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Luboš Kocourek se chystá
na extrémní výzvu

Vánoce jsou svátky
pokoje a klidu
Vánoce jsou svátky klidu, říká se. Zatím ovšem prožíváme spíš neklid a nepokoj. Ještě v letních
měsících si asi většina z nás myslela, že letošní Vánoce budou už zase jako dřív. Dnes opět nevíme.
A situace je možná ještě těžší. Před rokem jsme byli totiž aspoň víc semknuti. Zdá se, že v těchto
dnech jsme víc rozděleni.
V názorech jak s covidem bojovat, v přístupech
k hygienickým opatřením a jejich smyslu, v přesvědčení, co je jediným správným řešením.
Dlouhodobý nepokoj vede spíš k napětím.
Situaci se nedaří mít pod kontrolou, jak bychom si přáli. Můžeme to přijmout jako výzvu.
Možná jde právě o to nevkládat naděje v iluzi,
že „bude jako dřív“. Možná jde o to pochopit, že
hlavním cílem člověka není prosadit své a být
vítězem. Vánoce jsou svátky pokoje. To je podstata jejich poselství: Pokoj lidem na zemi.
Ale Vánoce jsou také symbolem křehkosti
a zranitelnosti, ohrožení lidského života. Právě
to mnozí v posledním čase zažíváme víc než
dřív. Nevím, jestli to není zase moje iluze, ale
zdá se mi, že současná doba nás povede
k tomu prožívat letošní Vánoce méně jako shon
za dárky, více jako uvědomování si právě oné
křehkosti života, vědomí, že život sám a prostor

k němu je ten největší dar. Život náš, život našich blízkých, život všech a všeho na zemi.
Nemusíme toužit po tom, aby byly Vánoce jako
dřív. Můžeme mít naději, že se narodí něco nového. V našich vztazích, v našem pochopení,
v nasměrování našeho životního úsilí na to
podstatné.
Filip Keller

12

Zemřel historik
Radoslav Fikejz
12. 6. 1973 – 8. 11. 2021
Dne 8. listopadu ve věku osmačtyřiceti let
náhle a nečekaně zemřel svitavský historik
Radoslav Fikejz.
Narodil se 12. června 1973 ve Svitavách.
Vystudoval český jazyk a literaturu a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ale již v průběhu studií,
od roku 1994, pracoval ve svitavském muzeu. V roce 1998 se stal kronikářem města.
Publikoval množství článků v regionálním
tisku i na sociálních sítích, vydal řadu knih
a publikací věnovaných osobnostem, historii města a regionu, na mnoha dalších se
podílel. Od roku 2006 byl zastupitelem
za Sdružení pro město Svitavy, od roku
2010 členem Rady města Svitavy. Stál
v čele mnoha odborných projektů, jak muzejních, tak městských. Pro naše město
a jeho obyvatele je odchod tohoto Svitavana velkou ztrátou.
Blanka Čuhelová
O práci a životě Radoslava Fikejze si více
přečtete na str. 3.
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Vážení Svitavané,
rok uplynul rychle jako voda a už tu máme opět
čas adventu – čas rozjímání a dobročinnosti.
Všichni jsme patrně doufali, že letos už budeme zpět „v zajetých“ kolejích, epidemiologická
situace ovšem znovu přináší spoustu omezení
a náhlých změn. Pro nás všechny se zdá být
toto náročné období nekonečné, býváme více
podráždění…
Nezapomínejme ale, že je stále nesmírně důležité chovat se k sobě a ke svému okolí s respektem. Koneckonců všichni máme stejný cíl
– žít opět normálně. A věřím, že se k němu blížíme.

Město Svitavy pro vás letos připravilo bohatý
adventní program a my všichni doufáme v jeho
uskutečnění, i kdyby s nutnými změnami. Přeji
vám, ať už zavítáte na jakoukoliv z uvedených
akcí, pocítíte ono pomyslné kouzlo Vánoc. Ať
se na chvíli zastaví čas kolem vás a vy budete
moci vnímat pouze tu příjemnou sílu okamžiku.
Ať si dokážete vychutnat každou chvíli se svými
blízkými na sto procent. Protože jsou to právě
krásné zážitky, které vás dokáží zahřát u srdce,
i když procházíte těžkým obdobím. Přeji vám,
ať takových chvil prožijete co nejvíce.
David Šimek, starosta města

Program adventu 2021
Sobota 27. listopadu

Sobota 11. prosince

Pekelný Mikuláš
•• v nadačním domě J. Plívy, nutná rezervace, 14:00–20:00 hodin

Neděle 12. prosince: 3. adventní

Sousedské setkání u Langerovy vily
•• začátek v 15 hodin, rozsvícení smrku
u vily, stánky s občerstvením, prodejní
stánky, zahraje kvintet Lukáše Moravce.

Neděle 28. listopadu: 1. adventní

Pekelný Mikuláš
•• v nadačním domě J. Plívy, nutná rezervace, 14:00–17:00 hodin
Nad betlémem vyšla hvězda
•• v muzeu a galerii začne výstava betlémů
od 13 hodin
Odhalení svitavského betlému
•• vyřezávaný betlém Františka Malého bude
k vidění na náměstí Míru od 17 hodin
Program na náměstí Míru
•• od 16 hodin kapela Machos Burritos, v 17
hodin rozsvícení stromu, 17:30 pekelná jízda
Adventní koncert
•• vystoupení žáků a učitelů ZUŠ od 18 hodin v kostele Navštívení Panny Marie

Neděle 5. prosince: 2. adventní

Velký adventní trh
•• začátek v 8 hodin, spodní část nám. Míru
Vánoční výstava "Nad betlémem vyšla
hvězda" s doprovodným programem
•• začátek v 9 hodin, městské muzeum
Marcipánové Vánoce
•• začátek v 9 hodin, Ottendorferova knihovna
Pohádky v Tyjátru
•• začátek v 10 hodin, klub Tyjátr
Program na náměstí Míru
•• na velkém pódiu v horní části náměstí
Míru se uskuteční vánoční koncert žáků
a učitelů ZUŠ, začátek ve 14 hodin, cimbálová muzika Folklor kvintet od 15 hodin.

Pátek 10. prosince

Zaklep: České Vánoce
•• divadelní hra od 19 hodin, divadlo Trám
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Změna vyhrazena!

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
•• začátek v 19 hodin, Fabrika
•• účinkují: pěvecké sdružení Dalibor se svými hosty, Litomyšlský symfonický orchestr (diriguje: Dana Ludvíčková) a sólisté
Vánoční tvořivé dílny
•• od 9 do 13 hodin, Fabrika

Betlémské světlo
mezi námi
Do našich životů na pár týdnů přichází vánoční
čas a nese s sebou jedno velké kouzlo. Právě
tento čas umocňuje důležité lidské hodnoty
jako láska, radost, přátelské pouto. Plamínek
Betlémského světla může být pro nás symbolem tohoto kouzla. Ze skříně vytáhnout lucerničku, najít v šuplíku svíčku, zažehnout plamínek Světla a předat ho někomu dalšímu. A právě toto sdílení nám ukazuje, že radost druhých
a osobní kontakt je pro mnoho našich sousedů
víc než jakýkoliv drahý dárek. Naše společnost,
vztahy a hodnoty jsou v poslední době hodně
zkoušeny, co nás čeká je zahaleno v nejistotě,
přesto se snažme hledat dobro, neboť jak pravil František z Assisi: „Veškerá tma na světě
nemůže uhasit světlo jediné svíčky“.
Věříme, že i letošní Vánoce budeme moct my,
svitavští skauti, předat Betlémské světlo tradičně na Štědrý den od 11 do 12 hodin pod vánočním stromem na náměstí.
Skautské středisko Smrček Svitavy vám přeje
radostné a láskyplné prožití vánočního času
i nového roku. Přejeme vám, abyste našli ve vašem životním šuplíku svíčku a zažehli plamínek
světla pro sebe i vaše blízké. Těšíme se na společná setkání s vámi.
Antonín Benc

Vánoční dílny v muzeu
•• od 13 do 17 hodin
Program na náměstí Míru
•• přehlídka Svitavský anděl od 14 hodin,
prezentace škol – prodejní stánky s vánočními výrobky (charitativní akce),
na velkém pódiu vystoupí i soubory ZUŠ
Pohádka Vánoce za času našich prababiček
•• začátek v 17 hodin, divadlo Trám, hraje
Studio dell´arte České Budějovice

Středa 15. prosince

Putování za Ježíškem
•• SVČ Tramtáryje pořádá večerní procházku
se světýlky v parku Patriotů, začátek bude
v 16:15 hodin a potrvá do 19 hodin

Neděle 19. prosince: 4. adventní
Vánoční dílny v muzeu
•• 13 až 17 hodin

Program na náměstí Míru
•• zahrají Janko Kulich + SUE, začátek ve 14
hodin, po koncertech promítání animovaného filmu Klaus, začátek cca v 16:30 hodin

Středa 22. prosince

•• Louskáček (Petr Iljič Čajkovskij) – balet
•• kino Vesmír, začátek v 18 hodin
24. 12. – Štědrý večer v muzeu
•• 22:00 až 24:00 hodin
25. 12. – Vánoční bigbít
•• 20 hodin, Fabrika
26. 12. – koncert sboru Dalibor
•• 18 hodin, kostel Navštívení Panny Marie
31. 12. – ohňostroj
•• 18 hodin, náměstí Míru, čočková polévka

Společenská rubrika
Vážení čtenáři, od ledna se bude ve zpravodaji Naše město objevovat společenská rubrika.
Do ní bude možné zařadit poděkování, blahopřání, vzpomínku či rodinné oznámení. Text
můžete poslat e-mailem na noviny@svitavy.cz
nebo přinést napsaný či vytištěný do informačního centra. Společenská rubrika bude zpoplatněna, za inzerát bez fotografie zaplatíte 50
korun, inzerát s fotografií bude stát 80 korun.
Platbu provedete v informačním centru. Zavedením společenské rubriky se snažíme vyjít
vstříc četným požadavkům našich čtenářů
na zveřejnění podobných textů.
Redakce

VÍTE, ŽE...
…ve Svitavách existuje sběrna pro opravu šicích strojů všech značek? Nachází se v obchůdku Fantazie na náměstí
Míru 26. Současně zde nabízejí široký
sortiment látek a materiálů ke tvoření.
Otevírací doba obchůdku je pondělí až
pátek od 9 do 11:30 a od 12 do 16:30
hodin, telefonní kontakt 728 258 203.

SVITAVY A LIDÉ

Radoslav Fikejz
Svitavský historik a patriot
12. 6. 1973 – 8. 11. 2021
Je svatého Martina, sedím u počítače a píšu vzpomínku na člověka, se kterým jsme ještě před pěti
dny plánovali nové projekty pro naše město. A já si začínám připouštět, že se mi to nezdá. Můj
dlouholetý kolega Radoslav Fikejz už svou práci pro své Svitavy ukončil. Odešel tak náhle, že je
to neuchopitelné – nejen pro mě, ale i pro naše kolegy, pro spoustu jeho přátel, čtenářů, posluchačů, obdivovatelů, ale i názorových protivníků.
Jeho profesní cesta začala v roce 1994, kdy se
jako student Filosofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně přišel do muzea ucházet
o právě uvolněné místo historika. Hned
po svém nástupu prodělal křest muzejním ohněm. Bez jakýchkoliv praktických zkušeností
se zapojil do prologu Oskara Schindlera ve Svitavách. Předpremiéra filmu, výstava, novináři,
mediální smršť, odhalování pamětní desky, významní hosté…. Zvládl to – na svůj věk obdivuhodně. Ten rozporuplný svitavský rodák se mu
stal životním osudem – diplomka, ocenění Studenta roku, první autorská kniha, přednášky,
besedy, oceňovaná expozice v muzeu.
Postupně začal mapovat historii města, o které
jsme dlouhých padesát let věděli pramálo. Pátral po původních německých knihách o historii města a pomalu začala vznikat sbírková regionální knihovna. Ta se postupně rozrůstala
i o jeho badatelské počiny. Byl autorem řady
knih a publikací věnovaných osobnostem, historii města a regionu, na mnoha dalších se podílel, opatřoval je fundovanými úvody i doslovy.
Jeho stěžejním dílem byla bezesporu Kronika
města Svitavy, kterou sepsal společně s Vladimírem Velešíkem u příležitosti 750. výročí našeho města. Jen málo lidí ví, kolik času, úsilí, nervů, trápení, nejistoty, beznaděje, kolik bezesných nocí a pochybností ho tato kniha stála.
Ale přinesla mu životní setkání. Kmotry jeho
Kroniky byli dva lidé, kterých jsme si oba nesmírně vážili – pan prezident Václav Havel a Petr
Pithart. Jejich ocenění – to byla velká odměna.
Jako městský historik systematicky rozšiřoval
nejen regionální knihovnu, ale i muzejní fotoarchív, mapoval a podílel se na záchraně památek ve městě. Publikoval mnoho článků nejen

v regionálním tisku, věnoval se historii města
i na sociálních sítích. Byl autorem městského
památkového okruhu, tvořil informační systémy

ve městě, podílel se na vzniku naučných stezek
ve Svitavách a okolí. Psal libreta k historickým
výstavám, populární články o historii města,
pracoval v památkové komisi, o historii poutavě promlouval do rozhlasu i televize. Byl u počátků vzpomínkových projektů na židovskou
historii města, ukládání Kamenů zmizelých,
organizoval nezapomenutelné zájezdy do míst
spojených s holocaustem.

Radoslav Fikejz má obrovskou zásluhu na tom,
že historie Svitav se postupně pojmenovává, že
přitahuje zájem tolika lidí. Nikdy nebyl typ historika zahrabaného v archívu a nekomunikujícího s okolím. Měl dar slova, číst jeho texty,
poslouchat přednášky byl vždy zážitek. Dějiny
města uměl poutavě vyprávět stejně tak dětem
z mateřských škol, jako posluchačům Univerzity třetího věku V. O. Ottendorfera ve Svitavách, kde přednášel regionální dějiny.
Nepřehlédnutelná byla jeho činnost v komunální politice. Od roku 2006 byl zastupitelem
a od roku 2010 radním města Svitavy, působil
jako předseda mediální komise. Věřil v potřebnost slušné komunální politiky, pokud byl přesvědčen o své pravdě, byl schopen za ni otevřeně a důrazně bojovat. Byl potřebným oponentem
při důležitých rozhodnutích o směřování města,
ale také uměl naslouchat argumentům okolí
a dokázal neúnavně diskutovat i se svými názorovými protivníky. Vždy měl snahu najít dobrá
řešení.
Se svou ženou Lenkou si vždy byli velkou oporou. Rádi cestovali, poznávali cizí země, jejich
památky, historii, kulturu... Projeli spolu kus světa a vždy si přivezli mnoho zážitků. Splnil se
i Radkův velký sen navštívit Izrael a hrob Oskara Schindlera na hoře Sion.
S Radoslavem Fikejzem odešel vynikající regionální historik, svitavský patriot, glosátor politického i kulturního dění, populizátor dějin.
A také vzdělaný a vtipný člověk, srdečný kamarád, kolega, přítel. Jeho odchod je pro Svitavy
obrovskou ztrátou.
Blanka Čuhelová
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Krabice potřebným již posedmé
I letos se každý z vás může zapojit do projektu Krabice potřebným, který pořádá sbor ČCE ve Svitavách ve spolupráci s Městským úřadem Svitavy, Charitou Svitavy a skautskou organizací. V minulých letech jsme společně s vámi obdarovali rodiny s dětmi, matky samoživitelky, starší a osamělé lidi a lidi bez domova. V letošním roce budeme opět obdarovávat konkrétní lidi v nouzi,
kteří si vaši štědrost zaslouží.

Jak můžete pomoci?

Můžete přispět libovolným finančním darem
na bankovní účet Sboru ČCE ve Svitavách číslo 2600272471/2010, V.S. 2021. Finanční prostředky je třeba zaslat do 15. prosince, abychom za obdržený obnos stihli pořídit potřebné
věci, které zabalíme do krabice a věnujeme
lidem jako dárek pod stromeček.
Promyslete si, komu byste rádi věnovali dárek
(senior, dítě, apod.) a co by pro dotyčného bylo
vhodným a příjemným překvapením. Danou věc
(věci) umístěte do krabice, zabalte ji a připojte
papír se soupisem, co všechno se v krabici nachází (nebo na papír uveďte, pro koho je krabice
určena – matka samoživitelka; chlapec 8–12 let;
předškolní dítě; senior atd.). Hotové krabice mů-

žete nosit, po telefonické domluvě (kontakt uvedený níže), do Sborového domu ČCE ve Svitavách, Poličská 3, Svitavy do 17. prosince 2021.
O to, aby všechny dárky dorazily do Vánoc
na místo určení, se již postarají dobrovolníci.
Zabalené krabice také můžete přinést na „sousedské setkání u vily“, které se uskuteční v sobotu 27. listopadu před Langerovou vilou
od 15–18 hodin.

Tipy, co do krabice můžete dát

Trvanlivé potraviny (konzervy, těstoviny, rýži,
paštiky, kompoty, marmelády, kávu, čaje, oplatky, sušenky, pro děti sladkosti, …), hygienické
potřeby (mýdla, sprchové gely, šampóny, zubní

kartáčky, pasty na zuby, holící prostředky, vložky, …), prací prášky nebo gely, čistící prostředky.
Pro děti hračky a věci do školy (panenky, autíčka, knížky, pastelky, tužky, fixy, omalovánky aj.).
Z důvodu pandemie bychom vás chtěli poprosit, aby darované věci byly nové, zabalené.
Ošacení v letošním roce přijímat nebudeme.
Telefonní spojení: Konečná Věra 605 175 760
(kurátorka sboru ČCE ve Svitavách), Mgr. Keller
Filip 777 339 381 (farář ČCE ve Svitavách).
Věříme, že obdarováním potřebných a osamělých lidí dostaneme příležitost k uvědomění, že
je důležité myslet a starat se o své blízké a nebýt lhostejní ke svému okolí. Děkujeme všem.
Věra Konečná,
kurátorka sboru ČCE ve Svitavách

Uzavření úřadu
Vážení spoluobčané, v pátek 31. prosince 2021
bude Městský úřad Svitavy z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Pokud provoz úřadu
neomezí protiepidemická opatření vyhlášená
státními orgány, budete tak moci úřad letos naposledy navštívit ve čtvrtek 30. prosince, a poté
opět od 3. ledna 2022. Děkuji za pochopení.
Lubomír Dobeš,
tajemník Městského úřadu Svitavy

Prodej kaprů
na náměstí
Pomoc s péčí o vaše blízké
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. rozšíří své
služby. Od ledna 2022 otevře pobytovou odlehčovací službu. Služba bude poskytována v budově na adrese T. G. Masaryka 7/33a ve Svitavách, kde již funguje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.
Posláním odlehčovací služby je poskytnout
pobytovou sociální službu lidem, o které je jinak pečováno doma, ale pečující osoba nemůže z různých důvodů poskytovanou péči dočasně zajistit či si potřebuje odpočinout. Kapacita služby jsou 4 lůžka. Odlehčovací služba
bude poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně.

Výběrová řízení
města Svitavy
Město Svitavy vypsalo výběrová řízení
na obsazení pracovního místa: úředník
odboru výstavby Městského úřadu Svitavy,
zaměstnanec organizační složky Centrum
podpory projektů.
Bližší informace o požadavcích na uchazeče naleznete na úřední desce MěÚ Svitavy – volná pracovní místa.
Ludmila Valenová
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Délka pobytu bude časově limitována od jednoho týdne, nejdéle na dobu tří měsíců. Pro
další informace a rezervaci služby nás kontaktujte na tel.: 731 605 896 nebo 731 605 891.
Přejeme vám klidné Vánoce plné lásky, ať máte
kolem sebe své nejmilejší a nejbližší. V novém
roce hodně radostných dnů, mnoho štěstí
a pevné zdraví.
Lenka Jurenová

Darujte ošacení
Zima se začíná ozývat a my v současné
době nemáme dostatek zimního ošacení a obuvi jak pro muže, tak pro ženy.
Pokud máte doma přebytečné oblečení či obuv, budeme rádi, pokud nám je
darujete a pomůžete tak osobám bez
přístřeší, které jsou klienty nízkoprahového denního centra, noclehárny a azylového domu ve Svitavách, přečkat
mrazivé měsíce.
Ošacení či obuv je možné po předchozí domluvě (733 536 437 nebo
703 187 848) přivézt přímo k nám
na adresu Šance – Nádražní 2323/10b,
Svitavy.
Sandra Pařízková

Štědrovečerní kapr patří neodmyslitelně k tradicím českých Vánoc. Stejně
jako každý rok, si ho budete moci i letos zakoupit v horní části svitavského
náměstí u kašny se sochou sv. Floriána.
Prodej ryb zde bude probíhat od 20.
do 23. prosince a bude zajištěn Rybářským sdružením Vysočina z Poličky.
Kateřina Kotasová

Přehled
bohoslužeb
Pravoslavná církev
25. 12.: vánoční bohoslužba od 9 hodin v pravoslavné kapli sv. Jiří (u vlakového nádraží).
Římskokatolická církev
24. 12. – mše pro rodiny s dětmi – otvírání Betlému od 15 hodin v kostele Navštívení Panny
Marie na náměstí, půlnoční mše – od 24 hodin.
25. 12. – mše od 9:30 hodin.
26. 12. – mše od 9:30 hodin.
31. 12. – mše od 16:30 hodin.
Možnost prohlídky betlému: kostel Navštívení
Panny Marie od 24. 12. do 26. 12. vždy od 15:00
do 16:30 hodin.
Evangelická církev
19. 12. – vánoční divadlo od 17 hodin.
25. 12. – sváteční bohoslužba od 9:30 hodin.
Místo konání: budova sboru v Poličské ulici.
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Obchvat Svitav zase o kousek blíž
Na konci října zamítl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže návrh společnosti Metrostav Infrastructure na zrušení tendru kvůli jeho netransparentnosti. KÚ Pardubického kraje vydal v listopadu stavební povolení na stavbu I/43 Hradec nad
Svitavou – Lačnov. Pokud se proti němu nikdo
neodvolá, obchvatu Svitav, který uleví městu
zvláště od tranzitní dopravy, nestojí nic v cestě.
ŘSD z obdržených šesti nabídek vybralo tu nejvýhodnější od „Společnosti pro stavbu I/43
Hradec nad Svitavou – Lačnov“ (sdružení firem
EUROVIA CS a M – SILNICE). Ta stanovila výši
ceny za realizaci 9,5 kilometru dlouhého úseku
na 786,9 milionů korun bez DPH. Staveniště by
mělo být předáno v prosinci, práce tak mohou
být zahájeny počátkem příštího roku. Na zprovoznění obchvatu se můžeme těšit do konce
roku 2023.
Kateřina Kotasová

Svoz odpadu
během Vánoc
V letošním roce připadá 24. prosince na pátek,
kdy běžně probíhá občanský svoz odpadu.
Tento svoz ve Štědrý den (stejně jako svozy
po celý týden) bude proveden řádným způsobem beze změn. Také svoz separovaného odpadu (papír, plasty, sklo) proběhne během vánočních svátků v obvyklých termínech. Nádoby
na plasty, které mají v zápůjčce obyvatelé rodinných domů, budou vyvezeny v pondělí 20.
prosince.
Sběrný dvůr na ulici Olomoucká bude uzavřen
24.–25. prosince a znovu od čtvrtka
30. prosince do soboty 1. ledna 2022. Překladiště na ulici Olomoucká nebude v provozu
na Štědrý den a následně další týden ve čtvrtek
a pátek 30.–31. prosince. Otevřeno podle obvyklého harmonogramu bude od pondělí
3. ledna 2022.
Kateřina Kotasová

Kotlíkové dotace
V příštím roce skončí domácnostem možnost
provozovat kotle první a druhé emisní třídy.
I proto jsou v posledních letech vypisovány
kotlíkové dotace. V Pardubickém kraji již proběhlo pět výzev a na začátek příštího roku se
chystá výzva šestá.
Příspěvek na výměnu nevyhovujícího kotle, budou moci získat nízkopříjmové domácnosti,
kterým by dotace měla uhradit až 95 % nákladů. Domácnosti, kde žijí pouze důchodci, budou mít nárok na dotaci automaticky. Aby byla
výměna kotle uznatelná, musí být realizována
nejdříve v roce 2021. Rekonstrukce vytápění
z předchozích let nebude Krajský úřad Pardubického kraje pro přiznání dotace akceptovat.
Více informací je možné nalézt na stránkách
Pardubického kraje či Ministerstva životního
prostředí.
Domácnosti mohou žádat o podporu i v rámci
programu Nová zelená úsporám. Žádosti je možné podávat v období od 12. 10. 2021 do 30. 6.
2025, nejpozději však do vyčerpání prostředků.
Iva Hamerská

Grantový program města Svitavy 2022
Město Svitavy opětovně připravuje pro rok
2022 vyhlášení grantových programů, jimiž
chce finančně podpořit nestátní neziskové organizace, právnické osoby, podnikající fyzické
osoby a fyzické osoby v jejich veřejně prospěšné činnosti a organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež na území města Svitavy.
Město hodlá podpořit oblast
a) sociálních služeb a humanitární pomoci,
b) oblast kultury,
c) sportu a turistiky
d) životního prostředí.
Do konce roku vyhlásí rada města program pro
rok 2022 s obecným zaměřením na činnost

s mládeží ve všech uvedených oblastech.
S ohledem na časový rámec přípravy a schvalování rozpočtu města Svitavy na rok 2022
bude program oficiálně vyhlášen prostřednictvím odboru školství a kultury na úřední desce
MěÚ a na webových stránkách města během
ledna 2022.
Podávání písemných žádostí bude probíhat
od poloviny března do poloviny dubna 2022,
konkrétní termíny upřesníme na níže uvedené
internetové adrese. Obecná pravidla i formulář
žádosti budou aktualizovány na webu města:
www.svitavy.cz/obcan-a-urad/cinnost-uradu/
grantovy-program.
Světlana Češková

Z listopadového zasedání zastupitelstva
Ke svému plánovanému jednání zasedl základní orgán obce Svitavy po téměř dvou měsících
ve středu 3. listopadu. V rámci majetkoprávních
úkonů zastupitelé schvalovali především nákupy
či prodeje jednotlivých pozemků v katastrálním
území města. V rámci ekonomických úkonů zřizovatele bylo mj. rozhodnuto o navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeum a galerii ve Svitavách o 120 tisíc korun, a to na úhradu
instalace čtyř dřevěných soch a jedné dřevěné
lavičky, které vznikly v rámci letošního Řezbářského memoriálu Aloise Petruse. Lavička bude
umístěna u rybníku Rosnička, sochy budou instalovány v areálu svitavského stadionu.
Bylo také rozhodnuto o poskytnutí dotace
z Fondu regenerace památek města Svitavy
na opravy budov na náměstí Míru ve Svitavách.
Dále byla schválena návratná finanční výpomoc ve výši 210 tisíc korun Základní škole Svitavy, nám. Míru 73, která uspěla s žádostí o dotaci z Pardubického kraje a realizuje projekt

„Dejme šanci nadaným II“. Cílem tohoto projektu je identifikovat nadané žáky v mladším školním věku a připravit jim odpovídající podmínky
pro jejich rozvoj tak, aby jejich vlohy byly maximálně využity.
Nejvíce diskutovaným bodem bylo poskytnutí
dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí, které žádalo
město o dotaci ve výši 100 tisíc korun na provoz
záchranné stanice. Ta na konkrétně vymezeném území působnosti (312 obcí v celkem
třech krajích) zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě. Tato dotace se tedy netýká podpory na provoz psího útulku ve Vendolí, jak bývá
často chybně interpretováno. Zastupitelé poskytnutí dotace v této výši neschválili. Odhlasovali ovšem, aby město zaslalo Zelenému Vendolí výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace
ve výši 25 tisíc korun adresované přímo Radě
města Svitavy, která může o udělení dotace
v této výši rozhodovat.
Kateřina Kotasová
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MĚSTSKÁ POLICIE 156

O prvním prosincovém víkendu se
můžete nechat naočkovat bez registrace
Epidemická situace v souvislosti s covid-19 se
na území celé ČR zhoršuje. Zároveň se ale také
zvyšuje zájem lidí o očkování. Pardubický kraj
proto organizuje na svém území „mobilní“ očkování bez předchozí registrace určené pro
osoby starší 16 let. Ve Svitavách bude možné
využít této příležitosti v sobotu 4. prosince
od 14:30 do 17:00 hodin a v neděli 5. prosince
od 9:00 do 17:00 hodin ve 3. patře Fabriky Svitavy (Wolkerova alej 92/18).
Zájemci budou mít na výběr jednodávkovou
vakcínu Janssen od společnosti Johnson
& Johnson nebo dvoudávkovou vakcínu Comirnaty od společnosti Pfizer. V případě vakcíny Comirnaty se můžete nechat naočkovat
1. dávkou, 2. dávkou (nejdříve 21 dní po aplikaci 1. dávky) nebo posilující 3. dávkou (nejdříve
6 měsíců po aplikaci 2. dávky). Při první příležitosti očkování bez registrace, které proběhlo
ve Fabrice v neděli 14. listopadu, se nechalo
naočkovat celkem 237 zájemců (112 vakcínou
Janssen a 125 vakcínou Comirnaty).
Ve Svitavách je stálá možnost očkování po předchozí registraci ve svitavské nemocnici (v přízemí budovy B), kde se aplikuje vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer. Očkování je umožněno

zájemcům již od 12 let, u věkové kategorie 12 až
15 let je ovšem při očkování nezbytná přítomnost zákonného zástupce (postačuje přítomnost
pouze jednoho). Nezletilí zájemci o očkování,
kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce.
Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný
souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby
se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být
písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu
ovšem může vyžádat.
Kateřina Kotasová

Rekonstrukce
bazénu
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího
řízení veřejné zakázky na „Projekt velkých stavebních úprav a přístavby svitavského bazénu“.
Hlavním důvodem je celková cena projektu,
která by značně zatížila rozpočet města na několik budoucích let a ztížila další městské investice. I tak ale bazén nezůstane v současném
stavu. V plánu je zateplení, menší úprava vnitřních prostor s přidáním vodních prvků či úprava vzduchotechniky.
Kateřina Kotasová

Zahájení zimní sezóny na kluzišti
V sezóně 2020–2021 byla téměř po celou dobu
z důvodu pandemie covid-19 možnost bruslení veřejnosti bohužel odepřena. V letošním roce
doufáme, že situace bude jiná. Zimní sezónu
zahajujeme v sobotu 27. listopadu a od tohoto
data bude opět možné využít zimní stadion pro
veřejné bruslení. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19 a veškerými vydanými vládními opatřeními, není
v tuto chvíli možné uvést přesné podmínky pro
vstup a využití sportoviště. Tyto podmínky budeme v aktualizované podobě průběžně zveřejňovat na internetových stránkách města
Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o.
V době, kdy nebyl zimní stadion využíván, jsme
nezaháleli. Během října 2020 došlo k výměně
deskového výparníku, během ledna 2021 bylo

vyměněno jedno kompresorové soustrojí. V říjnu 2021 jsme technologie rozpouštění ledu
ve sněžné jámě osadili zařízením pro rozstřik,
což nám usnadní likvidaci odpadního ledu
z rolby.
V prosinci jsme pro veřejnost připravili školu
hokeje a krasobruslení. Vstup bude možný bez
rezervace. Dále bude možné si na místě zapůjčit brusle, hokejky, puky, balónky a trenažéry
na bruslení pro nejmenší. Doufáme, že letošní
sezónu si všichni návštěvníci našeho kluziště
plně užijí, a to po celou dobu jeho provozu, který bude ukončen 20. února 2022.
Vstupné pro letošní sezónu: dospělí 40 Kč, dítě
do 18 let 30 Kč, senior (65+) 30 Kč, dítě do 6 let
10 Kč, doprovod 5 Kč.
Redakce

Veřejné bruslení o vánočních prázdninách / otevírací doba
23. 12. 2021

Čt 10:00–12:00; 14:00–16:00

24. 12. 2021

Pá 10:00–12:00; 14:00–16:00

25. 12. 2021

So 14:00–16:00

26. 12. 2021

Ne

10.00–12:00; 14:00–16:00
17:00–19:00 – večerní bruslení

Pondělí

15:00–17:00

Úterý

14:00–16:00

Středa

15:00–17:00
18:00–19:00

– bruslení s hokejkou

27. 12. 2021

Po 10:00–12:00; 14:00–16:00

Čtvrtek

14:00–16:00

28. 12. 2021

10:00–12:00; 14:00–16:00
Út
17:00–18:00 – bruslení s hokejkou

Pátek

15:00–17:00

29. 12. 2021

St 10:00–12:00; 14:00–16:00

Sobota

30. 12. 2021

Čt

10:00–12:00
14:00–16:00
18:00–20:00

Neděle

10:00–12:00
14:00–16:00

10:00–12:00; 14:00–16:00
17:00–19:00 – večerní bruslení

31. 12. 2021

Pá 10:00–12:00; 14:00–16:00

1. 1. 2022

10:00–12:00; 14:00–16:00
So
18:00–20:00 – večerní bruslení

2. 1. 2022

Ne 10:00–12:00; 14:00–16:00
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– večerní bruslení

Změny jsou vyhrazeny a možné pouze ze strany provozovatele.
Aktuální informace najdete na webu www.sportes.svitavy.cz
v sekci Sportoviště – Areál zimního stadionu.

Lidé nedodržují opatření

Strážníci městské policie pravidelně provádějí
kontroly uvnitř veřejných objektů v souvislosti
s dodržováním mimořádných opatření. Mimo
pravidelných kontrol jsou strážníci často přivoláváni k situacím, kdy dojde k neuposlechnutí
výzvy a odmítání nasazení roušky či jiné ochrany dýchacích cest. Takových případů řešili několik desítek a zde dva příklady.… Dne 9. 11.
vyjížděla hlídka strážníků do jedné z bank
na náměstí Míru, kde si klient odmítl nasadit
ochranu dýchacích cest. Zde k řešení stačila
výzva a dotyčný objekt následně opustil. Dne
8. 11. strážníci vyjížděli na oznámení na autobusové nádraží, kde neukázněný cestující odmítal vystoupit z autobusu a nasadit si roušku
nebo respirátor, přestože byl na tuto skutečnost
opakovaně řidičem autobusu upozorněn.
Po příjezdu strážníků jejich výzvy uposlechl,
roušku si nasadil a autobus mohl ze zastávky
odjet. Upozorňujeme, že podobná jednání jsou
stále porušením mimořádných opatření a v této
souvislosti často dochází i k neuposlechnutí
výzvy úřední osoby. Taková jednání jsou pak
v převážné míře oznámena správnímu orgánu
a hrozí zde výrazný finanční postih.

Dočasně pohřešovaná matka

Dne 10. 11. v odpoledních hodinách strážníci
vyjeli na jedno ze sídlišť, kde se nacházela osmiletá dívka, která se nemohla dozvonit na svoji matku. Ta měla být, dle sdělení dívky, doma
s roční dcerou. Ani strážníkům nikdo na zvonění a bušení do dveří neotvíral. Provedeným šetřením u sousedů a v okolí nebylo zjištěno kladných poznatků. Telefon matky byl nedostupný
a vznikla zde obava o zdraví a život matky a dítěte. Strážníci se rozhodli pro otevření bytu.
Naštěstí se k bytu dotyčná dostavila s tím, že
šla dceři jen naproti a s dcerou se bohužel minula. Vše nakonec dobře dopadlo.

Pomoc strážníků osobě v nouzi

Dne 11. 11. v 02:03 hod., byla na linku 156 přijata žádost z dispečinku RZS o výjezd na ul.
Československé armády do jednoho z bytů,
kde se má nacházet osoba v nouzi. Jednalo se
o starší osobu, která šla v noci na toaletu, upadla a nedokázala vstát ani za pomoci rodinného
příslušníka. Strážníci na místě poskytli potřebnou pomoc, ke zranění osoby neštěstí nedošlo.
RZS byla zpětně informována o vyřešení věci
a nebyl nutný její zásah.

Pozor na zloděje

Vzhledem k nadcházejícím vánočním svátkům,
připomínáme všem občanům, aby při nákupech a pohybu po obchodních domech či adventních trzích, věnovali zvýšenou pozornost
svým osobním věcem a nedávali zlodějům
šanci. Nezapomínejte na parkovištích řádně
zabezpečit svá vozidla a nenechávejte ve vozidlech žádné volně položené věci cennější
hodnoty. Strážníci zdejší městské policie budou
ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost obyvatel, provádět obchůzky prodejních míst, trhů,
parkovišť a míst se zvýšenou koncentrací osob.
V případě potřeby se na ně můžete kdykoli obrátit. Závěrem Vám za všechny strážníky městské policie přeji klidné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2022.
Rostislav Bednář

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Špatná zpráva

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

Z jednání Rady
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
NEBUDE. Jsem naštvaný za všechny, kteří
na tomto významném projektu od roku 2014
pracovali a jsem naštvaný za všechny, kteří se
na moderní krytý plavecký bazén těšili. Vzkaz
občanům je jednoznačný, občani jezděte někam jinam. Co se stalo? Rada města Svitavy
většinou (hlasoval jsem proti) rozhodla o zrušení výběrového řízení na zhotovitele Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Město je
ve vynikající finanční kondici, přesto se opakuje situace z roku 2017, kdy se zrušilo výběrové
řízení z obav o budoucí příjmy města. Politická
odvaha u stávajících zastupitelů není, a tak se
začne krytý bazén flikovat opravami za cca 100
mil. Kč. Pro plavce dobré, pro nás ostatní k ničemu. Je mi to líto.
Ing. Jaroslav Kytýr,
zastupitel a radní za Hnutí ANO 2011

Drazí spoluobčané,
blíží se konec roku, kdy se mnozí z nás ohlížejí, co vše se podařilo, kde jsme klopýtli či upadli. Když se na uplynulý rok podívám z pozice
zastupitele, tak u mě přirozeně silněji rezonují
komplikované či dokonce nepříjemné záležitosti. Je to snad povaha nás Čechů nevidět ty
úspěšné činy. Na posledním zasedání zastupitelstva zazněly informace o zrušení výběrového řízení na rekonstrukci bazénu, kterou bez
dotace nemůžeme uskutečnit. Ačkoliv bylo
odvedeno velké množství práce, projektu se
důkladně věnovalo mnoho lidí, bylo nutné vzít
v potaz zejména realitu současné doby, věřit
číslům v rozpočtu a zaujmout opatrnější postoj. Nebudeme mít nadčasový bazén, zvolili
jsme tedy aspoň cestu částečné rekonstrukce.
Máme však připraveny další projekty. Čekají
nás investice do silnic, chodníků, škol, veřejného prostoru, domova pro seniory v Lánech,
krásného svitavského betlému, do rekonstrukce městských bytů atd.
V listopadu nás velmi zasáhl odchod kolegy
a kamaráda Radka Fikejze, který nám zanechal
důležité poselství: dívejme se do minulosti,
snažme se ji správně číst a interpretovat, občas
s humorem, ale také intenzivně a zodpovědně
pracujme na naší budoucnosti, na budoucnosti Svitav. A to můžeme my všichni.
S kolegy nejen zastupiteli ze Sdružení pro město Svitavy bychom Vám chtěli popřát krásně
prožité vánoční svátky a v novém roce hlavně
pevné zdraví, radost a optimismus, pohodu
v osobním i pracovním životě.
Antonín Benc,
zastupitel za SPMS

Rada na svém 34. zasedání dne 18. října 2021 mj.:
•• schválila prodloužení nájemních smluv
v městských bytech o dva roky s 23 nájemci, kteří plní povinnosti plynoucí z uzavřené
nájemní smlouvy a neeviduje u jmenovaných peněžité pohledávky po splatnosti,
a s dalšími 6 nájemci prodloužila smlouvy
o půl roku, protože mají občasné problémy
se řádnou úhradou nájemného a služeb,
•• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku z rozpočtu Pardubického kraje ve výši
15 000,00 korun za účelem pořízení pneumatik pro požární vozidlo.
Rada na svém 35. zasedání dne 25. října 2021 mj.:
•• rozhodla o přidělení uvolněných bytů
v Domě se zvláštní pečovatelskou služnou
dle pořadníku,
•• jmenovala s účinností od 1. 11. 2021
Bc. Světlanu Češkovou členkou komise fondu regenerace památek, komise pro sport
a volnočasové aktivity a komise pro kulturu
a cestovní ruch. Paní Češková v této funkci
nahradila Mgr. Jiřího Petra, který ukončil pracovní poměr,
•• schválila zadání zakázky k projektu P149
„Doplňující infrastruktura na Brandu“ společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.,
•• schválila prodej movitého majetku (osobního vozidla Škoda Fabia RZ 2E0 4181) a uzavření smlouvy o zprostředkování ve věci
prodeje výše uvedeného osobního automobilu Škoda Fabia RZ 4181 se zprostředkovatelem Delcata investment holding s.r.o.
Rada na svém 36. zasedání dne 1. listopadu
2021 mj.:
•• schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostranství tvořícího část parku Jana
Palacha a část parkoviště u objektu Dvořákova 2176/3 ve Svitavách pro kulturní akci
Průvod za sv. Martinem dne 11. listopadu
2021 se Střediskem volného času Svitavy,
•• schválila uzavření objednávky se společností SLM Drahenice s.r.o., ve věci dodávky sazenic pro zalesnění ve Vodárenském lese.
Jedná se o dodávku 20 850 ks sazenic stromů (jedlí, buků, javorů, olší, dubů, habrů, javorů a bříz),
•• zrušila zadávací řízení veřejné zakázky pod
názvem „Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu Svitavy“. Město podalo žádost
o dotaci v rámci dotačního investičního programu Národní sportovní agentury. Předmětná výzva však byla dne 4. 8. 2021 zrušena.
Místo této zrušené výzvy byla vyhlášena
výzva nová, která je však zacílena pouze
na sportovní kluby. Obce, jako samostatní
žadatelé, jsou v rámci této Výzvy 11/2021

Regiony 2021 vyloučeny. Aktuálně Národní
sportovní agentura ani jiný poskytovatel dotace nevyhlásil žádný jiný vhodný dotační
titul, který by alespoň na část předmětu plnění veřejné zakázky poskytl finance. Městu
se tak ani přes veškeré úsilí nepodařilo zajistit financování úprav a přístavby krytého
bazénu ve Svitavách.
(red)

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovostní
služby jsou od 8:00 do 11:00 hodin.
Mimo tyto hodiny přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost pardubické nemocnice v ordinačních hodinách: so, ne a svátky 8:00–18:00 hodin, po–pá 17:00–21:00 hodin.
——————————————————————
4.–5. 12. MUDr. Michal Koukola
Svitavy Dimitrovova 799/4, 461 532 970
11.–12. 12. MUDr. Táňa Morávková
Svitavy, M. Horákové 1988, 776 117 026
18.–19. 12. MUDr. Anežka Librová
Moravská Třebová Komenského
1417/22, 461 312 484
24. 12. MDDr. Jiří Pospíšil
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 731 108 167
25.–26. 12. MDDr. Lukáš Pospíšil
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
27. 12. MDDr. Petr Sládek
Svitavy, Jugoslávská 17, 731 201 180
28. 12. MUDr. Lubomír Slouka
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936
29. 12. MUDr. Ludmila Školařová
Mor. Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172
30. 12. MUDr. Jan Škorpík
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
31. 12. MUDr. Iva Bisová
Moravská Třebová, Svitavská 325/36,
461 352 210
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.
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VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Petr Šmerda

vedoucí Městského informačního centra
V době před covidem přicházelo do svitavského informačního centra ročně více než 35 tisíc zákazníků, telefonátů a emailů. Za den to představuje průměrně 112 požadavků různého druhu.
Že místní „íčko“ není jen o „informacích“, přibližuje v tomto rozhovoru vedoucí Petr Šmerda, který
IC řídí pátým rokem. Dodejme, že svitavské IC bylo založeno v roce 1997.

kódu. Obecně je velký zájem o nákup vstupenek na různá kulturní představení v celém
Česku, abychom mohli zákazníkům vyhovět,
spravujeme několik online vstupenkových
portálů. Návštěvníci také mohou využít veřejný internet.“
A co nejste schopni vyřešit?
„Těchto záležitostí není mnoho, ale patří k nim
třeba kvalitní velkoformátový sken.“

Vedoucí IC
Petr Šmerda

Uveďme hned na počátku, že svitavské IC není
stejné jako jiná íčka, proč?
„Informační centrum jako turistická kancelář
na náměstí v domě U Mouřenína je pouze součástí celé organizační složky Městské informační centrum. Jako pětičlenný tým jsme zodpovědní za komplexní komunikaci a propagaci města Svitavy včetně podpory městských
akcí. Tuto činnost mimo referenty cestovního
ruchu vykonávají tisková mluvčí a redaktorka
zpravodaje Naše město. Naším posláním je
vytvářet oboustranné komunikační prostředí
mezi zástupci města a širokou veřejností.“
Co tedy infocentrum nabízí místním?
„Těch činností je velká spousta. Primárně poskytujeme informace o městě a regionu, městském úřadě a organizacích zřízených městem,
o akcích konaných na území města včetně
prodeje vstupenek, dopravních spojích, službách, firmách a organizacích, ordinacích lékařů, kancelářích notářů a advokátů a dalších
subjektech působících ve svitavském regionu.
Spravujeme veřejnou kancelář Cowork, cyklopůjčovnu i vyhlídkovou věž kostela na náměstí. Stále však hledáme cesty, jak místním vyjít
vstříc, například když ve městě skončil fotograf,
začali jsme u nás fotit a tisknout průkazové fotografie.“
Na návštěvníky z jiných měst i ciziny jste také
připraveni.
Jako certifikované informační centrum jsme
na návštěvníky z Česka i z celého světa připraveni. Máme k dispozici mnoho propagačních
materiálů v několika cizích jazycích. Věřím, že
máme dostatečné znalosti, abychom vyhověli
dotazům na turistické atraktivity nebo služby.
Poslední dobou přibylo turistů zejména z Holandska, Německa, Rakouska a Polska, ale ubylo těch, kteří do Svitav – historickým názvem
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Zwittau – dříve přijížděli, aby se seznámili s rodným městem svých rodičů či prarodičů.“
S čím lidem pomáháte nejčastěji?
„Nejčastěji pomáháme lidem s drobnou kancelářskou prací jako je kopírování, tisk, laminace, vazba a skenování dokumentů. Je to
logické, protože Svitaváci nemají jinou možnost ve městě těchto služeb využívat. Každý
den vyřizujeme dotazy na umístění různých
finančních institucí a poskytovatelů služeb
energetických, právních, lékařských, poradenských. Lidé jsou však často zaskočeni
tím, že některé firmy nemají „kamennou“ provozovatelnu a působí pouze v online prostředí. Očkování je aktuální téma a zejména ze
strany seniorů je velká poptávka tisku certifikátů, které dále zmenšujeme a laminujeme
na malé průkazky tak, aby se vešly třeba
do peněženky při zachování čitelnosti QR

Jaké činnosti zajišťujete mimo klasické služby
infocentra?
„Musím říci, že je toho poměrně dost, jen namátkou: vydáváme zpravodaj Naše město, zajišťujeme mediální publicitu města prostřednictvím tiskových zpráv, konferencí, televize Comvision, kulatých stolů.
Spolupracujeme s partnerskými městy a jsme
členy několika sdružení: Českomoravské pomezí, Sdružení historických sídel Čech a Moravy nebo Asociace turistických a informačních
center. V loňském roce jsme také realizovali
projekt na podporu dálkové cyklotrasy Svitava24, spravujeme obsah webu a staráme se
o městské sociální sítě facebook a instagram.
Plníme více než tři desítky online prezentací,
zejména kalendáře akcí, například Czecot
nebo Kudy z nudy. Zajišťujeme fotodokumentaci z městských akcí, vše prezentujeme v naší
online galerii Zonerama. Účastníme se veletrhů
cestovního ruchu.
No a pokud je to v našich silách, pomáháme
návštěvníkům s jejich aktuálními potřebami,
například ohřejeme mamince pro miminko
sunar, který rychle vychladl…“
Prodáváte upomínkové předměty, které patří
k nejvíce oblíbeným?
„Svitaváci jsou patrioti a rádi svým známým
kupují různé věci, samozřejmě s motivem nebo
logem Svitav. Nejvíce jsou žádané čokolády,
keramické hrnky a zvonečky, svíčky, medovina,
ale také publikace, zejména ty, kde je možné
porovnat historii se současností. Turisté jsou
zvyklí na pohlednice, turistické vizitky, známky

Zaměstnanci IC:zleva Jiří Zdražil,
Leona Haraštová a Petr Šmerda.

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Otevření Sváťovy zážitkové cesty

a drobné předměty pro štěstí. Stále oblíbené
jsou i originální svitavské těstoviny, zavářková
písmenka.“

veřejnosti to jen potvrzují. Například nové propagační materiály města byly úspěšné v několika soutěžních přehlídkách.“

Stánkový prodej a městské akce, jak to jde
dohromady s íčkem?
„Ano, jde. Již několik let máme na starosti stánkový prodej ve městě, to znamená nasmlouvání
i usazení prodejců od menších trhů a top akcí až
po vánoční nebo pouťové jarmarky. Na farmářských trzích spolupracujeme se živnostenským
odborem. Prodejci nám často říkají, že jsou rádi
za nastavená pravidla, mají pocit férovosti, protože o dobré místo je poměrně často velký boj.“

V letošním roce se povedl zajímavý projekt.
„Jsem velmi rád, že jsme se mohli podílet
na realizaci nové Sváťovy zážitkové cesty, která
nabízí osm herních prvků okolo rybníku Rosnička. Jde o kouzelné putování pro celou rodinu, kde děti plní různé úkoly pomocí dřevěné
kuličky. Tento projekt se stal poměrně velmi
rychle oblíbeným u místních, tedy Svitaváků,
ale i návštěvníků. Doposud jsme prodali téměř
4000 herních kuliček a zaznamenali jsme turisty z více než sta měst! To považuji za obrovský
úspěch a postupné naplňování cílů v oblasti
cestovního ruchu. Tato stezka bude navíc doplněna o nové herní lavičky. Těšit se v budoucnu můžete i na malého velkého skřítka Sváťu,
ale to je zatím překvapení..."

Co má svitavské íčko výborné, co by mělo naopak zlepšit?
„Oceňuji osobní přístup kolegů ke každému
zákazníkovi. Velmi často pozoruji, že zaměstnanec infocentra musí být občas trochu grafik,
právník, ekonom, psycholog nebo specialista
v oblasti gastronomie. Získali jsme několik titulů v anketě popularity Informační centrum roku,
dokonce titul absolutního vítěze ČR. Vlastní
činností provádíme veškeré grafické a produkční činnosti směřující k podpoře cestovního
ruchu, pořádaných akcí ve městě nebo rozšíření sortimentu propagačních a dárkových
předmětů. Stále však je co zlepšovat, doba
i potřeby lidí se neustále mění.“

Co vše obnáší mediální publicita?
"Snažíme se prezentovat město Svitavy jako bá-

ječné místo pro život, pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy, spolky a organizace. Budujeme místní prostředí jako atraktivní a vyhledávanou destinaci v oblasti cestovního ruchu. Pro
zajištění mediální publicity pořádáme tiskové
konference za účasti novinářů z regionu a zástupců města včetně místní Comvision televize. Rovněž zasíláme kolegům tiskové zprávy pro další
zveřejnění, poskytujeme rozhovory. Pro propagaci města využíváme i placené inzerce v různých
médiích s ohledem na aktuální téma. Zejména
turistické magazíny Tim a Kam po Česku, dále
Lidové noviny, Mladou Frontu, různé deníky a další. Již několikrát jsme ve Svitavách přivítali štáb
oblíbeného pořadu Toulavá kamera. Konečnému
odvysílání v celostátní televizi vždy předcházelo domlouvání vhodných termínů, ladění scénáře,
celodenní natáčení v našem městě, navštívení
zajímavých míst a namluvení komentářů.
O své znalosti v oblasti komunikace se vždy
rádi podělíme jako v případě přednášek pro
žáky základních škol, které se několikrát
do roka konají v naší veřejné kanceláři Cowork.
Přibližujeme hlavní principy komunikace a zejména upozorňujeme na nástrahy a rizika v online prostoru sociálních sítích."
Co nového přinese příští rok?
„Příští rok bude mít své výročí Langerova vila,
která se nyní opravdu krásně opravila. Návštěvníci si tak budou moci mimo jiné prohlédnout
úžasný interiér vyzdobený pravým zlatem. Vedle vily rozkvetou Vincencovy zahrady a doufám, že se brzy dočkáme celého svitavského
betlému v nových prostorách vedle Ottendorferova domu.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat svým kolegům, kteří tyto činnosti v naší organizační
složce vykonávají. Jsem rád za skvělou spolupráci s vedením města, s městskými organizacemi, s odbory městského úřadu, složkami
i společnostmi. Výstupem je týmová práce
ve prospěch místních občanů i návštěvníků
města.“
Petra Soukupová

Jak s odstupem času hodnotíš nový městský
vizuál a logo?
„Podle mě nový vizuální styl plní svoji funkci.
Pracuje se s ním velmi dobře, je jednoduchý
a rozpoznatelný. Při tvorbě grafických výstupů
stačí použít patřičný font tedy písmo, odpovídající barevnost a je na první pohled jasné, že
jde o sdělení městského úřadu nebo města
Svitavy. Vizuál je navíc doplněn celou sadou
originálních piktogramů. Základní kámen komunikace „a vy“ lze použít mnoha způsoby, což
je velmi zábavné a kreativní. Nebylo snadné
vymyslet logo, které by přijali místní občané
i návštěvníci města, turisté. Myslím, že se to
povedlo a pozitivní reakce Svitaváků i odborné

9

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Společné přání ředitelů škol
Vážení občané města Svitavy,

dovolte nám prosím jedno krátké adventní zastavení. Společně s ostatními vedoucími pracovníky svitavských základních a mateřských škol bychom Vás prostřednictvím stránek Našeho
města rádi oslovili a poděkovali za Vaši podporu, toleranci a respektující přístup. Rok 2021
s sebou mimo jiné přinesl omezení vstupu do školních budov, což mělo za následek významné
omezení možností, jak pedagogicky působit na naše děti. Spolu s tím Vám však zároveň umožnil náhled na část naší práce prostřednictvím digitálních technologií. A v neposlední řadě také
otevřel v řadě domácností téma kvalitního vzdělávání. Pevně doufáme, že jsme ve Vašich očích
ve výsledku uspěli. Věřte, že ve všech školách i školkách jsme udělali vše pro to, aby byla výuka
co nejkvalitnější, a využívali jsme k tomu prostředky, které nám připadaly v danou chvíli nejvhodnější a nejlepší. Přejeme Vám, ať si adventní čas užijete v klidu a pohodě v kruhu svých blízkých
a ať se Vaše děti po vánočních svátcích těší do svých škol i školek na své přátele, na učitele
a na vše hezké, co je tam čeká. Do příštího roku Vám společně přejeme vše nejlepší a doufáme,
že bude po všech stránkách klidnější a stabilnější než ty dva, které jsme nechali za sebou.
Jiří Sehnal, Jakub Velecký, Milena Baťková, Alena Vašáková, Jana Pazderová, Zdeněk Petržela,
Petra Nováková, Marie Havířová, Michaela Juklová, Jana Hrubá, Magdalena Dvořáková
—————————————————————————————————————————————————————

Co se děje v prosinci v naší škole?
Jana Pazderová,

ZŠ Felberova
„Prosinec je pro děti vždy tím nejkouzelnějším
obdobím celého roku. V naší škole vždy probíhá spousta aktivit, které dětem zpříjemňují čekání na Ježíška. Hned na začátku měsíce se
na vánoční atmosféru naladíme během dne
stráveného v Čertovské a andělské škole, kterou vždy připravujeme spolu s žáky. Jednotlivé
třídy si připraví vlastní program se zimní a vánoční tématikou a společně se pak všichni
sejdou na chodbě, kde si navzájem předvedou,
co se naučili. Nesmí samozřejmě chybět paní
učitelky, které jsou většinou převlečené za pekelnice, ale najdou se mezi nimi i bytosti andělské. Žáci devátých tříd připravují pro své mladší spolužáky pekelnou nadílku. Je krásné sledovat napjaté očekávání v tvářích těch
nejmenších, když z dálky zaslechnou řinčení
řetězů a cinkání zvonečků.
Milou a dojemnou tradicí jsou také každoroční
předvánoční setkání v domě seniorů, pro které
si děti připravují vánoční besídku a drobné dá-

Jakub Velecký
ZŠ náměstí Míru

Michaela Juklová
MŠ Marie Majerové

rečky. Těsně před začátkem vánočních prázdnin pak přijdou na řadu různé tvořivé dílničky
a předvánoční besídky ve třídách, ale také vánoční turnaj ve vybíjené, který pravidelně pořádá školní žákovský parlament.
Jak se můžeme pokaždé přesvědčit, vánoční
atmosféra se dá vykouzlit i ve škole. Tak snad
se nám letos na rozdíl od loňského roku opět
podaří všechny naše oblíbené aktivity uskutečnit a rozzářit tak (nejen) dětské oči.“

Alena Vašáková

ZŠ a MŠ Sokolovská
„Celý prosinec probíhá u nás tradičně v duchu
adventu a všeho, co s tím souvisí. V letošním
roce zahájíme vánoční atmosféru již v pátek 25.
11. společnou akcí našich školkáčků, prvňáčků
a jejich blízkých. Chceme odstartovat adventní
čas rozsvícením stromečku v areálu na Pražské. Chybět nebudou koledy, punč od našich
dětí a také charitativní sbírka na svitavský útulek pro opuštěné pejsky. Další pátek přijdou
čerti, andělé a Mikuláš z 9. tříd se svým progra-

Zdeněk Petržela
ZŠ a MŠ v Lačnově

Marie Havířová
MŠ Čs. armády

mem a písničkami. Kromě sladkostí pro hodné
děti mnohdy dojde i na sliby některých „hříšníků“. Vánoční čas moc rádi trávíme společným
setkáním všech současných, ale i bývalých
zaměstnanců. Třetí adventní neděli nebudeme
chybět na svitavské akci „Andělské koledování“
s vystoupením našeho opravdu početného
sboru „Sokolovský LuSk“ a s charitativním stánkem plným andělů. Poslední týden před odchodem na prázdniny všechno vyvrcholí celoškolním tvořením a radovánkami – vánočními dílnami. Konec patří besídkám s dárečky, cukroví
na ochutnávku a oblíbeným třídním aktivitám.
V duchu vánočních tradic Vám přeji za celou
„Sokolku“ krásný adventní čas naplněný radostí, pohodou a vzájemnou solidaritou. V novém
roce Vám přeji hodně radostných dnů a hlavně
pevné zdraví.“

Jana Hrubá,

MŠ Větrná a Úvoz
„Adventní čas a očekávání Vánoc je krásný čas
pro zastavení se a prožívání. Je to ten největší
benefit práce ve škole, kdy každoročně vidíme
v dětských očích tajemství, touhu, štěstí a naději. Děti se ještě více těší z každé činnosti, při
které společně kouzlíme atmosféru Vánoc. Měsíc prosinec si opravdu všichni společně užíváme, ale ještě nám zbývá spousta práce. Zdobíme, pečeme, vyrábíme, zpíváme, tancujeme,
hrajeme hry, seznamujeme se s tradicemi
a zvyky, kdy např. pouštíme lodičky, dramatizujeme Narození Ježíška. Ve třídách si vytváříme
magická zákoutí – peklo a nebesa, kdy si děti
zahrají na anděly a neposedné čertíky a samozřejmě nebude chybět ani dlouho očekávaná
návštěva Mikuláše a jeho pomocníků s nadílkou. Besídky pro rodiče a společné tvoření se
pravděpodobně přesunou do jiné podoby. Také
našim spřáteleným babičkám a dědečkům
v penzionu předáme drobný dáreček. Než se
rozloučíme před vánočními svátky, ve školce
nás čeká společné rozsvícení vánočního stromečku s vánočním zpíváním Svitaváčku
a ostatními dětmi z jednotlivých tříd. Zároveň
všechny srdečně zvu druhou adventní neděli
na náměstí, kde vystoupí Svitaváček. Na závěr
na děti ve školce čeká návštěva Ježíška, který
jim nadělí nové hry, stavebnice a didaktické
pomůcky. Tímto velmi děkuji všem našim sponzorům. Přeji nám, aby Vánoce byly skutečně
štědré ve smyslu tiché a radostné atmosféry
štědrovečerní noci a úsměvem naším, našich
dětí a lidí kolem nás.“

Jana Hrubá
MŠ Větrná

Petra Nováková,

Jana Pazderová
ZŠ Felberova
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Jiří Sehnal
ZŠ T. G. Masaryka

Magdalena Dvořáková
Speciální škola

Alena Vašáková
ZŠ a MŠ Sokolovská

Milena Baťková
ZŠ Riegrova

Petra Nováková
MŠ Milady Horákové

MŠ Milady Horákové
„Jednou za rok v době vánoční, když je nebe víc než
jindy otevřené, slýcháváme
nebeskou hudbu, cinkající
rolničky a dětský smích. Tento tajemný, adventní čas, provoněný v naší MŠ jehličím,
vanilkou a skořicí, začínáme
slavit tradičně už koncem lis-
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topadu, kdy zveme rodiče s dětmi na vánoční
dílny, kde společně tvoříme vánoční dekorace
a pečeme vánoční cukroví. Začátkem prosince
nás poctí svojí návštěvou Mikuláš s andělem
a čertem z Tramtáryje. Každoročně oživujeme
české lidové tradice při vánočních aktivitách
v Muzeu ve Svitavách. Vydáme se za nabídkou
hraného pohádkového příběhu o původu Vánoc
do interiérů zámku Potštejn, kde si současně
zamlsáme v zámecké cukrárně. Krásná atmosféra dýchající z dávných tradic v naší škole
vyvrcholí Vánočním zastavením s rodiči na jednotlivých třídách, kdy si děti pro rodiče připraví
bohatý program. Potom už jenom děti netrpělivě čekají na zacinkání zvonečku, kdy je jisté, že
Ježíšek na nás ani letos s dárky nezapomněl.
Prosinec si dětí v naší MŠ užívají a nasávají vánoční atmosféru plnými doušky. Pracují za zvuků koled v programu Začít spolu v centrech
aktivit, která nesou vánoční témata, seznamují
se s českými lidovými zvyky a tradicemi, vánočními příběhy, vyrábí dárky a přání pro rodiče, pro kamarády z ostatních škol, zdobí vánoční stromy ve třídách i na školní zahradě,
navštěvují adventní výstavy, vánoční představení ve Fabrice. Odměnou za vše výše uvedené nechť jsou všem dětem i zaměstnancům
krásné Vánoce, spřízněné duše nablízku, nádherné dárečky, oči plné dětského štěstí a naplněné srdce klidem.“

Michaela Juklová

MŠ Marie Majerové
„A je tu prosinec. Pro děti i dospělé nejkrásnější měsíc v roce. Nejdříve nás sice čeká setkání
s čertem, protože však máme jen samé hodné
děti, odchází chlupáč do pekla nerudný, že mu
ani tentokrát nepřibyla zlobivá dušička. Děti
jsou poté andělem a Mikulášem obdarovány
dobrotami s přáním, aby se jim i nadále dařilo
nepřidávat nic ke svému jménu v Knize hříchů.
A když odezní i poslední čertovský hlahol a řinčení pekelných řetězů, je to neklamná známka
toho, že se blíží příchod Ježíška. Ve školce pro
něj kreslíme dopisy, do kterých vkládáme
všechna nejtajnější přání. Čas plný očekávání,
kdy se naše psaníčka zpoza oken konečně tajně vytratí, trávíme mlsáním společně napečeného cukroví, zdobením stromečku a zpěvem
koled. Občasný smutek, že ani tentokrát jsme
Ježíška nezahlédli, však rychle vystřídá radost,
že ač neviděn, přece jen nám pod stromečkem
zanechal nadílku. A pak už přichází ta kouzelná
chvíle, kdy je nespočet dětských oček zářících
štěstím doprovázen radostným výskáním z rozbalení veškerých překvapení, která se skrývala
pod stromečkem v podobě dárků…“

Marie Havířová

ředitelka MŠ Čs. armády
„Na předvánoční čas jsme pro děti připravili
mikulášskou nadílku, vánoční tvořivé dílny, besedu u stromečku nad dárky s povídáním
o tom, co přejeme do nového roku sobě, svým
kamarádům a všem kolem nás. Navštívíme
také divadelní představení v divadélku Trám
Vánoce za našich časů.
Společně s pionýrskou skupinou Vysočina prožijeme Čertovský den v Parku Jana Palacha.
Spolek rodičů a přátel školy pro děti a jejich
rodiče připravil prohlídku hradu Svojanova

s tradiční vánoční výzdobou a povídáním o vánočních zvycích.
Vánočními přáníčky udělají naše děti radost
klientům Seniorcentra Svitavy a pacientům Svitavské nemocnice.
Budeme dodržovat všechna nařízení ministerstva zdravotnictví, abychom si mohli užít pohodový předvánoční čas a klidné Vánoce, jak jen
to bude možné. Za všechny děti a pracovnice
MŠ přeji všem krásné Vánoce a úspěšný vstup
do nového roku 2022.“

Jiří Sehnal

ZŠ T. G. Masaryka
„Máme několik společných rituálů, které ve výsledku vytváří hezkou adventní atmosféru. Adventní sobota je chvílí, kdy se ve škole potkávají pedagogové se žáky a tvoří v různých rukodělných dílnách. Ve škole voní perníčky
a začíná taková ta předvánoční pohoda. Vánoční zpívání je naopak již po mnoho let vyvrcholením vánočních nálad. Při něm se setkávají všechny třídy a každá představí svoji vánoční píseň, kterou nacvičily v hodinách
hudební výchovy. Pro ty, kteří to neznají, tak
jedním z vystupujících souborů je i pedagogický sbor. Častokrát dojde i k setkání s bývalými
žáky. Dříve jsme zpívávali v naší jídelně, ale
dnes už se tam nevejdeme, a tak děláme toto
setkání žáků a případně i rodičů, chtějí-li přijít,
ve Fabrice. Vloni se z hygienických důvodů
uskutečnilo pouze komorně na schodech naší
školy. Vánoční besídky tříd, vánoční posezení
učitelů třeba i s vánočním kvízem, to vše je pro
mne vůně Vánoc, která vane z naší školy.“

Magdalena Dvořáková

Speciální základní a střední škola
„Oslava Vánoc v naší škole je připravena jako
tvořivé dílničky s výstavou. Šikovné ruce našich
žáků vytváří nádherné výrobky z různých materiálů, přáníčka či obrázky pro radost dětských
i dospěláckých srdcí. Tyto výrobky navozují
vánoční atmosféru nejen v rodinách, ale i v domovech pro seniory.“

Na co se těšíme
v příštím roce?
Milena Baťková,

ZŠ Riegrova
„Do příštího roku bychom si moc přáli, aby byl
zase normální se vším, co k tomu patří. Těšíme se
z toho, že máme nové a moderně vybavené
učebny, do kterých pozveme na společné projektové dny děti z partnerských škol. Máme radost
z množství pomůcek, se kterými se učíme pracovat a které děti baví. Budeme se také připravovat
na změnu vzdělávacího programu, do kterého
vstupuje více hodin s digitálními technologiemi
a podporou informatického myšlení. Pokud to
půjde, zase se rádi vrátíme k projektu Předškolák,
kdy k nám přicházejí děti na předškolní setkávání.
A pokud covid naše plány opět změní, pak budeme doufat, že to bude jen nakrátko.“

Jakub Velecký

ZŠ náměstí Míru
„Do příštího roku 2022 hledíme na naší škole
opravdu s dychtivostí a velkou zvědavostí. Sta-

la se nám totiž velice zvláštní věc. Každý červen pořádáme tradičně projektový týden, kde
ve tříletých cyklech obměňujeme různá témata. Takto jsme měli již divadelní akademii, sportovní olympiádu a před rokem a půl jsme měli
poprvé absolvovat HOP týden. Zkratka znamená houževnatost, orientace, přátelství. Akce je
zaměřená na turistiku, topografii, tábornické
dovednosti, bezpečnost silničního provozu,
zdravovědu a orientaci v problémech. Děti si
užijí šifry, skládačky a nejrůznější hry. Bohužel,
kvůli epidemii covidu byla tato akce odložena
jak v červnu 2020, tak na konci školního roku
2021. Proto se tolik těšíme na příští rok a jsme
nedočkaví. Snad to letos konečně vyjde, držte
nám palce.“

Zdeněk Petržela

Ředitel ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov
„Příští rok pro nás bude hodně náročný, ale
moc se na něj těšíme. Je ve znamení velkých
změn a budování. Prostory pro přípravnou třídu
budou zvětšeny a škola dostane „nový kabát“.
Slibuji však, že označení „MODRÁ ŠKOLA“ bude
zachováno. Zároveň připravujeme projekt, který změní tvář celého vnějšího prostoru kolem
školy. Pevně věřím, že se to podaří.“
---------------------------------------------------------------------

Základní umělecká škola

ZUŠ děkuje a zve
Dne 15.–17. října v Praze soutěžily tři žákyně
Dany Pražákové v Písňové soutěži B. Martinů.
V celostátním klání získala Kristýna Lipenská
čestné uznání, Eva Kopřivová 2. místo a Kateřina Hnátová diplom za účast. Dva naše pěvecké sbory se pod vedením Dany Pražákové
účastnily 25. 10. krajského kola celostátní přehlídky školních pěveckých sborů v Chrudimi.
Oba získaly zvláštní cenu poroty. Svitavánek
za provedení písně Emila Hradeckého „Den
naruby“ a Svitavský dětský sbor za pestrou dramaturgii. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy i města. Úspěšným byl i zájezd žáků
tanečního oboru na jedno z představení festivalu Dance Brno v Janáčkově divadle. V listopadu jsme obnovili po dlouhé době pravidelnou koncertní činnost, ve které intenzivně pokračujeme i v celé adventní době. Druhou
a třetí adventní neděli vystoupíme na pódiu
na náměstí, navážeme v Ottendorferově domě
15. prosince vánočním koncertem při svíčkách,
kde se představí klavíristé a 22. prosince vánočním koncertem smyčců. V koncertním sále
školy proběhnou vánoční besídky. Bližší informace naleznete na webu školy. Těší nás, že
můžeme s našimi žáky přinést sváteční atmosféru a pomoci zapomenout na starosti všedních dnů. Renata Pechancová

Gymnázium Svitavy

Aktuálně z gymnázia
Velkého úspěchu dosáhl žák M. Ďuriančík
(1. B) v logické olympiádě. Ze základního kola
postoupil do krajského kola, kde obsadil
3. místo s postupem do celostátního kola.
Po roční pauze si žáci a učitelé gymnázia opět
připomněli Evropský den jazyků. Cílem projektového dne byla propagace jazykové rozmanitosti a studia jazyků ve škole, ale i mimo ni, třeba
v zemích Evropy. Učitelé cizích jazyků připravili
několik stanovišť, ve kterých se prezentovala
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angličtina, němčina, francouzština i ruština.
Do programu se zapojili učitelé školy, ale také
dva rodilí mluvčí (lektoři angličtiny a francouzštiny). Využity byly filmy, jazykové hry, jazykové
počítačové programy, žáci byli zapojeni také
do únikové hry, prohlédli si samovar, zazpívali
cizojazyčnou píseň atd.
Milan Báča

Obchodní akademie

Stalo se na obchodní akademii
Obchodní akademie nabízí studentům vykonat
přímo ve škole státní zkoušku z psaní na klávesnici, na kterou se mohou připravovat v rámci předmětu Písemná a elektronická komunikace. Studenti u „státnice“ musí zvládnout minimálně 200 úhozů za minutu.

Jednou z tradičních každoročních akcí školy je
soutěž “Staré řecké báje a pověsti”. Obvykle se
jí účastní žáci 1. ročníku, letos se zapojili i druháci, kteří vloni kvůli distanční výuce soutěžit
nemohli. Vítězem se stalo družstvo s příznačným názvem “Bohyně” z 1. A.
Svitavská obchodní akademie chystá ve čtvrtek 9. prosince 2021 od 14 do 17 hodin další
letošní Den otevřených dveří. Na přelomu roku
se bude možno také přihlásit do přípravných
kurzů k přijímačkám. Jde také o tradiční záležitost.
Milan Báča

Střední zdravotnická škola

ZDRAVOhrátky na zdravce
Po roční přestávce se v SZŠ opět uskutečnily
ZDRAVOhrátky, akce Pardubického kraje
na podporu zdravotnických oborů vzdělání.
Ve čtvrtek 4. listopadu přijelo do naší školy té-
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měř šedesát žáků z 11 základních škol svitavského regionu. Čekalo na ně šest stanovišť,
na kterých získávali nové znalosti a dovednosti. Už názvy pracovišť naznačovaly, co se zde
bude dít. „Tělo v akci“ nabídlo poznávání kostí
a orgánů, stanoviště „Uvolni se“ umožnilo nácvik některých masážních technik a „Ruce
v akci“ se věnovaly technikám obvazování.
„Poznej krevní skupinu“ ve Svitavské nemocnici procvičilo školáky v určování krevních skupin. „Zachraň mě“ na zdravotnické záchranné
službě se zaměřilo na nácvik resuscitace a „Zavolej mě včas“ na prohlídku sanitky a správné
i rychlé přivolání záchranky.
Role průvodců mladých hostů i demonstrátorů
na pracovištích se ujali studenti 3. ročníku SZŠ. Ti
byli také největšími fanoušky družstev v soutěži
o krabice plné sladkých muffinů. Radim Dřímal

Jak to vidí mladí
Chtělo by to rovnováhu…
Dnes žijeme všichni v době telefonů, internetu
a sociálních sítí. Naše generace tyto věci vidí
pozitivně a jsou každodenní součástí našeho
života. Zato naši prarodiče to vidí úplně jinak.
Pořád jen nadávají, jak si z toho kazíme oči, že
je to jediné, do čeho koukáme, a že z toho budeme mít kdoví jaké problémy. Chápu, že
do toho někdy koukáme moc a že bychom si
mohli více povídat nebo se sejít a užívat si společné chvíle. Také by ale mohli pochopit, že to
není jen pouhá ztráta času.

SOU Svitavy

Dny otevřených dveří v učilišti
Dovolujeme si vás pozvat na dny otevřených
dveří, které se budou v SOU Svitavy konat v pátek 10. 12. od 12:00 do 16:00 hodin a v sobotu
11. 12. od 8:00 do 12:00 hodin. Můžete si přijít
prohlédnout prostory naší školy i samostatně
po telefonické domluvě na tel. 461 534 927
nebo 702 229 656.
Alice Štrajtová Štefková

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.

Možná ani netuší, co všechno se na něm dá zjistit. A také kolik času ušetří. Potřebujete zjistit, kdy
vám jede autobus? Kdo měl včera koncert? Co
se stalo 28. října? Stačí pár kliků a všechno se
dozvíte. Už nemusíte všechno zdlouhavě hledat
v učebnicích a encyklopediích. A to si myslím, že
je super. Nejenže se dozvíte spoustu nových informací, ale také se zde můžete rozvíjet v tom, co
vás baví. Můžete se zde naučit něčemu, co vás
vždy zajímalo. Potřebujete recept na vaši oblíbenou buchtu? Nebo se chcete naučit hrát na klavír? Tohle všechno je na internetu možné!
Samozřejmě, že vše má i svou stinnou stránku.
Dříve se lidé scházeli, povídali si, bavili se
a měli spolu mnohem větší fyzický kontakt než
dnes my. A v tomhle mé prarodiče chápu. I já
si začínám uvědomovat, že si se svými kamarády píšu víc, než se s nimi scházím.
Uzavřela bych to tím, že k tomu, aby byl internet
dobrým pomocníkem a sloužil nám, ne my
jemu, je potřeba najít nějakou rovnováhu.
Kateřina Kloudová, 9. A, ZŠ a MŠ Sokolovská

KULTURA

Kalendář akcí
1. / st / 13:00–17:00 / městská knihovna
„RoboDay“
Přijďte se podívat na různé typy robotů! Seznámíte se s jednoduchým programováním robotů (Bluebot, Ozobot, mBot) a vyzkoušíte si zajímavé logické úlohy podporující digitální a kritické myšlení.
1. / st / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
V prosincovém fantasy klubu se zaměříme
na knižní, filmová i komiksová díla s vánoční
tematikou. Jako obvykle nebudou chybět naše
tipy a přehled novinek za uplynulý měsíc. Klub
vede Michal Římal z knihkupectví Minotaur, určen je pro děti od 8 do 12 let.
1. / st / 19:00 / Fabrika
Tomáš Kočko & Orchestr
Přední představitelé tuzemské world music
a dvojnásobní držitelé ceny Anděl!
Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou koncertují Tomáš Kočko & ORCHESTR v Evropě od Ruska až po Irsko, hrají
na festivalech folklórních, folkových, rockových
i metalových.
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
Připomenutí 10 let Taneční školy Scarlett.
4. / so / 10:00 / SVČ Tramtáryje
Dámská sobota aneb Vánoční dílny
v Tramtáryji
Tvořivé dílny pro ženy, které si chtějí odpočinout od předvánočního shonu. Program: šití
taštičky, výroba adventních věnců a další zábavné aktivity. Je nutné přihlášení na telefonu
734 287 286 nebo na mailové adrese: lwaltova@svitavy.cz (Lenka Waltová).
4. / so / 10:00–18:00 / náměstí Míru
Andělská mikulášská hra s Krůčkem
Mateřské a rodinné centrum Krůček vás zve
na venkovní mikulášskou hru. Podrobnosti
v Krůčku MC Krůček. Pro účast dětí na hře, jejíž
součástí je jako odměna mikulášský balíček, je
nutné si koupit hrací kartu za cenu 90 Kč pro členy/110 Kč pro nečleny MC Krůček, a to do 1. 12.
Výdej balíčků v Nadaci J. Plívy. Více informací
v článku.
4. / so / 20:30 / klub Tyjátr
Mucha
Skvělá Mucha po téměř dvou letech opět
ve Svitavách! Vyměňte sobotní televizi za večer
plný zábavy, tance a nekorektního humoru
v podání brněnské folkpunkové kapely.
Vstupné: 240 Kč v předprodeji, 290 Kč na místě.
Předprodej: recepce Fabrika a klub Tyjátr, online na www.smsticket.cz.
5. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde
na půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně.
Burza se koná za každého počasí. Vstupné: prodejci 199 Kč, kupující 30 Kč, parkování zdarma.

5. / ne / 9:00–17:00 / různá místa ve městě
2. adventní neděle
Výstava Nad betlémem vyšla hvězda v muzeu
a doprovodný program (9:00–17:00)
Pohádky v Tyjátru (10:00–14:00)
Marcipánové Vánoce v Ottendorferově domě
(9:00–17:00)
Program na náměstí: velký adventní trh, adventní koncert ZUŠ od 14:00 na velkém pódiu,
cimbálová muzika Folklor kvintet od 15:00.
6. / po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Zázrak v New Yorku
Klasický černobílý vánoční film George Seatona z roku 1947 vypráví o malé Susan, žijící se
svou maminkou, která se zklamaná životem
vzdala fantazie a víry v možnost splnění přání.
Bude Kriss Kringel (alias Santa Claus) tím, kdo
je přesvědčí, že zázraky se přeci jen dějí? Režie: George Seaton. Hrají: Maureen O´Hara,
John Payne, Edmund Gwenn, Gene Lockhart,
Natalie Wood. Večerem provází Michal Kadlec.

Svitavský informační
měsíčník

12

choterapii, lektorské činnosti a koučinku. Na akci
je nutné se přihlásit předem.
Kapacita je omezená. Těšíme se na sdílení našich
zkušeností a pocitů. Vstupné v předprodeji 70 Kč
(v kanceláři SVČ Tramtáryje), na místě 100 Kč.
10. / pá / 19:00 / divadlo Trám
Zaklep: České Vánoce
Divadelní spolek Zaklep uvádí hru České Vánoce.
10. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Předvánoční rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání.
11. / so / 19:00 / Fabrika
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Hudba starých mistrů. Vystoupí sólisté, pěvecké sdružení Dalibor a Litomyšlský symfonický
orchestr. Součástí koncertu bude ve foyer výstava fotografií Dany Ludvíčkové. Vstupné:
250 Kč / KPH 150 Kč.

6. / po / 19:00 / klub Tyjátr
Monty – recitál
Folkový písničkář žijící v Přibicích na Jižní Moravě, který si vytvořil vlastní hudební směr nazýván
Plnotučný FOLK. Vstupné: 150 Kč. Předprodej
vstupenek v síti SMSticket a v recepci Fabriky.

11. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Roman Dragoun
Opět se vrací do Tyjátru Roman Dragoun se
sólo koncertem. Vstupné: 200 Kč předprodej,
250 korun na místě. Předprodej: recepce Fabriky a klub Tyjátr.

7. / út / 19:00 / Fabrika
Fantastická žena
Divadelní komedie úspěšného kanadského autora. Dokonalý partner a ideální vztah? Dejte si
dobrý pozor na to, co si přejete! Vstupné: 370 Kč,
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

12. / ne / 9:00 – 17:00 / různá místa ve městě
3. adventní neděle
Vánoční dílna – Fabrika (9:00–13:00)
Vánoční dílny v muzeu – textilní
advent (13:00–17:00)
Svitavský Anděl – náměstí Míru (14:00)
Vánoce za časů našich prababiček – divadlo
Trám (17:00)

8. / st / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti
od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké knihomoly!
8. / st / 19:00 / Fabrika
Východočeské divadlo Pardubice
Společenstvo vlastníků
Divadelní hra v rámci DAC
Břitce vtipná komedie ze života vlastníků bytových jednotek v jednom domě. Hra úspěšného
autora Jiřího Havelky (*1980) spjatého s divadlem Vosto5, získala roku 2017 Cenu Marka
Ravenhilla a byla nominována na Cenu divadelní kritiky jako Hra roku. Délka představení:
90 minut (bez přestávky). Vstupné: 400 Kč.

9. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Beseda o závislosti na internetu
s Michaelou Štáfkovou
Zveme rodiče, pedagogy a širokou veřejnost
na besedu s terapeutkou a lektorkou Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA. Vystudovala psychologii
a pedagogiku a absolvovala mimo jiné výcvik
integrativní psychoterapie. Vede dětskou adiktologickou ambulanci v Kladně a věnuje se psy-

14. / út / 19:00 / Fabrika
Karel Plíhal
Koncert známého písničkáře, textaře a poety
v doprovodu skvělého kytaristy Petra Fialy.
Upozornění: koncert není vhodný pro děti
do 12 let! Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč
na místě. Předprodej vstupenek v síti SMS ticket a v recepci Fabriky.
15. / st / 13:00–15:00 / městská knihovna
Kroužek na podporu digitální gramotnosti
Náplní je práce s virtuální realitou a jiné aktivity.
Pro děti od 10 let. Vstup je volný od 13 do 15
hodin.
15. / st / 16.15 / park Patriotů
Putování za Ježíškem
SVČ Tramtáryje pořádá večerní procházku se
světýlky, na konci bude na účastníky čekat Ježíškova pošta, děti budou moci odeslat dopis
Ježíškovi. Trasa je připravena v parku Patriotů,
začátek je v 16.15 hodin, potrvá do 19 hodin.
17. / pá / 9:00–17:00 / Fabrika
Konference Svoboda Vzdělávání Výchova
Workshopy, sdílecí networking, přednášky
(více informací v textu na str. 21).
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17. / pá / 18:00–21:00 / Fabrika
Benefiční výjezdní DušeK
Účinkují: Jaroslav Dušek, Jana Nováčková, Vladimír Dobeš a další hosté. Vstupné 350 Kč.
Vstupenky možno zakoupit na konferencesvitavy@gmail.com.
17. / pá / 19:00 / klub Tyjátr
2Fucking Christmas1
Tradiční předvánoční HC&Metal nadílka. Vystoupí kapely Archeonic Mohelnice, Barricade
Kroměříž, Genetic Mutation Svitavy, Konfront
Praha, Streetmachine Pardubice. Vstupné:
220 Kč.
18. / 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.
18. / so / 19:00 / Fabrika
Vánoce se SYxtetem
Po dvou letech se vokální skupina SYxtet opět
představí živě ve Fabrice. Přijďte si poslechnout
swing, pop, jazz, country i oblíbené adventní
a vánoční skladby. Vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč.
18. / so / 20:00 / klub Tyjátr
25 let florbalového klubu Svitavy
Setkání všech generací hráčů a přátel svitavského florbalového klubu, který v loňském roce
oslavil 25 let své existence.
19. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde
na půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně.
Burza se koná za každého počasí. Vstupné: prodejci 199 Kč, kupující 30 Kč, parkování zdarma.
19. / ne / 14:00–17:00 / muzeum+náměstí Míru
4. adventní neděle
Vánoční dílny v muzeu – dřevěný
advent (13:00–17:00).
Program na náměstí: 14:00 – hudební vystoupení: Janko Kulich a Kolegium (SK) a S.U.E.,
16:30 – Promítání filmu Klaus (animovaný rodinný film, Španělsko, 2019, 96 min).
22. / st / 18:00 / kino Vesmír
Louskáček
Balet, záznam přímého přenosu z 9. prosince
2021. Balet Louskáček, oblíbený v době Vánoc,
je jedním z nejúžasnějších způsobů, jak objevit

kouzlo baletu. Příběh čarovného štědrovečerního dobrodružství holčičky Klárky v podání
baletky Isabelly Gasperini doprovází jiskřivá
hudba Petra Iljiče Čajkovského, a tančí dokonce i cukrovinky!
Choreografie: Peter Wright podle Lva Ivanova
Původní libreto: Marius Petipa
Režie a libreto: Peter Wright
Scénická a kostýmní výprava: Julia Trevelyan
Oman
Světelný design: Mark Henderson
Dirigent: Koen Kessels
Orchestr Královské opery
Předpokládaná délka: 2 hod a 40 min včetně
jedné přestávky
Obsazení: Akane Takada (Cukrová víla), Cesar
Corrales (Princ), Christopher Saunders (Drosselmeyer), Isabella Gasparini (Klárka), Luca
Acri (Hans-Peter/Louskáček).
Ve výjimečně oblíbené baletní klasice můžete spatřit celý soubor Královského baletu
a nechat se v předvánočním období zavést
do Sněhové země a Království sladkostí.
Vstupné: 250 Kč; děti do 15 let, studenti, senioři: 200 Kč.

Výstavy

23. / čt / 7:00–17:00 / Fabrika
Vánoční šachový turnaj

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

24. / pá / 11:00 / náměstí Míru
Betlémské světlo
Také letos budou svitavští skauti předávat Betlémské světlo pod vánočním stromem na náměstí Míru, a to od 11 do 12 hodin.
24. / ne / 22:00–24:00 / městské muzeum
Štědrý večer v muzeu
Vánoční společné setkání s přáteli před tradiční návštěvou půlnoční mše.
25. / so / 20:00 / Fabrika
25. Vánoční bigbít
Tradiční večer… pro všechny rockové příznivce!
Zahrají: Big band Svitavy, Do větru, Syfon, Sue
– Svitavy ukulele ensemble, Z band a Kowalski.
26. / ne / 18:00 / kostel Navštívení
Panny Marie
Vánoční koncert pěveckého
sdružení Dalibor
Sváteční vystoupení Daliboru pod taktovkou
sbormistryně Miroslavy Ducháčkové. Vstupné
dobrovolné.
27. / po / 15:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
K poslechu a tanci zahrají dechový orchestr
Svitavská dvanáctka a dechová hudba Astra
Svitavy. Vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč.
29. / st / 20:00 / klub Tyjátr
Rockový kvíz
Přijďte si ověřit vaše znalosti rockové hudby.
Zábava pro všechny, spousta muziky + živé
hraní, zajímavé ceny. Startovné: 50 Kč.
31. / pá / 18:00 / náměstí Míru
Silvestrovský ohňostroj
Pokud vládní opatření dovolí, bude i čočková
polévka.
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28. 11. 2021 – 16. 1. 2022
Nad betlémem vyšla hvězda
Výstava betlémů ze Svitavska, Poličska a zejména ze sbírky rodiny Sochorových, která nabídne návštěvníkům historické betlémy i nejnovější práce Martina a Jakuba Sochorových,
nositelů ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Část výstavy je
také věnovaná dřevěným mechanismům, které
si zájemci mohou rozpohybovat kličkou. Nejmenšími vystavenými soubory budou betlémy
ve skořápce vlašského a lískového ořechu či
vyřezané do třešňové pecky, naopak největším
bude králický betlém pocházející z konce 19.
století s desítkami figur a staveb.

Stálé expozice
Velký svitavský mechanický betlém
Zpřístupnění nových pěti metrů zrekonstruovaného historického betléma v pohybu.
Vánoční herna pro děti.

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní
ve svitavském muzeu. Součástí expozice je
prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení
našich babiček.
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem
expozicí v německé a anglické verzi.
Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné
vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie a texty o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní architekturu bydlení ve městě.
Změna otevírací doby muzea
v průběhu vánočních svátků:
24. 12. 2021 13:00–17:00 a 22:00–24:00
25. 12. 2021 – 1. 1. 2022 13:00–17:00

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.

KULTURA

Muzeum esperanta Kino Vesmír
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
(za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum představuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Informuje o zajímavostech z historie i o možnostech současného využití znalosti jazyka, vystavuje knižní, fotografické, sběratelské a umělecké artefakty.
Komentované prohlídky po objednání:
Líba Dvořáková 604 377 616 nebo městské
muzeum 461 532 704.

1. / st / 19:30
Král Richard: Zrození šampiónek USA 2021
Příběh Richarda Williamse, trenéra a otce světově proslulých tenisek Venus a Sereny, který
má geniální plán, jak dostat své dcery na světovou tenisovou scénu. Hluboce dojemný příběh, který ukazuje sílu rodiny, vytrvalost, neochvějnou víru! Životopisné drama. V hlavní roli:
Will Smith.
Režie: Reinaldo Marcus Green. Vstupné: 130 Kč.
Titulky, 140 minut.

Fabrika

2. / čt / 19:30
Sny o černých kočkách ČR 2021
Kouzelný výtvarný svět Petra Síse se zhmotňuje v dokumentu režírovaném jeho bratrem Davidem. Dokument zcela unikátního intimního
a osobního rozměru. Animované pasáže procházejí hranými a jsou ztělesněním vyloučené
duše, ale i metaforou zvědavosti a hledání.
Vstupné: 100 Kč, 96 minut.

Foyer
Vladislav Steinbauer: „Lidé kulturní i všední“
Výstava je realizována za podpory firmy Grafiko.

2. pasáž
Výstava fotografií z Norska, Arménie a Číny
Fotografie z nové knihy cestovatelky a svitavské rodačky Kristýny Tronečkové: Cesty
za štěstím 2.
Výstava je realizována za podpory firmy Grafiko.

3.–4. / pá, so / 17:00
O čertovi a jiné vánoční pohádky ČR 2021
Animované pásmo vánočních pohádek, které
přináší to nejlepší z české animace a tradičních
příběhů a tradic. O čertovi, Chaloupka na vršku
– Jak to bylo na Mikuláše, Vánoční svatba sněhuláka Karla, Zpívejte s námi: Štěstí, zdraví,
Zahrádka pod hvězdami – O zlaté hvězdě.
Vstupné: 100 Kč, 63 minut.
3. / pá / 19:30
Resident Evil: Raccoon City USA Německo 2021
Akční horor, sci-fi. Jsme v Racoon City a podíváme se do podivného domu, kde se dějí hodně ošklivé věci a spoustu lidí sežerou nemrtváci… Režie: Johannes Roberts. Vstupné: 130 Kč.
Od 15 let, titulky, 107 minut.
4. / so / 19:30
Tady hlídáme my ČR 2021 PREMIÉRA!
Lesní inženýr Ivan se zamiluje do vědkyně Julie. Po svatbě si pořídí penzion na Šumavě, kam
se se nastěhují s dcerou Kačkou a v jezevčíkem Hugem… Penzion se změní ve výcvikové
a oddechové centrum pro psy a jejich majitele… Rodinná komedie. Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková a další. Režie: Juraj Šajmovič.
Vstupné: 130 Kč, 96 minut.

3. patro
Věra Kosová: Navzdory osudu
Obrazy mladé výtvarnice, na kterých jsou zachyceny příběhy lidí se závislostí, portréty, zátiší… (kresby, akryl na plátně).
4. patro
Výstava fotografií z Bhútánu, Izraele a Islandu
Fotografie z nové knihy cestovatelky a svitavské
rodačky Kristýny Tronečkové: Cesty za štěstím 1.
Kino Vesmír + Divadlo Trám
Henni Pollo: Tajemství mandal
Malé i velkometrážní olejomalby na plátně.
Výstava je prodejní.

7. / út / 19:30
Moje slunce Maud ČR, SR, Francie 2021
Helena opouští všední život v Praze, aby se
v Kábulu vdala za svého spolužáka Nazira.
K vysněné budoucnosti ale nevede snadná
cesta. Ne všichni mají tak velké srdce jako Nazir… Animované drama.
Film získal na nejprestižnějším festivalu animovaných filmů v Annency Cenu poroty! Na motivy knihy novinářky Petry Procházkové. Režie:
Michaela Pavlátová. Vstupné: 100 Kč, 85 minut.
8. / st / 19:30
Benedetta Francie 2021
Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě koncem 17.století výsadní postavení v toskánském klášteře. Její slabost pro
mladou Bartolomeu přeroste v nespoutanou

vášeň… Erotické drama podle skutečného příběhu. Scénář a režie: Paul Verhoeven. Vstupné:
100 Kč. Od 18 let, titulky, 131 minut.
9. / čt / 19:30
Pražský výběr: Symphony Bizarre ČR 2021
Na plátně se představí vystoupení legendární
české kapely v O2 aréně v roce 2016. Pražský
výběr předvedl divákům více než jen rockový
koncert. Neopakovatelné vystoupení snímalo
35 kamer…
Námět, scénář, režie: Michael Kocáb. Vstupné:
120 Kč, 95 minut.
10.–11. / pá, so / 17:00
Tajemství staré bambitky 2 ČR 2021 PREMIÉRA!
Pohádka, která volně navazuje na děj stejnojmenné televizní pohádky. V království vládnou
král Jakub a královna Anička a přibyla zvídavá
princezna Johanka… Hrají: Tomáš Klus, Kamila
Janovičová, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus. Režie:
Ivo Macharáček. Vstupné: 140 Kč, 100 minut.
10.–11. / pá, so / 19:30
West Side Story USA 2021 PREMIÉRA!
Adaptace legendárního muzikálu West Side
Story vypráví příběh zakázané lásky a rivality
mezi dvěma pouličními gangy. Příběh muzikálu je volnou adaptací slavného dramatu Williama Shakespeara Romeo a Julie. Režie: Steven
Spielberg. Vstupné: 130 Kč. Titulky, 156 minut.
14. / út / 19:30
Duna USA 2021
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde
o ovládnutí planety Arrakis – zdroje vzácného
koření, které umožňuje cestovat vesmírem…
Dobrodružné drama.
Režie: Denis Villeneuve. Vstupné: 3D 150 Kč, 155
minut.
15. / st / 19:30
Gorbačov. Ráj ČR, Lotyšsko 2020
Intimní zpověď muže, který změnil svět. Nám
dal svobodu, pro Rusy je zrádce. Dokument.
Devadesátiletý Michail Gorbačov žije skromně
na okraji Moskvy a s humorem a melancholií
bilancuje svůj život a kariéru… Režie: Vitalij
Manskij. Vstupné: 130 Kč. Titulky, 100 minut.
16.–18. / čt 19:30, pá, so 17:00
Spider-Man: Bez domova USA 2021 PREMIÉRA!
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena
totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již
nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Dobrodružné akční
sci-fi. V hlavní roli: Tom Holland. Režie: Jon
Watts. Vstupné: čt 19:30 2D, titulky, 130 Kč, pá
17:00 2D, dabováno, 130 Kč, so 17:00 3D , dabováno, 140 Kč, 149 minut.
17.–18. / pá, so / 19:45!
Známí neznámí ČR, SR 2021 PREMIÉRA!
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro
nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když
se během jednoho večera jen tak pro zábavu
rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze
svých mobilů.
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hoffman, Tomáš Měcháček. Remake filmu Napro-
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stí cizinci režiséra Paola Genovesy. Režie: Zuzana Marianková. Vstupné: 140 Kč, 95 minut.
21. / út / 19:30
Dokud nás Bůh nerozdělil Itálie 2021
Příběh čtyřech párů, před kterými stojí rozhodnutí, zda se po letech strávených v neplatném
manželství znovu oddají… Komedie i drama.
Od tvůrců Naprostí cizinci! Scénář a režie: Paolo Costella.
Vstupné: 120 Kč. Titulky, 101 minut.
22. / st / 18:00
Louskáček • Petr Iljič Čajkovskij • balet • GB •
záznam přímého přenosu z 9. prosince 2021
Choreografie: Peter Wright podle Lva Ivanova.
Původní libreto: Marius Petipa. Režie a libreto:
Peter Wright. Předpokládaná délka: 2 hod a 40
min včetně jedné přestávky.
Obsazení: Akane Takada (Cukrová víla), Cesar
Corrales (Princ), Christopher Saunders (Drosselmeyer), Isabella Gasparini (Klárka), Luca
Acri (Hans-Peter/Louskáček)

Balet Louskáček, oblíbený v době Vánoc, je jedním z nejúžasnějších způsobů, jak objevit kouzlo baletu. Příběh čarovného štědrovečerního
dobrodružství holčičky Klárky v podání baletky Isabelly Gasperini doprovází jiskřivá hudba Petra Iljiče Čajkovského, a tančí dokonce
i cukrovinky! Ve výjimečně oblíbené baletní klasice můžete spatřit celý soubor Královského
baletu a nechat se v předvánočním období zavést do Sněhové země a Království sladkostí.
Vstupné: 250 Kč; do 15 let, studenti, senioři
200 Kč.
23. / čt / 19:30
Kingsman: První mise USA 2020
Akční dobrodružná komedie. Zatímco se sebranka nejhorších tyranů chystá rozpoutat válku, vzniká první nezávislá tajná služba! V hlavní
roli: Ralph Fiennes. Námět, scénář, režie:
Matthew Waughn.
Vstupné: 130 Kč: Od 15 let, titulky, 131 minut.
27.–28. / po, út / 19:30
Matrix Resurrections USA 2021
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves)
zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta,
který mu předepisuje modré pilulky. Potkává
každý den Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí
na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. Akční
sci-fi. Režie: Lana Wachowski. Vstupné: 130 Kč.
Titulky, 148 minut.
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28. / út / 17:00
Zpívej 2 USA 2021
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět
Bustera Moona, odvážného koaláka, který se
rozhodne uspořádat největší talentovou show.
Animovaná komedie. Vstupné: 130 Kč. Dabováno, 110 minut.
29. / st / 17:00
Dračí princezna Norsko, Holandsko, Česko
Vánoční příběh, kdy se fantazie stává skutečností. Jsou Vánoce a ve městě se objeví drak…
vlastně spíš vystrašený dráček. Spřátelí se s malou Sárou a pak to začne… Rodinné dobrodružství. Vstupné: 120 Kč. Dabováno, 85 minut.

11. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BK Přelouč
Východočeská liga muži.
12. / ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – TJ TESLA Pardubice B
Východočeská liga muži.
18. / so / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – ADFORS Basket Litomyšl
Oblastní přebor U 13.
18. / so / 10:00 / Gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – LOKO Trutnov
Nadregionální liga U 19.

29.–30. / st, čt / 19:30
Šťastný Nový rok 2 ČR 2021
Aneb Dobro došli
Příběh dlouho očekávané romantické komedie
začíná tím, že Marek požádá o ruku Hanu. Následující děj se točí kolem jejich svatby u „československého“ moře v malebném Chorvatsku… Hrají: Emilia Vašáryová, Táňa Pauhofová,
Antónia Lišková, Gabriela Marcinková, Zuzana
Norisová, Dagmar Havlová, Jiří Bartoška. Režie:
Jakub Króner. Vstupné: 130 Kč, 93 minut.
30. / čt / 17:00
Tajemství staré bambitky 2 ČR 2021
Pohádka, která volně navazuje na děj stejnojmenné televizní pohádky. V království vládnou
král Jakub a královna Anička a přibyla zvídavá
princezna Johanka… Hrají. Tomáš Klus, Kamila
Janovičová, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus. Režie:
Ivo Macharáček. Vstupné: 140 Kč, 100 minut.

Sport

Basketbal Tuři

12. / ne / 16:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy vs STRABAG Zlín

Basketbal

Florbal

4. / so / 19:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FBC Hranice
Muži: Národní liga východ.
18. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
Florbal: elévové
18. / so / 16:30 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – 1. FBK Sršni Rožnov p./R.
Muži: Národní liga východ.

Volejbal

4. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – Sokol Česká Třebová
Junioři – KP.

4. / so / 16:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BASKET Brno
Liga U 15.

5. / ne / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Prostějov
Kadetky – 1. liga.

5. / ne / 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – TYGŘI Brno
Liga U 15.

11. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – Slovan Moravská Třebová
Ženy – KP I. tř.

11. / so / 9:00 / Gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – SK UP Olomouc B
Nadregionální liga U 17.
11. / so / 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Turnov
Oblastní přebor U 12

12. / ne / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Turnaj – krajský přebor trojek
Přípravka – dívky.

KULTURA

Městské
muzeum a galerie

—————————————

Máchova alej 293/1, 461 532 704, 777 247 437
muzeum@muzeum.svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz
Hurych. Po roční odmlce proběhne také štědrovečerní setkání v muzeu, kde se od 22:00
mohou setkávat naši přátelé, příznivci a spolupracovníci.
Jak bylo uvedeno výše, provoz muzea se musí
řídit platnými protiepidemickými nařízeními,
jejichž přesnou podobu je obtížné předjímat.
Bohužel je možné, že některé uvedené akce
budou muset být omezeny či dokonce zrušeny, sledujte proto, prosím, naše webové stránky a facebookový profil. Jistě však bude omezena kapacita muzea, proto vstup na adventní programy bude muset být regulován.
Rovněž se dá předpokládat kontrola návštěvníků, zda mají očkování proti koronaviru. Přejeme si, aby vás uvedená opatření od návštěvy muzea neodradila a těšíme se na setkání.
Hynek Stříteský

Cesty svitavskou přírodou
(díl dvanáctý)
Betlémy po dvou letech
opět v muzeu

V roce 1223 svatý František z Assisi postavil
první betlém, čímž založil tradici přetrvávající
až do dnešních dnů. Navazuje na ní rovněž svitavské muzeum, které tím zároveň připomíná,
že Svitavy byly v minulosti nazývány městem
betlémů. Na první adventní neděli, tedy 28. 11.
2021, bude proto otevřena tradiční výstava Nad
betlémem vyšla hvězda, která nabízí betlémský
příběh ztvárněný v mnoha podobách. V letošním roce bude jádrem celé výstavy sbírka
Martina a Jakuba Sochorových, kteří sbírají historické betlémy a rovněž vyřezávají své vlastní.
Otec a syn Sochorovi jsou dokonce nositeli
ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královehradeckého kraje.
Rodinnou sbírku začal budovat Bohuslav
Sochor, který betlémy každoročně vystavoval
ve svém domě ve Dvoře Králové nad Labem.
Do sbírky patří i práce řezbáře Jana Merty
z Hradce Králové. Vnuk Bohuslava Sochora
a Jana Merty, Jakub Sochor, byl betlémy obklopen od dětství, každoročně sledoval jejich
stavbu u dědy Bohuslava i práci dědy Jana při
vyřezávání figurek. Sám vytvořil několik betlémů a později požádal svého otce Martina
Sochora, zda by mu nepomohl uvést figurky
do pohybu. Vytvořili několik pohyblivých betlémů a oba pracují také na dalších nemechanických betlémech.
Na výstavě Nad betlémem vyšla hvězda se
můžete těšit například na Novopacký betlém
ze závěru 19. století, několik králických betlémů, krušnohorské vánoční pyramidy, betlémy
mechanické, slaměné, cínové, skleněné, keramické, porcelánové či papírové. Vystaveny budou také kuriozity jako betlémy umístěné
do skořápky vlašského a lískového oříšku nebo

betlém vyřezaný do třešňové pecky. Část výstavy bude věnovaná dřevěným mechanismům, které si zájemci mohou rozpohybovat
kličkou, či tzv. kolíčky, které jednoduchým způsobem názorně demonstrují princip fungování
pohyblivých betlémů.
Sbírku rodiny Sochorových doplní čtyřmetrový betlém prosečského řezbáře Jiřího Brunclíka, podobně rozsáhlý soubor Jaroslava
Škrance z Rohozné a některé další z muzejních sbírek. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Hynek Stříteský

Muzejní adventní program

Bývalo zvykem, že muzeum připravovalo
na adventní čas bohatý program. Rok 2020 byl
v důsledku pandemie koronaviru COVID-19
a souvisejícího lockdownu výjimkou. Věříme,
že se v letošním roce na muzejních předvánočních akcích potkáme, byť bude nutné přijmout
několik opatření, která budou vycházet z platných protiepidemických nařízení.
Na první adventní neděli, 28. listopadu 2021,
se otevře vánoční výstava betlémů a bude
opět zpřístupněn Velký svitavský mechanický
betlém, resp. již jeho dvě třetiny, které prošly
rekonstrukcí. Spatřit tak konečně budete moci
i scénu s narozením Ježíška a andělskou hudbou. Druhou adventní neděli, 5. prosince 2021,
se můžete těšit na doprovodný program k vánočním výstavám, který se bude skládat z malování a prodeje skleněných baněk, smažení
tradičních vánočních hnízd a nabídky malých
dárků pro vaše blízké. Třetí a čtvrtou adventní
neděli budete moci zapojit své vlastní ruce
a vyrobit si vánoční dekorace a jiné drobnosti,
12. prosince 2021 vás bude čekat tvoření
s patchworkem a 19. prosince 2021 budou
připraveni řezbáři František Moravec a Vojta

Poslední díl cest bych v tomto roce rád věnoval
dravým ptákům. Zaslouží si to jak pro svůj majestátní vzhled, tak pro jednu jednoduchou
vlastnost. Většina z nich u nás zůstává přes
zimu.
Pravda, včelojed lesní, luňák hnědý nebo motáci pochop a lužní už jsou dávno na svých
zimovištích, přilétá za ně však krásná náhrada.
Jde o káni rousnou, hnízdící daleko na severu.
Oproti klasické káni lesní ji dobře odlišíme
jasně bílým ocasem s výrazným černým pruhem. Druhým hostem je štíhlý moták pilich.
Ten v České republice i hnízdí, na Svitavsku
ho ale potkáváme hlavně v nejchladnějším
období roku. Nejvzácnějším návštěvníkem,
jehož tu můžeme na přelomu roku vidět, je
malý sokol dřemlík tundrový, který loví drobné
pěvce na polích a loukách kolem města.
Za pozornost stojí také dravci, jež můžeme
pozorovat celoročně. Ze smrčin občas vylétne
nenápadný jestřáb lesní a majitelům krmítek
asi nemusíme blíže představovat jeho zmenšenou kopii – krahujce obecného.

A kam na ně vyrazit? Možností je určitě víc.
Sám mám dobrou zkušenost s oblastí mezi
Svitavami, Vendolím a Hradcem nad Svitavou.
Tak šťastnou cestu!
Jakub Vrána
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Středisko
kulturních služeb

————————————————

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

Upozornění
Žádáme návštěvníky kulturních akcí, aby se
dostavili s dostatečným časovým předstihem
před začátkem akce kvůli kontrole bezinfekčnosti. Řídíme se aktuálními nařízeními ministerstva zdravotnictví, která najdete na webových
stránkách www.covid.gov.cz v sekci situace-kultura-společenské akce.

Zveme vás
1./ st / 19:00 / Fabrika
Tomáš Kočko & Orchestr

Přední představitelé tuzemské world music
a dvojnásobní držitelé ceny Anděl! Skupina žánrově staví na moravské lidové hudbě, kterou ale
svým jedinečným přístupem posunuje do neotřelých rovin. Utváří osobitý celek, který respektuje své kořeny, ale zároveň reflektuje chutě širokého spektra současných posluchačů. Dvě
alba „Poplór“ (2006) a „Cestou na jih“ (2012)
získala ocenění Anděl, album „Velesu“ (2016) se
na dlouhou dobu umístilo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts. Titul „Do kamene
tesané aneb Ondráš“ se stal předobrazem polského divadelního představení „Ondraszek – pan
Łysej Góry“. Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou koncertují Tomáš Kočko & ORCHESTR v Evropě od Ruska až po Irsko,
hrají na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Zatímco jejich první album –
Horní chlapci – je folkovým holdem valašskému
básníkovi Ladislavu Nezdařilovi, poslední řadové
CD - VELESU – přináší pestrou fúzi žánrů pevně
ukotvenou v odkazu moravské tradiční hudby.
A v rozpětí mezi těmito alby najdete tvorbu tohoto jedinečného seskupení.
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11. / so / 19:00 / Fabrika
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Hudba starých mistrů. Sólisté: Hana Medková,
soprán, Markéta Štefaniková, alt, Václav Boštík,
tenor, Jaroslav Patočka, bas.
Vystoupí pěvecké sdružení Dalibor se svými
hosty a Litomyšlský symfonický orchestr, dirigentka: Dana Ludvíčková.
12. / ne / 17:00 / divadlo Trám
Studio dell´ arte: Vánoce za časů našich
prababiček aneb Jak se v Čechách strašívalo
Režie: Kateřina Melenová
Hrají: Stanislava Kočvarová, Sylva Malinková
Pro děti od 5 do 11 let (mladší děti s doprovodem rodičů)
Předvánoční čas byl odedávna nejtajemnějším
obdobím roku, opředeným starými pohanskými zvyky a pověrami. Z těchto starých obyčejů
dnes známe už jen zlomek.
A proto chceme naším divadelním představením připomenout dětem, jak to vypadalo v adventním čase za dob našich prababiček, kdy
místo nahlížení do výkladních skříní nahlíželi
lidé do studánek, aby tam spatřili svou budoucnost, kdy místo televizních obrazovek pozorovali dění v přírodě, aby se dozvěděli, jaká bude
v příštím roce úroda, kdy děti netrpělivě, ale i se
strachem, vyhlížely z oken adventní strašidla.
V našem divadelním představení se děti a nejenom ony lecos dozvědí, nahlédnou do své
budoucnosti při odlívání vosku či házení pantoflem, a až přijdou opravdové Barbory se svým
-mulise, mulise, mulise- nebo Lucie s velkými
zobáky, budou se, možná, i trochu bát. Ambrože budou jistě z bezpečné vzdálenosti škádlit
halasným a veselým pokřikováním. Co kdyby
někoho opravdu strčil do velkého pytle?
Sotva odejdou dávná strašidla, nastává v našem představení čas vánoční, kdy s dětmi postavíme Betlém z loutek, zazpíváme koledy
a vzpomeneme další krásné štědrovečerní
zvyky, to aby dávné časy našich prababiček
znovu ožily? Vstupné: 80 Kč / 50 Kč s rodinnými
pasy.
14. / út / 19:00 / Fabrika
Karel Plíhal
Koncert známého písničkáře, textaře a poety
v doprovodu skvělého kytaristy Petra Fialy.
Karel Plíhal patří už více než 30 let k největším
radostem českého písničkářství. Je to originální skladatel, textař a kytarista, úsporný, zdrženlivý, nekonečně hravý a k tomu ještě fanaticky
pečlivý. Tvoří neopakovatelné texty plné poetiky, hledá a nutno říci i úspěšně nachází zajímavé rýmy a slovní spojení. Poté je s lehkostí sobě
vlastní doplňuje příjemnými melodiemi a tak
vznikají jeho písně, které spíš pohladí, než nakopnou. Atmosféra koncertu podtrhuje jemnost
písní, navíc zde Plíhal recituje některé své básnické miniatury. Po vynucené poúrazové pauze

se Plíhal vrací na koncertní pódia s podporou
kytaristy P. Fialy.
Upozornění: KONCERT NENÍ VHODNÝ PRO
DĚTI DO 12 LET!
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě.
Předprodej vstupenek v síti SMSticket a v recepci Fabriky.
22. / st / 18:00 / Kino Vesmír
Louskáček
Petr Iljič Čajkovskij
balet – GB – záznam přímého přenosu
z 9. prosince 2021
Choreografie: Peter Wright podle Lva Ivanova
Původní libreto: Marius Petipa
Režie a libreto: Peter Wright
Scénická a kostýmní výprava:
Julia Trevelyan Oman
Světelný design: Mark Henderson
Dirigent: Koen Kessels
Orchestr Královské opery
Předpokládaná délka: 2 hod a 40 min včetně
jedné přestávky
Obsazení: Akane Takada (Cukrová víla), Cesar
Corrales (Princ), Christopher Saunders (Drosselmeyer), Isabella Gasparini (Klárka), Luca
Acri (Hans-Peter/Louskáček). Balet Louskáček,
oblíbený v době Vánoc, je jedním z nejúžasnějších způsobů, jak objevit kouzlo baletu. Příběh
čarovného štědrovečerního dobrodružství holčičky Klárky v podání baletky Isabelly Gasperini doprovází jiskřivá hudba Petra Iljiče Čajkovského, a tančí dokonce i cukrovinky! Ve výjimečně oblíbené baletní klasice můžete
spatřit celý soubor Královského baletu a nechat se v předvánočním období zavést do Sněhové země a Království sladkostí. Vstupné:
250 Kč; děti do 15 let, studenti, senioři: 200 Kč.
Po dvou letech SYxtet živě ve Fabrice
Příznivé ohlasy na loňský adventní on-line koncert SYxtetu jsme dostávali po celý rok, a vlastně se s nimi setkáváme dodnes. Vrátit se
k němu můžete kdykoliv na webu. Kontakt
s publikem na živém koncertu ale nic nenahradí, a tak se těšíme, že to letos vyjde, a potkáme
se osobně. Přijďte si poslechnout naše adventní, vánoční i celosezonní kousky do Fabriky
v sobotu 18. prosince v 19 hodin. Máme pro
vás pod stromeček i několik čerstvých novinek.
Vstupenky budou k dispozici v předprodeji
v informačním centru. Rádi vás ve zdraví uvidíme a zpříjemníme svým zpěvem adventní čas.
Za SYxtet
Pavel Švrčina

KULTURA

Městská
knihovna

————————————————

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

Natalie Wood. Večerem filmového klubu provází Michal Kadlec.

Výpůjční doba
během vánočních prázdnin

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

23. prosince

9.00–16.00

24.–26. prosince

zavřeno

27. prosince

9.00–17.00

28. prosince

9.00–17.00

29. prosince

9.00–17.00

30. prosince–2. ledna

zavřeno

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,

děkujeme za vaši přízeň v uplynulém roce. Přejeme šťastné prožití vánočních svátků a všechno dobré v roce 2022!
Za kolektiv Městské knihovny ve Svitavách
Marta Bauerová

Burza knih

V týdnu od 13. do 18. prosince proběhne v pasáži Fabriky burza knih. V nabídce bude velké
množství dětské literatury.

Přístup do ČTK

Od listopadu mohou čtenáři knihovny využít
novou službu – přístup do infobanky ČTK, která ve spolupráci s Evropským parlamentem
nabízí knihovnám zdarma přístup ke zpravodajství o evropských záležitostech.
Další databází, kterou knihovna nabízí svým
uživatelům, je Anopress, který přináší zprávy
z různých mediálních kanálů (tisk, rozhlas, sociální sítě).
Obě služby poskytujeme v prostorách studovny
během otevírací doby knihovny.

Akce v knihovně

Aktivity realizované v knihovně v rámci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy
financovaného z OP VVV:
1. / st / 13:00–17:00
„RoboDay“
Přijďte se podívat na různé typy robotů! Seznámíte se s jednoduchým programováním robotů a vyzkoušíte si zajímavé logické úlohy podporující digitální a kritické myšlení. S Bluebotem snadno porozumíte, jak fungují algoritmy.
Ozobot vás naučí, že na zdrojovém kódu
opravdu záleží. S mBotem se dozvíte, k čemu
roboti potřebují senzory. To a mnoho dalšího
se dozvíte na akci RoboDay. Realizováno
ve spolupráci se ZŠ nám. Míru a Městskou knihovnou v Poličce.
1. / st / 17:00
Fantasy klub
V prosincovém fantasy klubu se zaměříme
na knižní, filmová i komiksová díla s vánoční
tematikou. Jako obvykle nebudou chybět naše
tipy a přehled novinek za uplynulý měsíc. Klub
vede Michal Římal z knihkupectví Minotaur, určen je pro děti od 8 do 12 let.
6. / po / 18:00
Filmový klub: Zázrak v New Yorku
Klasický černobílý vánoční film George Seatona z roku 1947 vypráví o malé Susan, žijící se
svou maminkou, která se zklamaná životem
vzdala fantazie a víry v možnost splnění přání.
Bude Kriss Kringel (alias Santa Claus) tím, kdo
je přesvědčí, že zázraky se přeci jen dějí?
Režie: George Seaton. Hrají: Maureen O´Hara,
John Payne, Edmund Gwenn, Gene Lockhart,

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

p ř e j e m e Vá m
k r á s n e Vá n o c e
a úspěšný
Vstup
do noVého
roku 2022

s taV b a by l a
zahájena
ceny od
1 700 000 czk

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

19

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ

SVČ Tramtáryje
————————

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

9. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Beseda o závislosti na internetu
s Michaelou Štáfkovou
Srdečně zveme všechny rodiče, pedagogy
a širokou veřejnost na besedu s terapeutkou
a lektorkou Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA.
Vystudovala psychologii a pedagogiku a absolvovala mimo jiné výcvik integrativní psychoterapie. Vede dětskou adiktologickou ambulanci v Kladně a věnuje se psychoterapii, lektorské činnosti a koučinku.
Téma naší přednášky je, věříme, pro nás všechny více než aktuální. Budeme se bavit:
•• o závislosti na internetu – co je a co není
závislost
•• o kyberšikaně
•• o kybergroomingu – internet bezpečně
•• o zdravém pohybu na internetu dle věku dětí
•• o digitálních kompetencích
•• a internetu obecně
Na akci je nutné se přihlásit předem. Kapacita
je omezená. Moc se těšíme na sdílení našich
zkušeností a pocitů. Vstupné v předprodeji 70 Kč
(v kanceláři SVČ), na místě 100 Kč.
(pš)

MC Krůček

Andělská mikulášská hra s Krůčkem
I v této náročné době si můžeme s našimi dětmi užít hezký předvánoční čas. Jednu z tradičních adventních akcí, kterou vždy byl Andělský
Mikuláš s Krůčkem v sále Fabriky, jsme nuceni
z důvodu zhoršující se epidemiologické situace nahradit jinou aktivitou. Na sobotu 4. prosince pro Vás připravujeme mikulášskou hru. Proběhne venku, a to konkrétně na náměstí a jeho
okolí. Každé dítě, které splní různorodé mikulášsko-andělské a maličko i těch čertovských
úkolů bude mít nejen zážitky ze hry, ale obdrží
také mikulášský balíček. Ten si vyzvednete
v Nadaci Josefa Plívy. Účast dětí ve hře bude
podmíněna nákupem hrací karty (cena včetně
mikulášského balíčku je 90 Kč pro členy/110 Kč
pro nečleny MC Krůček), která bude v předprodeji v Krůčku do středy 1. 12. Podrobnosti
ke hře včetně přesných časů realizace hry najdete na našem webu www.kruceksvitavy.cz
a facebooku www.facebook.com/mckrucek.
Klidný advent, Vánoce plné radosti, zdraví a pohody a v novém roce 2021 prostor pro růst
přeje za tým Krůčku
Kateřina Burešová
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Klub seniorů
2. / čt / 13:00 / Fabrika, předsálí
Adventní posezení
Předvánoční setkání u punče a s drobným pohoštěním. Akce pouze pro členy klubu!
8. / st / 7:42 / odjezd z nádraží ČD Svitavy
Vánoční výlet do Pardubic
Ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Pardubického kraje pořádáme komentovanou prohlídku města Pardubic. Počet účastníků je
omezen, proto žádáme, aby se zájemci přihlásili nejpozději do 2. 12. 2021 na tel. 777 613 762
(M. Brandejsová) nebo 605 072 475 (M. Sádlíková). Akce pouze pro členy klubu!
14. / út / 13:00 / Bowling-Squash centrum
Bowlingový turnaj
Akce pro členy klubu seniorů!
Plánované akce se budou konat s ohledem
na aktuální vládní opatření. Sledujte proto vývěsky a internetové stránky klubu.
Milé seniorky a senioři,
přejeme vám i vašim blízkým klidné vánoční
svátky a do roku 2022 hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví. Milena Brzoňová

ZO Kardio Svitavy

Listopadové počasí přálo setkávání
a poznávání síly přátelství
V listopadu bylo několik příležitostí k setkání
a procházkám, kdy účastníci měli oživit si
ve vzpomínkách momenty z předchozích vycházek. Již několikrát jsme navštívili a procházeli se po Poličce. Především domácí členové ZO
Kardio v každodenním setkávání s historickými
objekty již nevnímají jedinečnost uskupení staveb.
Při vycházce 6. listopadu se podařilo mimo jiné
zajímavosti města upozornit na linii, nyní již jen
nápisy v dlažbě, na umístění vodních příkopů,
které obklopovaly městské hradby. Zájemci je
najdou v ulici Fortna, směřující od nemocnice
do centra. Dalším a pro všechny nebývale povedeným prožitkem byla prohlídka kostela sv.
Jakuba na náměstí B. Martinů. Průvodcem nám
byl pan farář Tomáš Enderle. Jeho poutavé seznamování nás s historií a současností života
této církevní památky bylo pro všechny velice
obohacující. Měli jsme možnost prohlédnout
si nejen rodnou světničku B. Martinů, ale i prostory kostela, které nebývají součástí prohlídkových tras návštěvníků. Jako zajímavost nám
byly ukázány nové varhany, které budou dalším
klenotem této památky.
Abychom netrávili čas setkání pouze seznamováním se s historií a měli jsme příležitost si užít krásného počasí, které panovalo, byla dalším cílem
jedna z přehrad, které jsou rybářským pojmem
mezi vyznavači Petrova cechu.
Vycházka byla jednou z posledních letošních příležitostí. Příště se setkáme 4. prosince, kdy se Svitavští vydají vlakem v 11:43 do Poličky a tam společně s přáteli půjdeme na tradiční setkání „Kouzlo Vánoc“ v obci Kamenec u Poličky, které je již
každoročním završením našich cest a výletů.
Žel, situace s možností konání členské schůze
se neustále mění. Jsme nuceni řešit tuto skutečnost s ohledem na vydávaná nařízení. Proto
její konání bude oznámeno později.

S koncem tohoto roku přejeme všem členům,
příznivcům, kamarádům a v neposlední řadě
i lidem, kteří jsou našimi přáteli, stejně jako našim lékařům a zdravotníkům, především zdraví,
osobní spokojenost a radost z každého dne
nadcházejícího roku 2022.
Josef Zavřel

Muzeum esperanta
Marcipánové Vánoce

Blíží se druhá adventní neděle, kdy jsme každoročně pořádali v Muzeu esperanta „Marcipánové Vánoce“. Letos je situace nejistá, stejně
jako v loňském roce. Přesto tuto akci pro vás
chystáme. Aby nebylo muzeum plné jako obvykle, bude prodej marcipánu ve venkovním
stánku na náměstí Míru v blízkosti Informačního centra. Modelování z marcipánu bude v Muzeu esperanta od 9 hodin do 16 hodin pod
vedením již vám známé Aničky Vyšinkové
z Vracova. Budeme se snažit ve spolupráci
s vámi dodržet všechna nařízená opatření. Pro
děti jsou již nachystané Pamětní listy a drobné
dárky. Těšíme se na vás.
Libuše Dvořáková
Přátelé z Dánska nás opět navštívili
V roce 2019 náš klub navázal spolupráci s dánskými esperantisty díky Janu Niemanovi
z Ballerupu. Jan daroval Muzeu esperanta
ve Svitavách mnoho knih. S přepravou dalších
knih z Dánska do Svitav nám tehdy pomohlo
i vedení závodu Fibertex Svitavy, za což jim patří poděkování.

Pro letošní mezinárodní fotografickou výstavu
FISAIC byly vybrány právě Svitavy. Jan Niemann
je totiž také předsedou železničářské sekce pro
fotografii v mezinárodním měřítku. Dne 14. 10.
jsme se svými dánskými přáteli Janem Niemanem a Lene Nieman z Ballerupu a Helle Enyolbrecht z Helsingøru setkali a strávili společně
příjemné odpoledne. Jan opět dovezl pro muzeum knihy, které ještě ve své sbírce nemáme.
Naši spolupráci propojuje i s německým
Herzbergem, kde je esperantské centrum. Domluvili jsme se již na nové setkání v příštím roce,
kdy se pokusíme naplánovat program na více
dnů, a představit tak nejen město Svitavy, ale
i širší okolí.
Libuše Dvořáková

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ
Po stopách Theodora Kiliána
Ve dnech 16. – 17. října se svitavští esperantisté vydali po stopách známého esperantisty,
překladatele, pedagoga a autora učebnic esperanta Theodora Kiliána. Své putování zahájili u domu Theodora Kiliána na ulici Esperantistů v Třebíči, kde působil později jako ředitel
zdravotnické školy. Dále jsme navštívili Jadernou elektrárnu Dukovany a nedalekou přehra-

du Dalešice, odkud bere elektrárna vodu, a vylezli na Wilsonovu vyhlídku nad přehradou.
Nedělní dopoledne jsme věnovali prohlídce
„Slovanské epopeje“ od Alfonse Muchy
na zámku v Moravském Krumlově. Odpoledne
jsme brouzdali po Ivančicích – rodišti Alfonse
Muchy, Vladimíra Menšíka a hlavně Theodora
Kiliána. Prohlédli jsme si výstavu Vladimíra
Menšíka a zastavili se u Základní školy Vladimíra Menšíka. V pátrání jsme pokračovali doma.
Jan Richtr našel na internetu výpis z matriky,
kde je zapsán Theodor Kilián včetně jeho rodičů a místa rodného domu. Ze zápisu je vidět,
že babička Theodora byla rozená Muchová
a pocházela z rodiny vinařů stejně jako Alfons
Mucha.
Libuše Dvořáková

Vysočina. Program jsme měli opravdu nabitý.
Děti kromě klasických her, kterých bylo nespočet, vyráběly nejrůznější ozdoby, například loutky duchů, podnikaly výlety do okolí, spolupracovaly při překážkovém závodě dvojic anebo
absolvovaly propracovanou halloweenskou
noční hru. Díky krásnému a teplému počasí
jsme si užili skvělý víkend v kamarádské atmosféře a každý má rozhodně na co vzpomínat.
Lukáš Kembitzký, Vojtěch Velecký
Konference Svoboda Vzdělávání Výchova
se koná 17. prosince ve Svitavách
Srdečně Vás všechny zveme 17. prosince
do Fabriky ve Svitavách. V tomto čase předvánočním proběhne konference s názvem Svoboda Vzdělávání Výchova. Již z názvu je patrné, že celý den (9:00–21:00) bude plný informací a sdílení z oblasti vzdělávání a výchovy
našich dětí. Konkrétně z prostředí svobodných

a demokratických škol, které u nás zatím není
uplně tak rozšířené a známé. Proto si tato konference klade za cíl veřejnost i další jiné zájemce o vzdělávání více seznámit s tímto proudem
a zažít ochutnávky ze svobodných škol.
V dopolední části vás čekají workshopy (Hra
jako základ učení, Role učitele při sebeřízeném
vzdělávání a další). Těšit se můžete také na prezentaci svobodných demokratických škol
z celé ČR (Gaudí, CoLibri, Dunum Felix a další).
Odpoledne proběhne přednáška s panelovou
diskuzi a představení asociace Svobodných
demokratických škol. Přijedou lektoři a hosté
z celé ČR (např. Justýna Danišová, Jana Nováčková, Vladimír Dobeš a další). Na dopolední program je kapacita omezená a je nutné se
předem přihlásit. Ve večerních hodinách proběhne ve velkém sále Fabriky benefiční výjezdní dušeK s Jaroslavem Duškem a jeho hosty
opět na téma Svododa učení. Cena večerní
části je 350Kč. Peníze vybrané na vstupném
budou věnované na podporu a provoz první
svobodné školy v Pardubickém kraji ZŠ NaŽivo,
která funguje od září v obci Květná.
Akci propagujeme na facebooku a na www.
cestou-spolu.cz, kde najdete kompletní program.
Vstupenky a rezervace na e-mailu konferencesvitavy@gmail.com. Akce je finančně podpořena z projektu „MAP II a Implementace MAP
ORP Svitavy.“ Pevně věříme, že se akce uskuteční. Aktuální opatření sledujte na našich
webových stránkách a na FB. Těšíme se na vás.
Světlana Kluková, Daniela Skotáková,
František Žáček, Jan Mazák

Taneční škola Scarlett
Scarlett má 11 let

Dne 1. 10. 2020 oslavila taneční škola Scarlett
10 let od svého založení. Oslava byla plánována ve větším rozměru, jenž se nezdařil. Potřetí
nám to snad společně s Tomášem Kočkem
& Orchestrem dne 1. 12. 2021 vyjde. S tanečníky, kteří jsou z větší části s námi od počátku
školy. Písně, které připravujeme choreograficky,
jsou naše srdcová záležitost a je nám ctí, že
můžeme být součástí večera. 	 Šárka Hnátová

Pionýrská skupina Vysočina

Víkendovka na Ostrém Kameni
Po roční pauze se znovu uskutečnila víkendovka na pionýrské základně na Ostrém Kameni,
kde jsme strávili poslední říjnový víkend. Této
akce se zúčastnily děti všech věkových kategorií, od prvňáčků po středoškoláky. Chod víkendovky řídila hlavní vedoucí Alena Petrželová, která ve Svitavách vede pionýrský oddíl PS

JSME TU OPĚT
PRO VÁS
Navštivte nově zrekonstruovanou
maloprodejnu ELKOV elektro.

Nabízíme:
Svítidla
Světelné zdroje
Elektromateriál
Zásuvky a vypínače

Sleva 5 %
po předložení
této inzerce

Purkynova 246/18, Svitavy
vchod z ulice Máchova alej
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Miloš Buchta
Fotbalista, fotbalový brankář

Prošel několik fotbalových klubů ve třech zemích: v České republice, na Slovensku a v Rumunsku.
Ve všech státech se postupně stal nejlepším gólmanem! Miloš Buchta se narodil před jedenačtyřiceti lety ve Svitavách, nyní žije na Slovensku, kde vlastní brankářskou akademii.

měl téměř každý tým. V Čechách jsou už skoro
všude krásné stadiony i tréninkové plochy, ale
zájem médií není tak silný jako v Rumunsku.
Slovensko se také pomalu zvedá, postavili
nebo rekonstruovali fotbalové stadiony, v tom
šli hodně nahoru, ale oproti Česku nebo Rumunsku tu není taková hráčská kvalita.“
Působil jste ve slovenské nižší soutěži, v Záhradném, nyní opět v Prešově…
„Do Záhradného, do 4. ligy, mě zavolal kamarád.
Původně jsem už nechtěl hrát nižší soutěže, ale
chtěl jsem rozběhnout svou brankářskou akademii, takže jsem si řekl, že půjdu zkusit chytat
a přitom využiju jejich hřiště pro tréninky s gólmany. Nakonec to byl úspěšný rok, v němž se
mi podařilo chytit pět penalt z pěti! Později mě
oslovil kamarád a bývalý reprezentant Stano
Šesták, že by chtěli pomoct Tatranu Prešov vrátit se alespoň do druhé ligy, zda bych ji přišel
pomoct s gólmany a v případě potřeby šel
i do brány. A bylo z toho na podzim 15 zápasů
a patnáctkrát jsem byl v bráně :-). Uvidíme, zda
se nám podaří postoupit a vrátit Tatran tam,
kam patří.“

V kolika letech jste si v rodných Svitavách poprvé kopl do balonu?
„Ano, narodil jsem se ve Svitavách a vzpomínám
na ně jen dobře, pokud se bavíme o fotbalu.
Díky Tělovýchovné jednotě Svitavy jsem si užil
dobrou a zajímavou dvacetiletou fotbalovou
kariéru, aspoň myslím… Začínal jsem asi ve dvanácti letech, na trénink mě vzal kamarád Milan
Sedláček. Pamatuju si, že jsem nerad běhal
a hned na prvním tréninku jsme běželi kolem
vodárny…já řekl, že už nepřijdu :-) No, nakonec
jsem rád, že jsem na další trénink přišel… Při druhém tréninku jsem hrál v poli a já pak trenérovi
řekl, že nechci běhat, jestli bych mohl jít do brány. A na třetím tréninku už jsem byl v bráně.“
Kdo patřil ve Svitavách mezi Vaše spoluhráče,
kamarády, trenéry?
„Mezi spoluhráče a zároveň kamarády patřili už
zmíněný Milan Sedláček, pak Martin Zatočil,
Pavel Kotas a další dobří fotbalisté, tím myslím
z našeho dobrého ročníku 1980, a pak samozřejmě Radek Ehrenberger, o rok mladší, který
měl asi největší potenciál dosáhnout nejvíce:
jeho děda byl dobrý brankář, táta Josef taky
skvělej gólman, brácha Honza taky brankář
a Radek začínal v bráně! Pak už jsem ho tam
ale nepustil, takže se rozhodl hrát v poli a patřil
k nejlepším.“
Jako dorostenec jste chytal v Jihlavě, jako voják v Hranicích. Co Vám z té doby utkvělo
v paměti?
„Profesionalismus. Tam jsem vlastně poprvé
poznal, o čem je profesionální fotbal. V Jihlavě
jsem už trénoval s áčkem každý den, měli jsme
tréninky a zápasy, chytal jsem za dorost. Pak
vojna a za ni jsem paradoxně strašně rád, protože mě připravila na dospělý fotbal… to byly
tréninky každý den, v úterý dvojfázově.
Hráli jsme ve třetí lize, na zápasy se chodili dívat
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různí manažeři. Vzpomínám si, že jsme hráli
proti Sigmě Olomouc B a já ten zápas vychytal!
Po utkání jsem pak byl v kontaktu se Sigmou,
že po vojně mě chtějí k nim…“
No a po vojně opravdu přišla olomoucká Sigma.
„Sigmu musím rozdělit na dvě etapy: v letech
2000 až 2003 jsem byl mladý a učil jsem se
od zkušenějších, jezdil jsem chytat 2. ligu
do Prostějova. Pak i béčko Olomouce hrálo
druhou ligu, chytal jsem tam. V roce 2003 se
stal bývalý skvělý obránce Sigmy Olda Machala trenérem Hranic na Moravě, tak si mě vzal
na hostování. A pak druhá etapa v Olomouci,
kam jsem se vrátil v roce 2015 jako neznámý
gólman pro českou ligu, v zahraničí jsem ale
byl poměrně známý.“

Co považujete za svůj největší úspěch?
„Že jsem se v 19 letech, když jsem se rozhodoval mezi hokejem a fotbalem, rozhodl pro fotbal… Myslím, že i v hokeji jsem byl dobrý, ale asi
bych to tak vysoko, jako ve fotbale, nedotáhl.
A největší úspěch ve fotbale? Třetí místo se
Sigmou v roce 2000/2001 a skupinová fáze
Champions League, kde ve skupině byla taková mužstva jako Manchester United, Sporting
Lisabon či Basilej. Bohužel, ani v dresu Sigmy
ani Galati jsem nebyl přímo v bráně, takže jsem
se na těchto úspěších až tak nepodílel.
Za osobní úspěch považuju, že jsem se
ve všech zemích stal nejlepším gólmanem sezóny. Na Slovensku v roce 2005, v Rumunsku
o pět let později a v Čechách v roce 2018. Se
Sigmou jsme si zahráli super zápas se Sevillou,
to byl velký zážitek, pro který se vyplatí ten fotbal dělat…“
Máte fotbalový vzor?
„Asi nemám, ale velmi se mi líbil paraguajský
gólman José Luis Chilavert, který skvěle kopal
trestné kopy a já ho chtěl někdy napodobit. Ale
pak jsem si řekl, že moje hlavní úloha je gólům
zabraňovat, než je dávat :-).“

Z Olomouce jste si tedy odskočil do Trenčína,
Prešova a rumunských klubů Medias a Bukurešť… Jaké je pojetí fotbalu na Slovensku
a v Rumunsku?
„Nejprve jsem hrál na Slovensku, v roce 2009
přišlo stěhování do Rumunska. Tam jsem pět
let chytal za Gaz metan Medias a po půlroce
v Otelul Galati a Rapid Bukurešť. Rumunsko je
z těch tří zemí jednoznačně nejvíce fotbalová.
Zájem o fotbal divácký i mediální je obrovský.
Mají sice starší stadiony, ale tréninková centra

Vracíte se do Svitav?
„Vracím, ale velmi málo. Když jsem hrál v Olomouci, jezdil jsem častěji za maminkou, ale teď
ze Slovenska mi to vyjde maximálně dvakrát
za rok. A do toho přišla ta situace s covidem,
takže se ani jezdit nedalo.“
Jak se Vám líbí rekonstruovaný stadion? A kdy
jste si naposledy zakopal na svitavské trávě?
„Stadion se mi moc líbí, je takový multifunkční.
Myslím, že naposledy jsem si zahrál právě když
jsem byl na vojně a hráli jsme přátelský zápas
se Svitavami. Takže už více než dvacet let…“
Petra Soukupová

Svitavy a tradice.

Kompletní online galerie
městských akcí:
www.zonerama.com/Svitavyavy

Fotografie: Jiří Marek.

Lampionový průvod za sv. Martinem a světelná show v parku Jana Palacha.
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Florbal
Název klubu: FbK TJ Svitavy
Předseda: René Hnát
Vedení oddílu: Ondřej Botoš, Lukáš Brýdl,
René Hnát, Patrik Hnát, Luboš Jirčík,
Lubomír Kocourek, Vít Sauer
Sekretář: Zuzana Hnátová

Založení a historie
Svitavský florbalový oddíl funguje již 26. sezónu
a řadí se tak mezi nejstarší a nejtradičnější oddíly v celé zemi. Do České republiky se florbal
dostal až po revoluci díky studentům pražské
VŠE, kteří následně florbal začali vyvážet
i do dalších měst. K nám do Svitav pak první
florbalové vybavení přivezl ze studií v Hradci
Králové otec zakladatel našeho oddílu – Miroslav Holas. Psal se rok 1994 a vše nabralo rychlý spád. Kolem Míry Holase se dala dohromady
první svitavská florbalová parta: jeho bratr Martin Holas, Martin Stupka, Pavel Novotný, Martin
Pospíšil, Milan Fadrný, Ondra Getzel, Pavel Přívratský, David Koukola, Rosťa Nespěšný nebo
Jirka Maděra. Jen o něco později se k těmto
svitavským florbalovým pionýrům připojili pozdější strůjci velkých oddílových úspěchů – Luboš Kocourek, dlouholetý předseda oddílu
David Komůrka, a především René Hnát, současný předseda a hlavně motor florbalového
oddílu po více jak dvě dekády.
Bratři Holasovi nechali oddíl zaregistrovat
ve florbalové unii v září roku 1995 (tehdy ještě
jako anglicky psaný Floorball Club Svitavy)
a jejich maminka nakreslila dodnes používaný
oddílový znak s motivem Hydry – mytologické
postavy s darem nesmrtelnosti. V historicky
první sezóně měl oddíl pouze tým mužů a nastupoval v tehdejší 3. lize, ve které bral celkové
vítězství rovnající se postupu do 2. ligy.
Florbalový oddíl, rok 1999

Muži, rok 2015

Starší žáci, rok 1999

káš Brýdl, Petr Čáp, Jirka Ďulík, Lukáš Křivka,
Marek Partyš, Tomáš Sychra, Karel Trunečka,
Marek Vomočil, Ondra Vévoda, Filip Tomanec).
Hned následující rok pak vzniklo také družstvo
juniorů. Některá jména vidíme v červeno-černém dresu FbK dodnes (Lukáš Musil, Josef
Prudil). Pro zajímavost – mládežnickým florbalem prošli také Lukáš Kotas nebo Martin Brůna,
kteří jsou svitavské sportovní veřejnosti dobře
známí z basketbalu a fotbalu. Oba i ve florbalu
patřili mezi největší talenty a oddíl je pyšný, že
jsou s ním tato jména spojena.

Ženská sekce
florbalu
Zatímco mužská část oddílu zapadla po roce
2000 spíše do průměru, ženská sekce oddílu
se dostala na výsluní. V roce 2001 vzniklo druž-

Do rodiny svitavské Tělovýchovné Jednoty oddíl florbalu vstoupil v roce 1998, měl 12 registrovaných členů a předsedou se stal právě
René Hnát. Tou dobou se florbal začal také
objevovat v rámci hodin tělesné výchovy
na místním gymnáziu. To následně vedlo
ke vzniku prvního mládežnického družstva (Lu-
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Ženy, rok 2004

stvo žen, které zaznamenalo vůbec největší
výsledkové úspěchy v historii oddílu. Družstvu
se pod vedením trenéra Luboše Kocourka
v roce 2004 podařilo postoupit až do extraligy,
kde úspěšně působilo 3 sezóny. Vrcholem působení v extralize byla účast v play off v sezóně
2005/2006. Oddíl vychoval hned několik reprezentantek. Za všechny musíme zmínit Kristýnu
Jílkovou (dnes Matoušovou) a Lenku Kubíčkovou – obě medailistky ze švýcarského MS žen
(2011). Není tak divu, že Kristýna Jílková byla
v roce 2011 na prvním oddílovém plese uvedena do síně slávy FbK. Dnes ji často můžeme
vídat na televizní obrazovce v roli moderátorky-expertky a jsme nesmírně hrdí, že na své kořeny ve Svitavách nezapomíná.

Rozmach klubu
Největší rozmach oddíl florbalu prožíval od sezóny 2012/2013. Oddíl měl 9 družstev včetně kompletní mládežnické struktury od elévů až po juniory, tedy téměř 200 aktivních hráčů a hráček.
A tým mužů po letech snahy dokázal postoupit
do druhé nejvyšší tuzemské soutěže
– 1. ligy, kde působil celých 5 sezón. Těchto 5
sezón znamenalo zásadní stabilizaci oddílu, popularizaci florbalu ve Svitavách a bylo orámováno hned trojnásobnou účastí v play off. Absolutním vrcholem pak byla sezóna 2015/2016. V základní části muži brali 2. místo, v play off pak
ve čtvrtfinále s Kladnem (březen 2016) prohráli
až v rozhodujícím 5. utkání. Útěchou zklamanému týmu však bylo 836 ve stoje aplaudujících
diváků, dodnes bezkonkurenční rekord návštěvnosti 1. ligy. Trenérem tohoto družstva byl skvělý
psycholog Roman Kalhaus. Hlavními lídry tohoto
historicky nejúspěšnějšího týmu mužů byli kapitán Vladislav Richter a kanonýr David Říha.
Družstvo se také opíralo o skupinu skvělých hráčů z nedaleké Moravské Třebové, především
o Aleše Königa, Ladislava Doseděla a brankáře
Jiřího Skácelíka, který se ze Svitav dostal až
do angažmá ve Znojmě, kde 2 roky výborně chytal v Superlize, aby se na závěr kariéry do Svitav
vrátil, a nakonec i přestěhoval. Že Svitavy mají
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Úspěšné odchovankyně
svitavského florbalu

Foto: Barbora Reichová, Český florbal

Kristýna Matoušová-Jílková
(*1988)

Muži, rok 2015

úžasné fanoušky, dokazuje i fakt, že v právě výše
uvedené sezóně 2015/2016 se svitavský florbalový oddíl zařadil do evropské TOP 20 měřeno
průměrným počtem diváků na jedno utkání. Velký počin pro naše nevelké město. I dnes, kdy se
svitavskému florbalu výsledkově tolik nedaří je
svitavská atmosféra proslulá. Všichni v oddílu si
toho nesmírně váží a je to pro nás hnacím motorem do další práce.

Po roce 2018
Sestup mužů z 1. ligy (2018) byl tečkou za generační výměnou a za slavnými roky A týmu.
Od roku 2018 nastupuje družstvo mužů ve třetí nejvyšší tuzemské soutěži, kde se mu spíše
nedaří. Po odchodu silné mužské generace se
oddíl začal více zaměřovat na práci s mládeží.
Je to běh na dlouhou trať, ale pevně věříme, že
se to projeví v horizontu příštích několika let.
Podmínky na to má oddíl díky sportovní infrastruktuře a podpoře města vynikající. Přidanou
hodnotou je, že se o mládež starají právě hlavně bývalí hráči oddílu. FbK je jako rodina.

Dalším velkým cílem oddílu je mít prvního
profesionálního zaměstnance, který nastartuje další činnosti klubu, pomůže ještě rozšířit členskou základnu a následně také
pozvednout sportovní úroveň svitavského
florbalu.
Oddíl florbalu ve Svitavách také spolupořádal
několik významných událostí. V roce 2003 to
bylo Finále Poháru ČFbU, o rok později mezinárodní turnaj reprezentací juniorek (v dresu
ČR se tehdy představila také Kristýna Jílková),
v roce 2006 pak dokonce Euro Floorball Tour
za účasti 4 nejlepších světových týmů. I tehdy
svitavská hala praskala ve švech.
Za 25 let své činnosti si oddíl florbalu vybudoval pevné a respektované místo na svitavské
sportovní scéně. To je důvod k oslavě, ale také
velký závazek k další práci.
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem
bývalým i současným hráčům, trenérům, partnerům, ale i přátelům a podporovatelům svitavského florbalu. Za florbalový klub
Lukáš Brýdl a Lubomír Skála

•• juniorka sezóny 2006/2007
•• 10 sezón v nejvyšší soutěži
(215 zápasů, 335 bodů)
•• 7x mistryně ČR, 1x vicemistryně
•• vítězka kanadského bodování
v play-off 2010
•• bronz z MS žen 2011
•• 5x účast na MS žen, 1x účast
na MS juniorek
•• 15 zápasů za reprezentaci juniorek
(11 gólů a 6 asistencí)
•• 71 zápasů za reprezentaci ČR
(23 gólů a 13 asistencí, 3x hattrick)
•• nyní působí jako florbalová
expertka na ČT Sport

Foto: Martin Flousek, Český florbal

Lenka Kubíčková (*1984)

•• 14 sezón v nejvyšší soutěži
(297 utkání, 2x mistryně ČR,
1x vicemistryně ČR)
•• 3x brankářka sezony
(12/13, 14/15, 15/16)
•• bronz z MS žen 2011
•• 3 x účast na MS žen
•• 49 zápasů za reprezentaci ČR
•• v roce 2016 angažmá v Kais Mora
(SSL – švédská nejvyšší soutěž)
•• je trenérkou brankářek u reprezentace juniorek, se kterými získala
2x bronz na MSJ
Florbal – hra
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Luboš Kocourek se chystá
na extrémní výzvu
Lapland Extreme Challenge je extrémní závod, jehož trasa vede finskou částí Laponska. Start a cíl
jsou ve finském Rovaniemi, účastník musí zdolat téměř tisíc kilometrů za 30 dní a projít přitom
několika záchytnými body. Tuto arktickou výzvu chce pokořit svitavský sportovec Lubomír Kocourek. Startuje 12. února příštího roku, do Helsinek poletí nejspíš z Vídně.
Do Finska se vydá s kamarádem Láďou z Prahy,
odstartují společně a půjdou ve dvojici, což je
rozhodně příjemnější a bezpečnější, ale zároveň jde každý „sám za sebe“. „Musíme mít každý své věci, svou výbavu, nelze, že já bych měl
třeba vařič a on benzín,“ vysvětluje Luboš Kocourek. Závod je možné absolvovat na lyžích,
pěšky, na saních, Luboš se však rozhodl pro
takzvaný splitboard. To jsou široké lyže, zaoblené dovnitř, vypadají trochu jako rozpůlený
snowboard a jsou vhodné právě do jemného
a kyprého sněhu, který na české borce čeká
ve Finsku. I lyžařské hůlky budou zcela odlišné,
potřeba jsou jiné talířky, nesmějí být na hůlkách
napevno. „Budou vypadat jako ty starý bambusový hole s koženými talířky, ale přitom jsou
moderní duralový s pásky z umělé hmoty,“ popisuje Luboš s úsměvem důležitou součást
výbavy. Tu poveze na speciálních saních půjčených z Norské módy, sáně budou kratší než
ty obvyklé, aby se s nimi dalo dobře zatáčet.
V některých úsecích lyže určitě sundá a půjde
se pěšky.
Hodně přemýšlí o oblečení. „Řeším boty, doporučují se lehký goretexový, na večer zase teplý,
lyžáky nebudu mít vůbec, vázání u splitboardu
je totiž speciální a můžu mít normální boty.
A ještě budu mít péřový papuče na noc,“ vypočítává Luboš druhy obuvi, které vezme s sebou.
Z oblečení zvolí péřové a goretexové kalhoty,
ne však nejteplejší, dále kvalitní vlněné spodní
prádlo i ponožky.
Důraz klade na dobré spaní, bude mít ten nejlepší a nejteplejší spacák, karimatku izolovanou
hliníkovou folií, pak takzvaný žďárského vak.
Spát se totiž bude většinou venku, jen občas
závodníci po cestě narazí na přístřešek, v němž
budou moct přenocovat. Na saních Luboš po-

26

táhne i lopatu na vyhrabání, malou lékárničku,
v níž nebude chybět množství náplastí na puchýře nebo léky na bolest. Ve speciální vestě
na těle ponese spoustu tužkových baterií, aby
zůstaly v teple, budou totiž třeba do navigace
nebo powerbanky. Na promýšlení výbavy Luboš nespěchal, nyní je důležité najít zlatou
střední cestu mezi určitým komfortem a váhou
výbavy, kterou závodníci potáhnou na saních.

Podcenit nechce ani množství energetického
jídla. „Dehydrované jídlo, sušené maso, sušené
ovoce, nechci jít cestou čínských polévek, jídlo
musí mít co nejvíce energie,“ říká sportovec.
Vodu budou závodníci vyrábět ze sněhu a přidávat do ní minerály. „Na litr vody se spotřebuje hodně sněhu, takže každý večer budeme
vyrábět vodu,“ má Luboš jasný každovečerní
program. A vezme si i dobrůtky a kávu, tím se
odmění za každodenní dřinu.
Ve spojení se světem budou prostřednictvím
GPS, pořadatelům se musejí dvakrát denně
hlásit. Mobilní telefon budou mít také, ale zapnou ho spíše kvůli zaslání SMS zpráv a není
jisté, jak dobrý bude v odlehlých končinách
signál.
Luboš Kocourek se intenzivně připravuje
od loňského roku, chodí běhat, nevyhýbá se
dešti, právě naopak. Aby si zvykl na zátěž saní
plných výbavy (odhad je, že budou vážit ke čtyřiceti kilogramům), běhá a chodí s pneumatikou. Posiluje s gumou na rukách, chodí do posilovny, už vloni v zimě spal venku, plave ve studené vodě i polozamrzlých rybnících.
„Chci zkusit, co vydržím,“ říká odhodlaně Luboš
o tom, proč se pouští do extrémní výzvy. „Kouzlem je, že člověk stráví spoustu času sám se
sebou,“ usmívá se. Dobře ví, že je nutná dobrá

kondice, ale zároveň psychická odolnost. Tento závod za sedm let jeho historie dokončili
pouze tři lidé, z toho dva Češi. „Dávám si úkol
dokončit. Nemusí to být v perfektním čase, ale
dokončit,“ říká Luboš.

Je jasné, že kvalitní výbava nebude právě levnou záležitostí. Luboš by rád našel partnery,
jejichž loga hrdě ponese finským Laponskem.
A svým příznivcům může slíbit, že prostřednictvím městského facebookového profilu bude
pravidelně informovat, kde se právě nachází
a jak se mu daří!
„Těším se, zároveň mám velký respekt,“ přiznává Luboš Kocourek. A do čeho se pustí
po Lapland Extreme Challenge? „Chtěl bych
zkusit závod Iditarod na Aljašce. Až to sdělím
doma, zase mi řeknou, že to nemám v hlavě
v pořádku,“ směje se.
Luboši, držíme pěsti!
Petra Soukupová
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Tuři mají osm vysokých výher v řadě
Svitavští basketbaloví Tuři pod vedením trenérské dvojice Peter Bálint a Jan Špaček pokračovali ve výborných výkonech. Po skvělém

vstupu do první ligy skupiny východ dokázali
po prvních čtyřech vítězných zápasech vyhrát
doma proti silným týmům Nového Jičína

101:62 a Snakes Ostrava 89:59. Své kvality
prokázali na palubovkách soupeřů. S rezervou
Basketu Brno vyhráli 74:49 a s rezervou Opavy vyhráli 99:52. Jejich průběžné skóre
po osmi odehraných zápasech 740:451 nejlépe hovoří o jejich dosavadní dominanci
na palubovkách. Co skvělé svitavské fanoušky
těší nejvíce, je předváděná pestrá hra v útoku
založená na kvalitní týmové obraně. Nejlepším
střelcem týmu je zkušený Pavel Slezák. Věřme,
že Turům vydrží forma i do dalších zápasů
a nadále budou rozdávat radost v této nelehké
době. Přijďte povzbudit své Tury!
S přáním krásných Vánoc
Pavel Špaček

Atleti vás zvou
na mikulášský běh

Projekt Atletika hravě ve škole
Oddíl atletiky TJ Svitavy se společně se 12
základními a mateřskými školami ze Svitav
a blízkého okolí zapojil do projektu Českého
atletického svazu „Atletika hravě ve škole“
s cílem zvýšit zapojení dětí do pohybových
aktivit a ovlivnit tak jejich životní styl. Proškolení trenéři chodí na hodiny tělocviku s cílem
ukázat, že atletika může být nejen v hodinách tělesné výchovy hrou a zábavou pro

všechny. S tímto posláním byla vydána nová
brožurka Atletika hravě, kterou obdrží každá
zapojená škola a školka a učitelé i děti se
mohou těšit na atletickou sadu s tréninkovými pomůckami.
Atletika pro děti není o výkonu a umístění. Každé dítě má příležitost si najít svoji disciplínu,
ve které se může postupně zlepšovat. „Pokud
společně dokážeme vyvolat úsměvy na dětských tvářích, když běhají, skáčou nebo házejí, přinese to úspěchy nejen škole, atletice, ale
i celkově pohybové gramotnosti české mládeže,“ věří tým projektu. A popsané poznámkové
bloky z ukázkových hodin u učitelů nejen prvního stupně jsou důkazem, že se podařilo ukázat zábavnou atletiku.
Projekt se uskutečňuje na základě výzvy NSA
na podporu činnosti trenérů a fyzioterapeutů
na mateřských a základních školách a probíhá
ve 235 školách a školkách z obcí, které mají
do 50 tisíc obyvatel.
Josef Marek

Svitavští gymnasté jsou úspěšní
Na konci prázdnin se holky a kluci z našeho
oddílu zúčastnili soustředění ve Zlíně, kde jsme
začali pilovat sestavy na krajský přebor
ve sportovní gymnastice. Soutěže se zúčastnilo 19 našich závodnic a do republikového finále v Praze postoupilo 10 děvčat a 2 chlapci.
Závod v Praze se uskutečnil 16. října a odjížděli jsme plni očekávání, jak to všechno dopadne.

A dopadlo to dobře :-)
V kategorii mladších žákyň se na 1. místě umístila Kalousová Agnese, její sestra Beáta obsadila 6. místo, Blaževská Tereza – 8. místo a Bednářová Lucie - 10. místo. V konkurenci 45 závodnic z celé republiky je to skvělý výsledek
a ze soutěže družstev si holky právem odvezly
zlaté medaile.
V kategorii chlapců se Jan Marek a Jonáš Hlaváček umístili každý ve své kategorii na 2. místě. Za zmínku stojí také krásné 5.místo Adély
Kolískové v kategorii starších žákyň.
Gymnastický oddíl obdržel od Pardubického
kraje dotaci ve výši 80 tisíc korun na pořízení
nové nafukovací žíněnky airtrack, kterou využíváme k nácviku nových prvků. Cvičení na této
dráze je pro všechny velmi zábavné a přispívá
k lepšímu provedení cvičení i bezpečnosti. Děkujeme tímto Pardubickému kraji za podporu.
Pavla Koudelková

V sobotu 4. prosince se na Svitavském stadionu uskuteční tradiční Mikulášský běh. Pro odvážné děti a dospělé budou připraveny tratě
od 50 do 600 metrů. Součástí budou i čertovské atletické hrátky (hod do čertovské tlamy,
lovení kapříků atd.). Start je pro všechny zdarma! První tři dívky a chlapci v kategorii budou
odměněni sladkostmi od čerta, Mikuláše a anděla. Každý účastník dostane drobnou odměnu. Začátek prezentace závodníků bude v 9:20
v tribuně Svitavského stadionu. Pro více informací sledujte náš Facebook (Atletika Svitavy)
nebo web (www.atletikasvitavy.cz). Těšíme se
na viděnou! Běh se uskuteční v závislosti na aktuálních epidemiologických opatřeních.
Za atletický oddíl
Veronika Peterková

Adam Sabol

součástí nového projektu basketbalové federace
Odchovanec svitavského basketbalu a v současnosti hráč extraligových družstev U 17
a U 19 Orlů z Prostějova Adam Sabol se v měsíci říjnu zúčastnil třídenního kempu, který je
součástí nového projektu basketbalové federace nazvaného CZ ACADEMY. Projekt má
umožnit společné trénování a sportovní růst
nejtalentovanějších dorostenců z celé ČR pod
vedením těch nejlepších v oboru. Vedoucím
projektu je Jiří Welsch a hlavním trenérem je
Lukáš Pivoda, bývalý trenér svitavských Turů.

V létě se Adam zúčastnil též srazu reprezentace
ČR U16 a pouze nemoc mu zabránila v účasti
na mezinárodním turnaji v barvách repre ČR.
David Kresl
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Trojbojaři: úspěchy ze soutěží
Letošní sezóna se závodníkům daří. Pojďme se
podívat na výsledky z proběhlých soutěží
za poslední měsíc.
Tomáš Lacko není žádný nováček. Po několikaleté pauze se vrací zpět na závodění a „začátky“ má úspěšné. Další stříbrnou medaili si
odvezl z Mistrovství ČR v klasickém (RAW*)
silovém trojboji mužů a žen; kategorie muži
do 74 kg.
Mistrovství ČR v klasickém (RAW*) silovém trojboji dorostu a juniorů se účastnili Michal Pytlík
a Jan Matulík. Michal obsadil místo 5., v kategorii dorostenec do 93 kg. Jan v juniorech
do 105 kg obsadil 4. místo.
V soutěži veteránů na Otevřeném Mistrovství
ČR v klasickém (RAW*) silovém trojboji masters
se účastnil Libor Novák, vybojoval stříbrnou
medaili v kategorii M2 do 83 kg.
*RAW, co to znamená? Označení závodů, kde závodník
nesmí mít žádné podpůrné vybavení, které by mu dopomohlo k vyšším váhám na čince (čili bez dresu a bandáží na kolenou). Jsou pouze povoleny návleky na kolena
a opasek (prevence úrazu).

Všem závodníkům gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů v novém roce!

Kristýna Šigutová

Svitavské kuželky
Po dvou nedohraných sezónách se letošní podzimní část odehrála bez omezení. Týmy A a B
odehrály Východočeský přebor skupiny B ovšem s rozdílnou úspěšností. Ačko se drží v boji
o postup se ztrátou jedné výhry na první příčku,
B tým je zatím v pásmu sestupu.
Dorost se účastní Východočeské divize, kde se
držíme ve druhé polovině tabulky. Dorostenci
hrají i Český pohár dorostu jednotlivců, kde se

Volejbal: máme i ligové body!
V ligových soutěžích, které máme v této sezóně
celkem čtyři, si aktuálně nejlépe vede A tým
žen v 2. lize. V doslova „nadupané“ tabulce je
nyní na výborném 3. místě, ale za nimi je pěkná
tlačenice, protože jednotlivá družstva na 3. – 7.
místě dělí vždy pouze jediný bod. Každý další
neúspěch tak může znamenat propad i o několik míst, naopak každé vítězství bude mít pro
umístění v tabulce cenu zlata. Dvě vítězství si
náš tým přivezl z Kroměříže, smírně 1:1 dopadly zápasy s VK Prostějov B. Zatím poslední dvojutkání odehrály ženy s jednoznačně vedoucím
týmem tabulky, s družstvem Šlapanic. A bylo se
na co dívat. První utkání jsme sice prohrály
(skoro až zbytečně!), ale v druhém jsme přesvědčivě zvítězily a soupeřkám tak uštědřily
vůbec první prohru v sezóně.
Kadeti v extralize cestovali na 2. kolo až do Sokolova s cílem napravit si pošramocené sebevědomí z neúspěšného 1. kola. A povedlo se!
Vyhráli postupně s Ústím nad Labem 3:1, Sokolovem 3:0 a s Karlovými Vary po dramatické
koncovce v tie-breaku 3:2. Postoupili tak do vý-

konnostně lepší skupiny a budou mít šanci své
volejbalové umění ukázat v dalším kole našim
příznivcům doma, v hale Na Střelnici.
Junioři hráli další extraligové kolo v Karlových
Varech. I oni odjížděli s cílem postoupit do vyšší skupiny, ale postup jim nakonec unikl. Společně s Kolínem získali 6 bodů, postupové
místo však bylo jen jedno. Šťastnějším týmem
byl nakonec Kolín, měl při stejném počtu bodů
3 vítězství a naši junioři jen 2. Jednotlivé výsledky: Sy – Kolín 3:2, Sy – Orion Praha 3:0, Sy
– Benátky n. Jiz. 1:3.
První liga kadetek se hraje v šestičlenných skupinách a naše děvčata jsou v průběžné tabulce
na 4. místě. Sráží je hlavně nevyrovnané výkony,
kdy jednou hrají doslova jako o život a je radost
se na ně dívat a stát za lajnami, další týden však
nejsou schopné výkon nejen zopakovat, ale ani
se mu přiblížit. Už příští kola, především utkání
s Boskovicemi, naznačí, jak se bude soutěž dál
vyvíjet. Naše děvčata čekají perné boje o důležité ligové body. Jen ty nám pomohou ligovou
soutěž udržet.
Marcela Sezemská

drží kolem první třetiny hráčů. Svitavské Cčko
hraje Východočeskou soutěž, kde je po podzimní části v polovině tabulky.
Městská kuželkářská liga probíhá za účasti
13 týmů, což je maximu kapacity kuželny.
Stále hledáme nové hráče a hráčky ve věku
10–12 let, pokud máte zájem přijďte se na kuželnu podívat a vyzkoušet si tento krásný sport.
Jakub Zelinka

Ve fotbale je znát
práce s mládeží
Dlouhodobá a systematická práce s mládeží
se oddílu kopané vyplácí. Do nové sezóny se
v obou týmech mužů objevilo minimálně šest
hráčů, kteří přešli z dorostenecké kategorie.
Určitě jim k tomu pomohly i zkušenosti z celostátních dorosteneckých soutěží. Na snímku,
který pořídil Martin Alexa, je Jiří Tůma, jenž svojí brankou rozhodl letošní poslední derby v Litomyšli.
Jiří Petr
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