků spolupracují v trvalém překračování hranice mezi 
výtvarným uměním a architekturou. Petr Stolín má vlastní ateliér, působí jako docent a vedoucí 
Katedry architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Jak se stalo, že se Vaše kroky ubíraly ke studiu 
architektury, měl jste vzor v rodině?
„U nás v rodině bylo zastoupeno technické 
i umělecké zaměření. Osobně jsem však nikdy 
nepomýšlel být architektem, byla to záležitost 
osudu, jak mne komplikovaně provedl celou 
cestou k získání vzdělání. Architektura pak byla 
po absolvování stavební průmyslové školy lo-
gickým vyústěním.“
 
Jak byste charakterizoval své stavby? A hlav-
ně, čím jsou jiné, než výtvory Vašich kolegů?
„Své stavby nedokážu přesně charakterizovat, 
návrhy dělám hodně intuitivně. Mnohem lépe 
to umějí rozklíčovat kolegové, co se zabývají 
kritikou umění a architektury. Sám jsem pak 
překvapen, co jsem tou stavbou všechno my-
slel. Nemyslím si, že by mé domy nějak zásad-
ně vynikaly oproti ostatním – jsou skromné, 
jednoduché v použití běžných materiálů, mají 
základní stavební detaily, ale evidentně v sobě 
skrývají zvláštní kvalitu žitého prostoru, jež pod-
vědomě fascinuje.“

Tvoříte v tandemu s Alenou Mičekovou, co je 
dílem Vaším a co paní Aleny? Jinými slovy, 
na co jste šikovnější Vy a na co ona?
„Myslím, že naše podíly na tvorbě nelze zcela 
oddělit. Naše individuální postupy se v průběhu 
vzniku domu mísí, důležité je, že vzniká syner-
gie a proces se posouvá správným směrem, 
který společně cítíme.“

Letos jste získal prestižní ocenění Architekt 
roku 2021. Co pro Vás znamená?
„Bylo to pro mne překvapení již v momentu 
výběru mezi finalisty, je to známka, že naše dílo 
stále dobře rezonuje mezi odbornou veřejnos-

tí. Do poslední chvíle jsem nevěděl, která z vý-
razných nominovaných osobností architektury 
titul získá. Vnímám to velmi silně, jako vyjádře-
ní respektu a uznání naší práce.“

Ocenění jste dostal za zenové domy, popište 
je čtenářům, prosím. Čím jsou jedinečné?
„Je to zvláštní mix konceptu typizovaného byd-
lení s velkou mírou možnosti individuálního při-
způsobení stavby pro její uživatele. Jsou čistou 
esencí ryzí radosti ze stavění. Když je navštívíte, 
máte obrovskou chuť něco realizovat, jakmile 
vidíte, že je to tak jednoduché a logické…“

Dalším želízkem v ohni je mateřská škola 
na Nové Rudě v Liberci, která je jednou z jede-

nácti českých realizací nominovaných na Mie-
se van der Rohe Award 2022.
„Do školky jsme vložili to nejlepší, co jsme do té 
doby načerpali z tvorby architektury. Mnoho 
momentů a prostorových formací jsme si vy-
zkoušeli na sobě samých, které jsme pak ná-
sledně aplikovali do tohoto místa. A tato ener-
gie se nyní zpětně vrací hlavně ve spokojených 
uživatelích, kteří si dům zamilovali a hezky se 
o něj starají.“

Vytvořil jste dlouhou řadu projektů, kterého si 
ceníte nejvíce? 
„Nejvíce zlomové byly pro mne Zen Houses. 
Je to můj ateliér a dům, který mne nakonec 
učí, kdo vlastně jsem. A na čem právě pracuji? 
O rozpracovaných projektech nerad hovořím...“

Jak s odstupem času pohlížíte na svou svitav-
skou stavbu Kavárnu v parku?
„Myslím, že je pořád krásná, jen je to skryto pod 
nánosy vrstev z jejího dosavadního provozu. Už 
tenkrát splňovala nároky dnešních trendů, jaké 
vidíme v současných kavárnách či bistrech.“

Spatřil jste světlo světa ve Svitavách, formovala 
Vás nějak tehdejší zástavba, tehdejší „design“ 
města? Pojmenujete oblíbené místo? A čím Vás 
uchvátil Liberec, Váš současný domov?
„V době, kdy jsem ve Svitavách vyrůstal, jsem 
na architekturu vůbec nemyslel. Žil jsem maxi-
málně sportem a pohlížel jsem na kariéru hlav-
ně v tomto oboru. Jako nejsilnější vzpomínku 
z dětství ve Svitavách si vybavuji běhání na teh-
dy ještě vysoké zdi parku. Ale miloval jsem celý 
park. Také mne jako dítě fascinovaly staré fab-
riky – TOS, Tabačka nebo Vigona, na kterou 
jsem koukal z okna. Než jsem se definitivně 
usadil, tak jsem zažil ještě několik míst. Do Li-
berce mě nakonec přitáhla silná aura architek-
tury, která se zde tenkrát tvořila kolem osob-
nosti Karla Hubáčka.“

Vracíte se do rodných Svitav? Jak hodnotíte 
změny ve vzhledu města, které tu nastaly? 
A máte coby architekt tip, co tu přeměnit?
„Do Svitav zavítám už jen velmi sporadicky, 
momentálně už zde nemám žádné rodinné 
vazby. Naposledy jsem tu byl na pozvání, kdy 
jsme diskutovali před veřejností o Svitavách 
a jejich architektonickém potenciálu. A pokud 
bych měl poradit, tak to rozhodně chce delší 
studium stávající situace, aby intervence 
do města byla správná a akcelerovala dobrým 
směrem.“  Petra Soukupová
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Na Sváťovu cestu vyrazily tisíce lidí
Letos v červnu jsme otevřeli novou Sváťovu zá-
žitkovou cestu okolo rybníku Rosnička. Toto 
pohádkové putování se velmi rychle stalo cílem 
tisíců skřítků, kteří se vydali plnit úkoly pomocí 
dřevěné kuličky. 

Jsme nadšeni z toho, jaký je o hru zájem. Do-
posud jsme prodali přes čtyři tisíce kouzelných 
kuliček s různými motivy. Po vyplnění hrací kar-
ty si každý skřítek za splněné úkoly vybral malý 
dárek. V informačním centru jsme tak dětem 
rozdali přes pět set odměn. Tento projekt má 
výrazný přesah mimo naše město a přispívá 
k rozvoji cestovního ruchu. Za Sváťou se vyda-
li návštěvníci z více než sta měst z celé České 
republiky. Nejdelší cestu k nám urazily Klárka 
a Nela dokonce z Francie, z města Le Touvet. 
Zaznamenali jsme spoustu pozitivních reakcí, 
lidé oceňují originální nápad, krásné prostředí, 
hratelnost a krásné propagační materiály se 
Sváťovou tématikou. Jsme velmi rádi a neustá-
le se snažíme rozvíjet atraktivitu oblíbeného 
přírodního areálu Brand. V příštím roce se mů-
žete těšit na herní lavičky, které nabídnou ještě 
více zábavy pro celou rodinu. Děkujeme kama-
rádům z Vrtule, Sportesu, Grafika, chaty Ros-
nička, městského muzea a občerstvení Ple-
chárna za spolupráci. Petr Šmerda

Svitavy jsou  
stříbrné v kraji
Městské informační centrum se pravidelně účast-
ní ankety popularity o titul Nejoblíbenější infor-
mační centrum roku. Anketu každoročně vyhla-
šuje Asociace turistických informačních center 
ve spolupráci se společností KAM po Česku. 

Letos se zúčastnilo 431 certifikovaných TIC 
ve 14 krajích ČR. Hlasování probíhalo na webo-
vých stránkách během prázdnin a bylo ode-
vzdáno celkem 12 858 hlasů. MIC Svitavy se 
umístilo na druhé pozici v Pardubickém kraji.  
V loňském roce se nám podařilo získat titul Ab-
solutní vítěz České republiky. Je vidět, že ob-
hájit je těžší, než zvítězit :-)
Bez ohledu na výsledek děkuji všem, kteří nám 
zaslali hlas. Velmi si toho vážíme. Je to odměna 
za naši práci a také závazek dále rozvíjet úroveň 
poskytovaných služeb. Rovněž bych rád touto 
cestou poděkoval svým kolegům za skvělou 
práci a pogratuloval ostatním informačním cen-
trům za jejich hlasy. Vyhlášení výsledků a pře-
dání cen proběhlo během společenského ve-
čera členského fóra asociace turistických a in-
formačních center v Trutnově. Petr Šmerda

Jaromír Šiša je blogerem roku
Svitavský rodák Jaromír Šiša získal oceně-
ní v anketě Bloger roku, kterou několikátým 
rokem vypisuje iDnes.cz. Zvítězil v mužské 
části ankety, když dostal 681 hlasů. S vel-
kým odstupem za ním druhý Ladislav Vět-
vička získal 357 hlasů. Do ankety přišlo 
dohromady více než čtyři tisíce hlasů. 
„Po několika druhých a třetích místech 
mám poprvé celkové vítězství,“ raduje se 
Šiša. Z roku 2013 však drží 1. místo z pod-
skupiny Fotograf roku.
Jaromír Šiša píše řadu let o akcích v našem 
městě, ale i o svých cestách na kole 
a na motorce po České republice nebo 
v zahraničí, píše o historii. Nevěnuje se po-
litice. Své texty doprovází krásnými fotogra-
fiemi. „Mým hlavním tématem jsou fotore-

portáže. Sestavit fotky do příběhu mě baví, 
to ale zabere nejvíce práce. Vidět dobrý, ale 
vyfotit nafurt je lepší,“ usmívá se Jaromír 
Šiša. Gratulujeme k prvenství!  (pá)

INFORMACE Z MĚSTA
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Atletika
Název oddílu: TJ Svitavy, oddíl atletiky
Předseda: Josef Marek
Vedení oddílu: pětičlenný výkonný výbor 
M. Bouček, O. Klička, J. Marek, J. Novák,
M. Vaculík

Založení a historie
Založení oddílu atletiky v roce 1958 bylo reakcí 
na vybudování sportovního stadionu s atletic-
kou dráhou. U zrodu stáli M. Fojt st., A. Kosík, Z. 
Vyskočil a V. Zvinger. Prvními členy bylo čtr-
náct chlapců ve věku od 15 do 18 let. Atletika 
se ve městě začala propagovat formou štafe-
tových běhů o přestávkách mezi poločasy fot-
balových zápasů.
V 60. letech oddíl postupně nabíral členy a tre-
néři se učili trénovat. Nakoupilo se také první 
potřebné vybavení za 1000 Kčs. V roce 1963 se 
Miloš Košík jako první svitavský atlet nominoval 
na mistrovství ČSSR. 
70. léta: Oddíl se již pevně usadil v krajské at-
letice a začal mít také výrazné úspěchy. V roce 
1970 získal tým žáků v hodnocení deseti nej-
lepších výkonů v celostátních tabulkách sen-
zační první místo před Rudou hvězdou Pardu-
bice. V roce 1970 se také do Svitav přistěhoval 
Jiří Brýdl, který společně s Rudolfem Rozma-
helem přetáhnul několik atletických talentů. 
Oba se na mnoho let stali výraznými postavami 
oddílu.

Téhož roku se také dostavily první výrazné 
úspěchy jednotlivců – žáci Libor Sychra a Pavel 
Burda získali tituly přeborníků Čech. Sychra 
zvítězil ve čtyřboji a Burda ve skoku o tyči (310 
cm). Sychra navíc vyrovnal čs. rekord na 150 m 
časem 17,7 s. V roce 1971 duo Burda a Sychra 
ovládlo dorostenecké mistrovství ČSSR v os-
miboji prvním a druhým místem a mladší do-
rostenci se stali druhým nejúspěšnějším oddí-
lem ČSSR. 
Roku 1972 bylo založeno družstvo žen, které 
v roce 1974 vyhrálo krajský přebor a následně 
postoupilo do II. ligy. Totéž se povedlo i mužům. 
Dařilo se též jednotlivcům, mj. Miriam Valento-
vé, která vedla čs. výškařské tabulky starších 
dorostenek výkonem 168 cm. V roce 1975 se 
v jednotlivcích prosadil čtvrtkař Pavel Karlík, 
který zvítězil na mistrovství ČSR 15letých a ča-
sem 50,7 s ustavil nový národní rekord své ka-
tegorie. Byl tak prvním svitavským národním 
rekordmanem.
80. léta: Rok 1980 byl významný díky rekon-
strukci dráhy a sektorů. Za obrovského nasa-
zení především Jiřího Brýdla, Jiřího Zámečníka 
a mnoha brigádníků – atletů se podařilo udělat 
ze svitavského stadionu jeden z nejlepších 
ve východních Čechách. Díky tomu se ve Svi-
tavách v roce 1984 konalo mistrovství ČSR 
žactva. V domácím prostředí zvítězil Jiří Mach 
v běhu na 800 m. V roce 1986 vozí jednotlivci 
medaile z mistrovství ČSR a ČSSR. Dlouhodo-

bě se prosazovali zejména Daniel Šebek (400 
m), Jiří Štulpa (400, 800, 1500 m) a Jiří Mach 
(800, 1500 m). Mach rovněž zvítězil v prestižním 
Běhu Rudého práva. Úspěšná osmdesátá léta 
podtrhl rok 1989, kdy další medaile z mistrov-
ství ČSR dospělých přivezla dálkařka Petra 
Švancarová a středotraťařka Ivana Mayerová. 
Výborně fungovala spolupráce s místním gym-
náziem a oddíl potřetí pořádal mistrovství ČSR.
90. léta: Talentovaná dálkařka a sprinterka Jitka 
Kubová vozí medaile z republikových mistrovství, 
v sezoně 1990 jí jen těsně unikla účast na MS ju-
niorů. Její os. rekordy: dálka 607 cm venku 
a 628 cm v hale, 100 m 12,1 s, 200 m 25,5 s, to vše 
v 16 letech. V sezoně 1991 na mistrovství ČR 
a ČSFR získaly dvě atletky rovnou osm cenných 
kovů. Věkem ještě dorostenka Jitka Kubová vy-
bojovala historicky první titul mistra ČR v katego-
rii dospělých za 612 cm v dálce. Za své výkony si 
vysloužila reprezentační dres. Ivana Mayerová 
zvítězila v běhu na 1500 m v čase 4:47,85 min. 

SVITAVY A SPORT

Anna Báčová

Stavba stadionu v roce 1954 
(pohled na ulici U Stadionu).

Soustředění atletů v roce 2021.

Rozhodčí měří v cíli při MČR 1989.
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V sezoně 1992 juniorka Jitka Kubová přivezla 
mj. zlato z halového mistrovství ČSFR žen 
za vynikající výkon 628 cm. Druhým rokem pů-
sobila v reprezentaci, postup na MS juniorů jí 
unikl o 2 cm, k účasti na OH v Barceloně jí schá-
zelo 12 cm. Prosazuje se i cílevědomá běžkyně 
Anna Báčová, získala stříbro na MČR žen 
v běhu na 3000 m (10:25,27 min). 
Období po roce 1993 příliš důvodů k radosti 
nepřineslo. U atletiky ve Svitavách zůstali jen 
ti nejvěrnější a oddíl se potýkal s existenčními 
problémy. Pozornost se soustředila na indivi-
duální výkony, pro soutěže družstev byli zá-
vodníci uvolněni na hostování. Radost přiná-
šela Anna Báčová, která pod vedením Josef 
Marka st. v roce 1995 na MČR žen vybojovala 
bronz v běhu na 10 km a den poté zvítězila 
v běhu na 5 km. V roce 1996 v rámci zpestře-
ní přípravy zvolila závody v běhu do vrchu, 
kde se překvapivě kvalifikovala na mistrovství 
světa v rakouském Telfesu. Obsadila 46. mís-
to mezi specialistkami a v sezoně 1997 zku-
sila běh do vrchu znovu. Na MČR dokonce 
předčila všechny profesionálky a stala se 
mistryní ČR, čímž se opět nominovala na MS 
v běhu do vrchu. To se konalo na domácí 
půdě v Malých Svatoňovicích a Báčová obsa-
dila skvělé 30. místo. V roce 1999 potvrdil pří-
slušnost v republikové špičce Josef Marek ml. 
bronzovou medailí v trojskoku (15,04) a Ivana 
Pešlová (roz. Mayerová) získala dvě stříbrné me-
daile na halovém ME veteránů na 800 m 
(2:35,56 min) a 1500 m (5:03,14 min).

Nové milénium
V sezoně 2001 získal starší žák Mojmír Konůp-
ka na MČR zlato v disku (51,73 m) a bronz 
v kouli (16,18 m). Reprezentoval ČR a útočil 
na žákovský rekord ČR v disku. V roce 2003 
Anna Báčová vybojovala bronz z MČR žen 
v běhu na 3000 m př. (11:02,87 min), o rok poz-
ději ji obhájila. Žákyně Zdeňka Petrilová v roce 
2005 vybojovala stříbro v dálce na Letní Olym-

piádě mládeže. V sezoně 2006 všechny pře-
kvapila bronzovou medailí z MČR v maratonu 
Anna Báčová (3:07:42 hod). O rok později tento 
úspěch zopakovala (3:06:10 hod). V sezoně 
2007 překážkářka Lenka Dosedělová získala 
stříbro na MČR dorostenek v běhu na 400 m př. 
(63,86 s) a byla zařazena do reprezentace.
Dalším velkým zlomem byl rok 2010, kdy se 
díky velkému úsilí Jiřího Brýdla a Josefa Marka 
st. podařilo otevřít zrekonstruovaný stadion 
s tartanovou dráhou. Oddíl se díky tomu mohl 
znovu ucházet o pořádání velkých závodů, 
např. Olympic Hopes 2013 a 2014, Mistrovství 
ČR veteránů 2016 a 2019 apod. Atletika ve Svi-
tavách využila výborných podmínek pro výcho-
vu mládeže a úspěchy na sebe nenechaly 
dlouho čekat. Iva Kramářová získala bronz 
na MČR žactva 2012 v disku. Medaile z mlá-
dežnických akcí vozili výškaři – Jan Štěpánek 
stříbro MČR dorostu 2014 a bronz MČR U22 
2016, Daniel Zoicas bronz (Letní Olympiáda 
mládeže 2017) a Vojtěch Stodola (bronz MČR 
žactva 2018). Běžkyně Kristýna Škrabalová zís-
kala bronz z MČR žactva 2017 na 800 m žákyň. 
Největší počet medailí vybojovala vícebojařka 
Eliška Červená, která je členkou Top Týmu at-
letické reprezentace a šestinásobnou mistryní 
ČR, k tomu přidala 10 cenných kovů z MČR. 

Současnost
Oddíl ustál „covid uzávěru“ bez většího odlivu 
dětí, má v současné době 6 tréninkových sku-
pin a cca 150 členů. V oddíle jsou čtyři trené-
ři II. třídy, což je nejvyšší možná trenérská 
kvalifikace bez nutnosti studovat specializo-
vanou vysokou školu. Do tréninků můžeme 
zapojit 16 kvalifikovaných trenérů. Soustředí-
me se především na družstva mládeže, kde 
patříme do úzké krajské špičky a díky tomu 
jsme v roce 2021 získali status Sportovního 

střediska. Letos postoupilo pět závodníků 
na mládežnická MČR a přihlásili jsme i 3 šta-
fety. Letošních největších úspěchů na MČR 
dosáhla dorostenka Eliška Červená (2 tituly 
a 2 stříbrné medaile) a Luisa Klementová 
(bronz dálka žákyně) a zajímavý je i nejlepší 
výkon ČR mladšího žáka Jindry Vyroubala 
na 60 m př. (9.25 vt).

Budoucnost oddílu
V budoucnu se budeme soustředit především 
na mládežnické kategorie přípravek, ml. a st. 
žactva. Rozvoj v dalších kategoriích je závislý 
především na odchodech závodníků do škol 
v jiných městech. Cestu, jak si špičkové závod-
níky udržet ve Svitavách, nám ukázala Eliška 
Červená, která zvládá reprezentační kariéru 
i běžné studijní povinnosti. 
Oddíl je zapojen do projektu Trenéři do škol, 
kdy do konce roku přímo v hodinách tělocviku 
ukážeme dětem a učitelů hry na rozvoj rychlos-
ti a obratnosti a dodáme jim i pomůcky. Jsme 
rádi, že se do projektu, který je garantován Čes-
kým atletickým svazem, zapojily všechny zá-
kladní školy ve Svitavách.
Novinkou v našem fungování bude jarní sou-
středění pro členy Sportovního střediska, které 
by mělo pomoci při přechodu na letní část se-
zóny. O jeho podobě se budeme bavit s trené-
ry, jednou z možností je i tréninkový kemp 
v Chorvatsku.
Oddíl nabízí kvalitní zázemí každému zájemci 
o atletiku – neděláme žádné výběry, důležité 
kritérium je pro nás docházka na tréninky a ak-
tivní zapojení na tréninku. Medaile a úspěchy 
jsou odměnou za tréninkovou píli.
Další informace a kontakty můžete najít na FB 
@AtletikaSvitavy a na ww.atletikasvitavy.cz.

Zpracoval: Josef Marek

Otevření stadionu (rok 2010), zleva Jiří Brýdl, Dana Zátopková, Jiří Škrabal a Josef Marek st.

Současná nejúspěšnější atletka Eliška Červená  
s trenérem Milanem Boučkem.
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Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/SvitavyavySvitavy a dobrodružství.
Putování Pohádkovým lesem se opět vydařilo.
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Atletika: Titul  
krajských přebornic 
na závěr sezony!
Na podzim již tradičně vrcholí atletické soutě-
že družstev a naše družstva finálových klání 
pravidelně účastní. Naším nejúspěšnějším 
družstvem letos byla děvčata přípravek (U11), 
která ovládla domácí finálový závod a vrátila 
přebornický titul zpět do Svitav. Nejlepší člen-
kou družstva byla po celý rok Lucie Jílková, 
která si ve finále vytvořila osobní vícebojařský 
rekord 1645 bodů (60 m 9.38 vt., 600 m 1:52.93, 
dálka 4.36 m a míček 23.70 m).
Mladší žákyně se po čtyřech prvních místech 
v základní skupině ve finále utkaly především 
se třemi nejlepšími týmy z „pardubické“ skupi-
ny. Jejich jediným přemožitelem se stala děv-
čata z Chrudimi, a tak jsme si domů odvezli 
cenné stříbro před třetím Školním atletickým 
klubem Pardubice. Nejlepší závodnicí družstva 
byla Eliška Lipská. Ve stejném závodě nastou-
pilo i oslabené družstvo mladších žáků, které 
po hladkém postupu do finále skončilo v kraji 
na celkovém pátém místě.  Josef Marek

Basketbalisté vstoupili do nové sezóny, 
mají zatím vítězství i porážky
Do nové basketbalové sezóny 2021/22 vstou-
pili svitavští basketbalisté s rozdílnými výsledky. 
V nejvyšší hrané soutěži, žákovské lize U 15, 
začali naši starší žáci venkovními prohrami 
ve Zlíně 92:43 a v Kroměříži 70:59, aby násled-
ně doma porazili Žabovřesky 65:46. V další 
dvojici utkání bez Gabriela Špačka nestačili 
na Vysočinu 42:100 a Pelhřimov 58:76.

V Nadregionální lize juniorů U19 se nám vstup 
vůbec nevydařil a z Chrudimi jsme si přivezli 
porážky 126:45 a 138:32. Následně jsme se 
podělili o výhry ve Vysoké nad Labem 63:61 
a 67:69. V nadregionální lize U 17 začali naši 
kadeti domácími výhrami nad Podolím 78:50 
a 71:56. Ve svém druhém vystoupení naopak 
nestačili na družstvo Prostějova a podlehli mu 
doma 59:79 a 45:72. 
Muži oddílu basketbalu dosud prochází Výcho-
dočeskou ligou bez ztráty bodu a po venkovní 
výhře v Litomyšli 65:68 a domácích výhrách 
nad Havlíčkovým Brodem 92:53 a Chrudimí 
81:32 jsou v tabulce, díky nižšímu počtu ode-
hraných utkání, třetí. 
Naši nejmenší starší minižáci U 13 v prvních 
zápasech oblastního přeboru přehráli doma 
Studánku Pardubice 65:41 a 69:39, načež si 
z BK Pardubice odvezli dvě porážky 122:20 
a 107:24. Minižáci U 12 svůj oblastní přebor za-
hájili domácími výhrami s Vysokou nad Labem 
75:55 a 79:40 a Týništěm nad Orlicí 73:51 
a 77:61. David Kresl

Ohlédnutí za úspěchy trojbojařů

Začnu tím nejkrásnějším úspěchem. Z Mistrov-
ství světa v silovém trojboji dorostu a juniorů 
v Rumunsku si Ondřej Šíp dovezl titul vicemis-
tr světa v juniorské kategorii. Letos již druhý 
titul (první vybojoval titul Mistr Evropy).
V soutěži Benchpress Challenge v Praze se 
účastnili bratři Vojta a Petr Kopečtí. Petr obsadil 
2. místo s váhou 155 kg na čince a Vojta místo 
5. s váhou 167,5 kg na čince.
Letos si zkusili nováčci své první závody 
na Mistrovství Moravy v klasickém (RAW) silo-
vém trojboji dorostu a juniorů: Tereza Dundál-
ková – 1. místo v dorostenkách, Milan Cedzo 
– 11. místo v dorostencích, Michal Pytlík  

– 4. místo v dorostencích a Tomáš Miláček  
– 8. místo v juniorech. A naši „mazáci“ Jan Ma-
tulík – 1. místo a Roman Štěpánek – 2. místo, 
oba v juniorské kategorii. Díky svým výkonům 
jako oddíl obsadili 5. místo.
A nezapomeňme na závody konané ve Svita-
vách – Mistrovství Východních Čech v klasic-
kém (RAW) silovém trojboji. Opět začnu nováč-
ky: Tereza Dundálková – 3. místo, Tomáš Milá-
ček – 5. místo. Ostřílení závodníci: Petr 
Kopecký – 6. místo a Tomáš Lacko – 2. místo.
Všem závodníkům gratulujeme ke krás-
ným úspěchům! Kristýna Šigutová 

Basketbalisté byli 
na srazu české 
reprezentace
Po mnoha odchovancích svitavského basketba-
lu, kteří prošli mládežnickou reprezentací České 
republiky, se ve dnech 19.–21. 9. 2021 v Luhačo-
vicích zúčastnili srazu širšího výběru reprezen-
tačního družstva U 15 muži – skupina Východ, 
hráči svitavského oddílu Tomáš Bryška a Gabri-
el Špaček. Sraz proběhl pod vedením hlavního 
trenéra Františka Róna.  David Kresl
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Baketbaloví Tuři řádí 
v první lize

Svitavští basketbaloví TUŘI vykročili do bojů 
v první lize pravou nohou. V úvodních čty-
řech kolech nadělovali svým soupeřů vysoké 
příděly. Doma porazili Prostějov 91:54, v Jih-
lavě vyhráli proti týmu Vysočiny 92:58, doma 
přejeli Olomouc 90:60 a ve Zlíně dominova-
li 104:57.  Výborné výsledky jsou založené 
především na kvalitní týmové obraně (max. 
60 bodů v zápase). Je až s podivem, jak si 
trenér Peter Bálint s touto herní činností rych-

le dokázal poradit. Právě obrana byla v loň-
ské sezóně výraznou slabinou týmu. V útoku 
se zatím nejvíce prosazuje Pavel Slezák, kte-
rý je velkou oporou. Tuři hrají v útoku velmi 
organizovaně a ve všech čtyřech zápasech 
vstřelili alespoň 90 bodů.  
Věřme, že jim sportovní forma vydrží co nej-
déle a s vaší pomocí vyhrají co nejvíce zápa-
sů. Přijďte podpořit své Tury v bojích o špici 
první basketbalové ligy!  Pavel Špaček

Svitavští triatlonisté 
sbírali úspěchy
Sportovce z 4SPORTS TEAMU Svitavy bylo le-
tos vidět na závodech po celé České republice 
a v Rakousku. V Českém poháru v triatlonu se 
závodníci umisťovali pravidelně na předních 
pozicích v celorepublikové konkurenci. Mezi 
nejlepší výkony patří 2. místo Šimona Ihna 
ve Zlíně, 6. místo Adély Bělobradičové v celko-
vého hodnocení Českého poháru. Ladislava 
Marková získala titul Mistryně České republiky 
v kategorii žen 40+ a vyhrála v této kategorii 
i Český pohár. Navíc byla na valné hromadě 
České triatlonové asociace zvolena do Rady 
ČTA pro další olympijský cyklus. Mladí závodní-
ci se zúčastnili i běžeckých závodů, závodů 
na horských kolech, aquatlonů nebo duatlonů. 
Lukáš Marek poznal, co obnáší žákovský tříden-
ní etapový cyklistický Závod Míru v Lanškrouně, 
a své první zkušenosti s dráhovou cyklistikou 
získal na Přilbě Moravy v Brně. Trenéři klubu se 
kromě tréninků a soustředění věnují i vzdělává-
ní a v současné době absolvují kurz trenéra 
žactva u Českého atletického svazu.
V týmu pokračuje program Silničky pro děti, 
prostřednictvím něhož se snažíme pomoci 
s materiálním zabezpečením talentovaných 
sportovců. Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem, kdo nám přispěli materiálně nebo fi-
nančně, mimo jiné i městu Svitavy. Město Svi-
tavy podporuje sport a volnočasové aktivity!
Pokud vás zajímá více z našich aktivit, tak nás 
můžete sledovat na facebookovém profilu 
4sportsteam nebo na webu www.4sportsteam.
simplesite.com. Jakub Marek

SVITAVY A SPORT

V říjnu se rozehrály všechny mistrovské volej-
balové soutěže. Ženy A ve 2. lize hned v prvním 
hracím víkendu hostily favorita celé soutěže, 
Šelmy Brno B. První utkání skončilo naší poráž-
kou, ale v následné odvetě jsme po více jak 
dvouhodinovém urputném boji slavily po tie-
breaku vítězství a získaly tak první cenné body 
do tabulky.
Naše A týmy kadetů a juniorů jsou účastníky 
nejvyšších soutěží – extralig. Obě soutěže se 
hrají turnajovým systémem, během víkendu 
odehrají týmy 4–5 utkání. Obojí mají za sebou 
1. kola, ve kterých se ani jedněm nedařilo tak, 
jak by si přáli. Ukazuje se, že některé týmy pře-
ce jen měly možnost v covidové, více jak roční 

pauze, trénovat, některé ne. Uvidíme, co přine-
sou další soutěžní kola. 
Prvoligové kadetky mají za sebou čtyři mistrov-
ská utkání. Se soupeřkami z Boskovic se o ví-
tězství podělily, v Prostějově pak 2x vyhrály.
V KP II. třídy je svitavský B tým mužů před po-
sledním kolem podzimní části soutěže na 2. 
místě, na první Lanškroun ztrácí 2 body.
Rozehrány byly také krajské přebory žactva, 
soutěže „trojek“ i přehazované. Kvalifikace 
rozřadily družstva do jednotlivých skupin, 
v některých kategoriích již proběhla 1. kola. 
Zastoupení máme ve všech kategoriích 
a očekáváme, že budeme v tabulkách útočit 
na přední místa.

Volejbalisté chtějí útočit na přední místa

Uspořádali jsme již 11. ročník Memoriálu man-
želů Vymětalových. Tohoto prestižního celo-
státního turnaje starších žákyň se nakonec 
kvůli aktuálním omezením mohlo zúčastnit jen 
12 vybraných družstev. Zájem družstev výrazně 
převyšuje naše možnosti. Těší nás, že se mezi 
velkokluby neztratily domácí hráčky, které 
skončily na krásném 3. místě. Ve spolupráci 
s Pivovárkem Na Kopečku jsme zorganizovali 
před zahájením mistrovských soutěží přípravný 
turnaj kadetek „O svitavský Škopeček“. Zú-
častnilo se 8 týmů na úrovni 1. ligy a krajského 
přeboru. Svitavský oddíl reprezentovala tři 
družstva. „Áčko“ pak k radosti všech zvítězilo 
a Škopeček vyhrálo.  Marcela Sezemská


