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Svitavské léto a vy.
Na začátku září roku 2009 otvírali Hana 
a Petr Ulrychovi zrekonstruovaný objekt 
v parku Jana Palacha – Kavárnu v Parku. 
A od té doby se odehrává svitavské kultur-
ní léto zde – u Kavárny, v krásně zrenovo-
vaném parku – parku Jana Palacha. Vedle 
sochy Mateřství stavíme už hezkou řádku 
let železnou konstrukci, na kterou napíná-
me sněhobílé filmové plátno, a v trávě sto-
jí dříve maringotka, dnes přívěs s projek-
torem. Maringotka už není zelená, ale 
červená, a nepromítá se z ní, ale chlapci 
a děvčata z Kavárny v Parku z ní čepují 
pivo a limonádu. Letní kino od června 
do konce srpna. Pokračování na straně 2
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Desáté Pivní slavnosti 
budou opět na náměstí
V sobotu 17. července ovládnou svitavské náměstí Pivní slavnosti a výstava historických vozidel. 
Tento ročník bude oproti tradičním setkáním přece jen odlišný.

Ani letos nebude chybět výstava historických 
vozidel, motocyklů a jízdních kol vyrobených 
před rokem 1991. Vystavené stroje nejsou nijak 
omezeny značkou či místem výroby a jsou ví-
táni všichni, kteří chtějí představit výsledky 
svého úsilí přes dobu covidovou. Plánovaný 
příjezd je do 9 hodin, kolem 11. je možno odjet 
na individuální vyjížďku dle itineráře. Dobovou 
atmosféru bude zpříjemňovat Olomoucký di-
xieland jazz band. Doprovodný program letoš-
ní ročník mít nebude, ale věříme, že i samotné 
setkání fandů starých strojů bude atraktivní jak 
pro účastníky, tak pro návštěvníky výstavy.
Pivní slavnosti se letos uskuteční opět v horní 
části náměstí Míru, vracejí se tak po roce na své 
obvyklé místo. Začátek je plánován na čtrnác-
tou hodinu, samozřejmostí je doprovodný hu-
dební program, během něhož se na velkém 
pódiu představí Luboš Pospíšil & 5P, kapely 
Elektric Lady a Revoluce, které později vystří-
dají Sto zvířat a Move Breakers. Hudební pro-

gram zakončí svitavská sestava Hello Marcel, 
přičemž dramaturgie počítá s ukončením hu-
dební produkce kolem půl dvanácté v noci.
Pandemie, s níž jsme se v uplynulých měsících 
potýkali, ovlivní i letošní Pivní slavnosti. Vládní 
opatření dovolila uspořádat hromadnou akci, 
avšak pořadatelé se rozhodli pro upravenou ver-
zi. Desátý ročník slavností tak bude stejně jako 
vloni bez soutěže ve vaření gulášů, bez soutěže 
v pečení bábovek, bez vyhlášeného guláše mi-
stra Václava Šmerdy. Je pozváno dvanáct pivo-
varů z blízkého okolí i vzdálenějších míst, mode-
rátoři Ondřej Komůrka a Pavel Padyásek opět 
pozvou statečné k několika soutěžím.
Návštěvníky upozorňujeme, že vstup na tuto akci 
bude podle platných vládních nařízení, v době 
uzávěrky zpravodaje to znamená s očkováním 
proti nemoci covid, s platným PCR testem či an-
tigenním testem nebo s potvrzením o prodělané 
nemoci, ne starším 180 dnů. Těšíme se na vás!

Petra Soukupová, Stanislav Šustr
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Vážení Svitavané,
jsou tu letní prázdniny, čas odpočinku, relaxace a příležitostí pro trávení volného času s dětmi. 
Město Svitavy pro vás zpřístupnilo v minulém měsíci Sváťovu zážitkovou trasu, která má podle 
vašich ohlasů veliký úspěch. Na příští sezónu ji plánujeme rozšířit o netradiční lavičky a odpad-
kové koše, již nyní máme schválenou na tuto etapu finanční podporu od Pardubického kraje ve výši 
200 tisíc korun. 

Za zmínku určitě stojí již třetí vítězství našeho měs-
ta v soutěži Obec přátelská rodině, kterou vyhla-
šuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Tato 
cena, kromě ocenění skutečnosti, že prorodinnou 
politiku v našem městě děláme dobře, přináší i fi-
nanční ocenění ve výši 1,4 milionu korun.
Za tyto prostředky v letošním roce pořídíme 
spoustu zajímavých věcí, které svitavské spol-
ky a organizace vyhodnotily jako potřebné pro 
zkvalitnění práce. Již nyní se můžete těšit  
 

na nové slunečníky na koupališti, kupujeme 
nové motokáry na dopravní hřiště, koloběžky 
pro SVČ. Pro letní dovolené jsme do půjčovny 
kol pořídili jeden cyklovozík, který si můžete 
zapůjčit.
Abychom byli i nadále ekologickým městem, 
pořídíme další kelímky pro konzumaci nápojů 
na kulturních akcích či LED osvětlení pro pó-
diová vystoupení. Od září strážníci městské 
policie opět zahájí kroužek Malého strážníka, 
vybavíme hernu muzea či obohatíme knižní 
fond v knihovně. Do konce roku uspořádáme 
za získané finance i několik vzdělávacích a kul-
turních akcí. V zimní sezoně pak odstartujeme 
školu bruslení pro nejmenší.
Průběžně vás budeme o jednotlivých aktivitách 
informovat na našich informačních kanálech. 
Věřím, že všechny tyto aktivity oceníte. Příjem-
né bylo i umístění Svitav na 4. místě v kategorii 
Obec přátelská seniorům.
Přeji vám všem krásné letní prázdniny a bez-
pečný návrat zpět do našich krásných Svitav.

David Šimek, starosta města

INFORMACE Z MĚSTA

Porta historica v podchodu u Alberta
Ve Svitavách se venkovnímu umění daří. Dře-
věné sochy a umělecké lavičky, Živá zeď, Ven-
kovka, Klicperka. Chodíme kolem a těšíme se, 
co nového se kde objeví. Možná právě proto 
nás napadlo v rámci Fondu mikroprojektů v Eu-
roregionu Glacensis zpracovat společně s pol-
ským městem Strzelin projekt Česko-polská 
cesta spolupráce, o němž jsme vás informova-
li v červnovém čísle Našeho města. Jeho klíčo-

vou aktivitou na naší straně je umělecké ožive-
ní nově opraveného podchodu u Alberta. První 
obrazy, které vás budou od října provázet zde 
umístěnou Portou historicou, jak jsme historic-
ko-uměleckou cestu, symbolizovanou podcho-
dem, pojmenovali, již pod rukama malíře Pavla 
Fialy vznikají. A my vám představujeme ales-
poň malou ochutnávku toho, jak svitavskou 
historii vidí jejich autor.  Blanka Čuhelová

Obhájit je těžší, než zvítězit 
Městské informační centrum Svitavy v loňském 
roce zvítězilo v anketě popularity, a to dokonce 
v celé České republice, a získalo tak titul Nejob-
líbenější informační centrum roku 2020. Také 
letos se zapojí do soutěže turistických informač-
ních center, kterou vyhlásily A.T.I.C. společně 
s KAM po Česku, s.r.o. Anketa byla spuštěna 21. 
června a potrvá do 31. srpna. Hlasovat pro vaše 

oblíbené „íčko“ můžete na webových stránkách 
www.kampocesku.cz. Pokud si myslíte, že si 
zasloužíme váš hlas, budeme rádi. Uvidíme, zda 
se nám podaří obhájit loňský úspěch nebo ale-
spoň dosáhnout medailových pozic v kraji. 
Každý hlas je pro nás odměnou za naši práci 
a také závazkem udržet a dále rozvíjet kvalitu 
poskytovaných služeb. Děkujeme.  Petr Šmerda

Svitavský  
TOP týden a vy.
Přestože v době, kdy se většině z vás dostane 
aktuální číslo Našeho města do rukou, se pře-
lom srpna a září může zdát v nedohlednu, je 
dobré si některé akce připomenout a zapsat 
do diáře již nyní. Zcela jistě mezi ně patří svi-
tavský TOP týden. Zahájen bude v pondělí  
30. srpna Řezbářským memoriálem Aloise Pe-
truse, jehož již jedenáctý ročník se bude konat 
na zahradě městského muzea. Po celý týden 
se můžete přijít na řezbáře podívat, jak pod je-
jich dláty vznikají dřevěné sochy, inspirované 
tématem pohybu. Na muzejní zahradě se také 
uskuteční několik koncertů i tvůrčích dílen 
a v sobotu 4. září proběhne vernisáž a slav-
nostní předání soch starostovi města.
V pátek 3. září vystoupí na náměstí Míru Český 
slavík 2016 v kategorii Objev roku Pekař a le-
gendární rocková kapela Mňága a Ždorp. V so-
botu 4. září bude náměstí patřit Slavnosti de-
chových hudeb, zatímco na svitavském stadio-
nu proběhne celodenní Festival volnočasových 
aktivit s doprovodným programem a večerním 
koncertem skupiny Svitavy Ukulele Ensemble. 
V neděli 5. září celý TOP týden vyvrcholí Poutí 
ke svatému Jiljí, jejíž součástí bude rovněž tra-
diční historický program, tentokrát na téma 
pouťových atrakcí přelomu devatenáctého 
a dvacátého století. Hynek Stříteský

Pokračování ze strany 1
Se stále stejnou dramaturgií třikrát týdně: pon-
dělky pro děti, středy světová kinematografie, 
pátek české filmy. Třiadvacet filmů… Zdarma 
nebo můžete dobrovolně přispět – pomoci sní-
žit náklady na půjčení filmů. Letní kino na lavič-
kách nebo na lehátkách. Letní kino s noční 
letní oblohou uprostřed letního parku…
Letní neděle ve svitavském parku Jana Palacha 
– sedm pohádek v trávě nebo na otevřeném 
jevišti pod stromy: Bajaja, O Ríšovi, Princezna 
na hrášku, Zvířátka a loupežníci a třeba Zapo-
menutá pohádka či Zapomenutá pohádka a tak 
dál a pro všechny a zadarmo. A svitavské de-
chovky: Svitavská dvanáctka a Astra na prome-
nádních koncertech kde jinde, než v parku (ko-
lik let hráli na rozpáleném svitavském náměstí…) 
A vedle nedělní dechovky i cimbál. Letní neděle, 
kdy slunce stíní stromy v parku, a když hodně 
prší, schováme se v kavárně – i s pohádkou… 
A tři večery s folkem: Ozvěny Porty a písničkáři 
v parku. Náměstí Míru a Pivní slavnosti 17. čer-
vence – se Sto zvířaty a taky Lubošem Pospíši-
lem a dalšími kapelami a taky s nejroztodivněj-
šími druhy piva. Vždyť to dobře známe… koliká-
té už to jsou vlastně Pivní slavnosti…? A ještě 
jednou letní náměstí, teď u fontány. Ve středu 
11. srpna proslulý Cirk La Putyka přiveze svoji 
magickou divadelní podívanou, nazvanou Ka-
leidoscope. Šílené skoky, taneční choreografie, 
závěsná akrobacie i lety na trampolíně… Pro 
velké i malé! A nemusíte za to platit. A to už 
bude na dohled konec prázdnin a za rohem 
Pouť ke svatému Jiljí – 5. září… Věřím, že se nic 
špatného nestane a my prožijeme letošní léto 
tak, jak si to přejeme. Petr Mohr
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Nové autobusové jízdní řády
Krajský úřad Pardubického kraje představil 
aktualizované jízdní řády pro veřejná auto-
busová linková spojení. Nové jízdní řády 
vstoupí v platnost 1. července 2021 a budou 
platné do 11. prosince 2021. Jízdní řády 
najdete na webových stránkách města. 

(red)

Svitavy obdrží 1,4 milionu korun 
na rozvoj prorodinných aktivit
Město Svitavy již počtvrté uspělo v dotačním titulu Obec přátelská rodině a seniorům. Letošní při-
hláška se týkala oblasti rodinné, kde již v minulosti dvakrát město získalo na rozvoj rodinných akti-
vit na svém území podporu ve výši 1,5 milionu korun a na téměř stejnou pomoc formou neinvestič-
ní dotace z ministerstva práce a sociálních věcí se můžeme těšit i letos. Když k tomu přičteme 
i loňské prvenství v soutěži Obec přátelská seniorům, jedná se o výrazné úspěchy v této oblasti.

Důležitější však je, co vše se nám podaří díky 
této dotaci realizovat. Cílem použití těchto pro-
středků je vytvoření opatření a aktivit zaměře-
ných nejen na rodinu, ale také na tvorbu přátel-
ského prostředí a utužení dobrých vzájemných 
vztahů nejen mezi rodinami samotnými, ale 
také s místem, kde žijí. Klademe důraz 
i na podporu stávajících služeb, stejně jako 
na rozvoj těch nových. Primárně se budeme 
zajímat o zvýšení kvality života rodin. Připravu-
jeme kulturní akce pro širokou veřejnost, kdy 
se v následujícím období chystáme na bezmá-
la 40 akcí pro rodiny s dětmi.
Kromě pořádání akcí nám ale také záleží 
na komfortu jejich prožití a zkvalitnění zázemí. 
Nezapomínáme ani na případné horší podneb-
né podmínky a pro velké akce pořídíme i dva 

party stany. Zkvalitníme ale i prostory Svitavské-
ho mechanického betléma, který po dokonče-
ní rekonstrukce dosáhne délky 13 metrů a sta-
ne se významným turistickým skvostem. Cílem 
je i zkrášlit naše město, a to zapojením široké 
veřejnosti například do workshopu, jehož nápl-
ní bude vysázet 2 000 kusů cibulí jarních květin.
Nelze opomenout ani edukativní rozvoj, osvětu 
a propagaci prorodinných aktivit. Podpoříme 
čtenářskou gramotnost, v létě se muzeum po-
stará o oblíbené ukázkové řemeslné ateliéry, 
Středisko volného času Tramtáryje se dokonce 
pustí do podpory zdravého životního stylu kur-
zy otužování. Městská policie bude pokračovat 
v kroužku „Malý strážník“, během kterého jsou 
zapojeni rodiče i děti. Velkou zajímavostí bude 
také nastartování školy bruslení, krasobruslení 
a ledního hokeje, zde se chceme věnovat dě-
tem již od útlého věku, aby neměly strach 
z ledu a pohybu na ledové ploše.
Ani nelze vyjmenovat veškeré aktivity, do kte-
rých se i díky této finanční injekci budeme 
moci v letošním roce pustit. Jsme nesmírně 
rádi, že se nám znovu podařilo uspět a věříme, 
že svitavské rodiny ocení a přijmou s otevřenou 
náručí aktivity a projekty, které chystáme. Ro-
diny se tedy v letošním roce ve Svitavách opět 
nebudou nudit. Jiří Johanides

Dotace podpoří 
domy na náměstí
Město Svitavy podporuje vlastníky domů na ná-
městí Míru, neboť se jedná o městskou památ-
kovou zónu. V loňském roce díky omezením 
rozpočtovaných prostředků došlo k převodu 
žádostí a možností podat vyúčtování do roku 
2021. Zastupitelstvo města tak na svém červno-
vém zasedání projednalo a schválilo poskytnutí 
finančního příspěvku formou dotace pěti žada-
telům v celkové výši 985 000 Kč. Přes tyto aktivi-
ty je stále mnoho domů, které by uvítaly obnovu 
fasády a pilířků podloubí. Problém je v tom, že 
převážná většina vlastníků domů je mimosvitav-
ských. Na snímku jsou dva domy, jejichž oprava 
proběhla v posledních letech. Jiří Petr

Vítání občánků 
a setkání jubilantů
Oslavování života, radování se z něj a společná 
setkání. Všechny tyto parametry spojují dvě 
dlouhodobě odkládané, ovšem do té doby pra-
videlné a oblíbené akce pořádané na městské 
radnici. S postupným rozvolňováním opatření 
můžeme s radostí oznámit, že se v letním ob-
dobí chystáme vrátit do koloběhu našich živo-
tů jak setkání s jubilanty, kdy zveme seniory 
slavící významná životní jubilea na posezení 
s kávou a občerstvením s vedením města, tak 
vítání občánků, které se naopak týká našich 
nejmenších. Vybraný člen zastupitelstva přivítá 
všechny nově narozené ratolesti, proběhne 
do zápis pamětní knihy a předání pamětního 
listu. Již dříve přihlášení zájemci budou během 
prázdnin kontaktováni pracovnicemi matriky 
s nabídkou termínů, noví zájemci se mohou 
u stejných úřednic informovat o možnostech 
volných termínů. První setkání s jubilanty je plá-
nováno na konec července, s vítáním občánků 
bychom rádi začali v měsíci srpnu.
Rádi bychom poděkovali všem zájemcům čeka-
jící na ceremoniály s projevenou trpělivostí i po-
chopením. Ani pro nás to nebylo snadné tyto 
oblíbené události neustále odkládat, ale situace 
k nám nebyla vlídná. Sledujte bedlivě ostatní in-
formační kanály města, tedy webové stránky 
i oficiální Facebook portál, kde budeme postup-
ně zveřejňovat bližší informace. Jiří Johanides

Důležitá data  
budoucího  
školního roku
Období školního vyučování ve školním 
roce 2021/2022 začne ve všech základ-
ních školách, středních školách a základ-
ních uměleckých školách ve středu 1. září 
2021 a skončí ve čtvrtek 30. června 2022. 
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT 
na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. 
prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 
2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 
2022. 
Vysvědčení s hodnocením za první po-
loletí bude žákům předáno v pondělí  
31. ledna 2022. 
Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 4. února 2022. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týd- 
ne jsou pro náš okres stanoveny v termínu  
28. 2.–6. 3. 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvr-
tek 14. dubna 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku  
1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

INFORMACE Z MĚSTA

Uzavření úseku občanských 
průkazů a cestovních  
dokladů
Upozorňujeme svitavské občany, že v pá-
tek 30. července 2021 bude zcela uzavřen 
úsek občanských průkazů a cestovních 
dokladů. V uvedeném období nebudou 
přijímány žádosti o vydání nového občan-
ského průkazu ani cestovního dokladu, 
zároveň nebude možné předávat nově 
vyhotovené doklady. Důvodem tohoto 
omezení je celorepubliková odstávka in-
formačních systémů a přechod na nový 
technický systém. 
Děkujeme za pochopení.  Pavla Velecká
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Máme osvědčení  
o úspoře emisí
V rámci dlouholeté spolupráce v oblasti odpa-
dového hospodářství se společností EKO-KOM 
jsme v měsíci červnu obdrželi osvědčení 
o úspoře emisí. V roce 2020 bylo ve Svitavách 
díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, 
nápojových kartonů a dalších komodit v rámci 
tříděného sběru a využití opadů uspořeno 31,3 
milionu MJ energie. V případě tolik diskutova-
ného globálního oteplování přispěl svitavský 
systém tříděného sběru a využití odpadů ke sní-
žení emisí o 1715 tun oxidu uhličitého.
Děkujeme všem zodpovědným občanům, kte-
ří pilným tříděním odpadu přispěli ke zlepšení 
životního prostředí v našem městě i ke snížení 
uhlíkové stopy. Třídění podporujeme i probíha-
jícím výdejem nádob na třídění plastového 
odpadu pro rodinné domky. Jiří Johanides
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Zaplať parkovné mobilem 
Ještě jednou se vracíme k článku, který byl 
o parkovném zveřejněn v červnovém vydání 
Našeho města. Informujeme, že během měsíce 
června byly na všechny parkomaty ve městě 
vylepeny samolepky s odkazy na mobilní apli-
kaci s QR kódem pro snadnější načtení plateb-
ní aplikace pomocí mobilního telefonu. Jejich 
vizuální podobu najdete i zde: 

Rušení nočního klidu
V poslední době jsme zaznamenali několik 
oznámení na rušení nočního klidu, kdy některá 
oznámení se pravidelně opakují a často jde 
i o stejné lokality. Jako příklad můžeme zmínit 
park na ul. Lanškrounská, ul. Kijevskou a prosto-
ry před restaurací Coolna nebo jeden z bytů 
na ul. Felberova, kde nájemce často nedodržu-
je platná pravidla. S příchodem léta oznámení 
vždy přibývá. Důvodem je i značné rozvolnění 
covidových opatření. Rušení nočního klidu je 
přestupkem a může být dle zákona sankciono-
váno. Strážníci za květen a červen evidují kolem 
dvaceti oznámení a z toho uložili celkem osm 
pokut osobám, které narušovali noční klid.  
Výjimky z doby nočního klidu jsou uvedeny 
v obecně závazné vyhlášce města č. 3/2021, 
vyhlášku najdete na webu města.

Občanské soužití – zranění ženy
Dne 11. 6. v 23:58 hod. bylo strážníkům oznáme-
no rušení veřejného pořádku v jedné z budov 
na náměstí Míru. Z budovy byl slyšet hlasitý křik 
ženy a muže. Na místě hlídka provedla okamžitý 
zásah a zjistila, že mezi mužem a ženou došlo 
k fyzickému napadení. Oba byli pod zřejmým 
vlivem návykových látek a žena měla krvavé  
zranění na hlavě. Na místo byla přivolána RZS 
k ošetření dotyčné, která však převoz do nemoc-
nice odmítla. Muž byla na místě zajištěn a situace 
byla strážníky zklidněna. Rostislav Bednář

Přijď te se zchladit
na venkovní koupaliště
Sezona venkovního koupání ve Svitavách za-
čala v polovině června, kdy jsme otevřeli ven-
kovní koupaliště. Stejně jako u ostatních aktivit 
pro veřejnost, tak ani zde se nevyhneme urči-
tým omezením plynoucích z vládních opatření. 
Vstup do areálu je možný pouze za předpokla-
du určitých podmínek. V době uzávěrky tohoto 
čísla nelze přesně predikovat, zda tyto podmín-
ky zůstanou neměnné, proto doporučujeme 
před návštěvou koupaliště prohlédnout webo-
vé stránky společnosti SPORTES, kde si aktu-
álně platné informace můžete ověřit.
Pro letošní rok jsme pro návštěvníky opět při-
pravili několik novinek. Tou první je vybudování 
nových stinných míst, dále se po loňských klad-
ných ohlasech pokračovalo s výměnou schůd-
ků, které jsou příjemnější v nastupování a vystu-
pování z vody velkého bazénu především pro 
seniory a osoby se zhoršeným pohybovým 

aparátem, stejně tak se vyměnila a doplnila část 
lehátek, která již byla neopravitelná. Další no-
vinkou je instalace nových herních prvků pro 
nejmenší návštěvníky, které jsou umístěny 
ve stinných místech koupaliště. Ceny v letošním 
roce zůstávají beze změn.  Filip Tomanec

Svitavský závod 
Schaeffler buduje 
nové R&D centrum
V Schaeffler závodě ve Svitavách vzniká nové 
centrum pro výzkum a vývoj neboli R&D (Re-
search and Development), které je zaměřené 
na zdokonalování a vývoj hlavního produktu 
společnosti, termomanagement modulu. Modul 
zajišťuje teplotní řízení v automobilech, a to 
i v plánovaných elektromobilech, přispívá také 
ke snižování paliv a tvorbě emisí. Funguje v ně-
kolika generacích i typech pro různé zákazníky 
z řad světových automobilek a ze Svitav i Lanš-
krouna míří do Asie, Evropy nebo Ameriky. Pro 
další vývoj i udržitelnost je klíčové všechny pro-
dukty neustále inovovat a modernizovat, a právě 
za tímto účelem hledáme do svitavského závo-
du nové kolegy pro oblast e-mobility na pozice 
senior konstruktér a vývojový inženýr. Svitavský 
závod funguje jako vedoucí závod pro výrobu 
termomanagement modulů, které se vyrábějí 
také v Schaeffler závodech v Mexiku a v Číně.
Bližší informace o obsazovaných pozicích najde-
te na kariérním portále společnosti Schaeffler: 
https://jobs.schaeffler.com/  Pavla Jelínková 

INFORMACE Z MĚSTA

Opravenou terasu Langerovy vily 
můžete využít pro svatební obřad
Během dlouhodobé opravy fasády Langerovy 
vily jsme se zaměřili také na renovaci neuspo-
kojivého stavu terasy a bočního schodiště ve-
doucích přímo do parku Jana Palacha. Až 
na drobné kosmetické úpravy a nějakou nená-
padnou výzdobu máme hotové stavební práce.
Náš pokus navrátit místo do původního, možná 
až dobového stavu, můžeme označit za úspěš-
ný. Velkou inspiraci jsme čerpali i z archivního 
snímku z roku 1927. V příštím roce oslaví jedna 
z nejvýznamnějších městských památek své 
130. výročí a k tak krásnému věku chystáme 
nejednu zajímavou akci.
Tento prostor otevíráme nejen široké veřejnos-
ti, ale především také svatebčanům, kteří 

na tomto místě mohou uspořádat svůj obřad. 
V případě zájmu můžete tento požadavek vznést 
při vyřizování ostatních podkladů pro obřad 
na matrice uvnitř vily. Děkujeme a těšíme se. 

Jiří Johanides

Výběrové řízení 
na úředníka odboru výstavby 
Městského úřadu Svitavy 
Tajemník MěÚ Svitavy vypsal výběrové ří-
zení na obsazení pracovního místa úřed-
níka odboru výstavby Městského úřadu 
Svitavy. Bližší informace o požadavcích 
na uchazeče naleznete na úřední desce 
Městského úřadu Svitavy – volná pracovní 
místa. Přihlášky je nutné podat do 1. čer-
vence 2021. Ludmila Valenová
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Rozvolněte se,  
prosím

Situace se obrací k lepšímu 
a vláda rozvolňuje svá opatře-
ní. Sice to neznamená, že je 
po všem, ale i tak je to malé 
vítězství. Je na čase pochválit 
se za trpělivost a zodpověd-

nost, se kterou jsme k minulému nešťastnému 
roku přistoupili. Je to běh na dlouhou trať, ale 
vedeme si dobře. A to díky všem, kteří si situaci 
navzdory uchovali naději. Otevírají se hospody, 
kavárny, kadeřnictví, koupaliště a další služby. 
Je znovu možné vyrazit do kina, do divadla, 
nebo za muzikou. Pojďme tedy obnovit komu-
nitní život. Pojďme se sejít osobně, a ne přes 
obrazovku. Vše samozřejmě v souladu s platný-
mi opatřeními. Uděláme tím službu naší dušev-
ní hygieně a podpoříme tak provozovatele slu-
žeb v našem městě. Pro ty bylo toto období 
zvlášť těžké, a jim patří dík za to, že vydrželi. 
Na internetu jsem zaznamenal výzvu k návštěvě 
nově otevřené prodejny obchodního řetězce Lidl. 
Na sociálních sítích sklidila podobný zájem pou-
ze zpráva o otevření venkovního koupaliště a jde 
tedy zřejmě o žhavé téma. Nechci nikoho zrazo-
vat od cesty do jednoho z mnoha svitavských 
supermarketů, doufám ale, že v návštěvnosti 
nakonec přeci jen zvítězí koupaliště, Rosnička, 
náš krásný park, náměstí a samozřejmě i podniky 
a zařízení nejen v těchto oblastech.

Za Piráty a nezávislé Svitavy Ondřej Hapala

NE pro aplikační 
místa Pirátů v obcích!
Vážení občané, na nedávném jednání zastupi-
telstva jsme projednávali bezpečnostní situaci 
v našem městě, a to včetně prevence závislos-
ti. Čísla mluví jasně. Situace se bohužel zhor-
šuje, a to i přes snahu o sociální a zdravotní 
stabilizaci drogově závislých. Ano, je nutno se 
věnovat prevenci a terénní práci s drogově zá-
vislými v jejich přirozeném prostředí. To chápu, 
ale naprosto nesouhlasím s návrhem poslance 
Vymazala (Piráti) na vznik tzv. „aplikačních 
míst“, kde by si uživatelé drog mohli nejenom 
nechat zkontrolovat jejich kvalitu, ale také by 
mohli využívat servis zahrnující občerstvení, 
teplou sprchu nebo přítomnost lékaře. Provoz 
by byl samozřejmě hrazen z prostředků obcí. 
To zásadně odmítám. Drogy ničí a ruinují živo-
ty a já odmítám jejich legalizaci, včetně propa-
gace veřejné podpory jejich užívání.

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

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

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

——————————————————————

3.–4. 7. MUDr. Iva Bisová 
Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 
461 352 210

5. 7. MUDr. Petr Doležal 
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253

6. 7. MDDr. Tomáš Kohout 
Městečko Trnávka 5, 722 925 567

10.–11. 7. MUDr. Pavel Horák 
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011

17.–18. 7. MUDr. Alena Hřebabetzká 
Staré Město 134, 461 312 501

24.–25. 7. MUDr. Jana Illová 
Brněnec 90, 461 523 140

31. 7.–1. 8. MUDr. Tomáš Jagoš 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 723 715 558

7.–8. 8. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230

14.–15. 8. MUDr. Barbora Komárková 
Moravská Třebová, Svitavská 36, 
734 113 860

21.–22. 8. MUDr. Michal Koukola 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970

28.–29. 8. MUDr. Anežka Librová 
Moravská Třebová, Komenského 1417/22, 
461 312 484

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

——————————————————————

Lékařská pohotovostní služba ORL 
pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, 
přízemí, 461 569 345, všední dny: 
15:30–19:30, So, Ne a svátky: 8:00–14:00 

Lékařská pohotovostní služba 
pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, 
přízemí, 461 569 239, Pátek: 18:00–
21:00 / So, Ne, svátky: 9:00–17:00 hodin.

Lékařská pohotovostní služba 
pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti dětské ambulance, 
461 569 270, So, Ne, svátky 8:00–18:00 
hodin.

Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí, 
461 569 111.

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním 
novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodné-
mu vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých 
politických subjektů v aktuálním složení Zastu-
pitelstva města Svitavy. Texty příspěvků nepro-
cházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Z jednání rady
Rada města na svém 18. zasedání 
dne 31. května 2021:
 • schválila zapojení města do projektu alej 

Svobody 2021, jejím výsledkem by mělo být 
vysazení nové aleje ovocných stromů v lo-
kalitě suchého poldru pod bývalou pilou,

 • schválila smlouvu o umístění zařízení pro 
zpracování osobních dat pro agendu občan-
ských dokladů na MěÚ, 

 • schválila finanční dary reprezentantům měs-
ta a zájmovým oddílům,

 • schválila sponzorský dar pro SKS od spol. 
Fibertex,

 • schválila nákup serveru pro ZŠ Riegrova,
 • jmenovala zástupce města do školských 

rad,
 • schválila vítěze ankety Sportovec roku 2020 

a rozdělení odměn vítězným jednotlivcům 
a kolektivům,

 • od 1. září zřídila přestupkové oddělení 
na MěÚ,

 • zabývala se projektem Polní cesty a schvá-
lila pokračování projektové dokumentace.

Rada města na svém 19. zasedání 
dne 7. června 2021:
 • zabývala se stavem požární ochrany ve měs-

tě v roce 2020,
 • schválila umístění sloupů spol. ČEZ u roz-

vodny v ul. Bulharská,
 • schválila investici ZŠ TGM na pořízení 3D 

tiskárny,
 • přijala finanční dar od svazku obcí Skupino-

vého vodovodu Svitavy, dar bude využit 
na opravu lesních cest,

 • přidělila zakázku zhotovení protipožárního 
stropu na objektu Seniorcentra firmě SYNER 
s. r. o.

Rada města na svém 20. zasedání 
dne 14. června 2021: 
 • zevrubně se zabývala zprávou o životním 

prostředí ve městě za rok 2020, jejíž znění 
doporučila zastupitelstvu ke schválení,

 • jmenovala Michaelu Juklovou do funkce ře-
ditelky MŠ Marie Majerové,

 • zabývala se výběrovým řízením na akci Za-
jištění péče o kvalitu vody rybníka Rosnička 
a schválila dodavatele, a to společnost 
Aquax.cz s.r.o.,

 • zahájila výběrové řízení na zhotovitele 
na akci rekonstrukce kanalizačního přivadě-
če na ČOV,

 • zabývala se harmonogramem rozdělování 
nádob na separovaný odpad pro rodinné 
domy v k. ú. Svitavy. (red)
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Lenka Houserová Moravcová
Představujeme další svitavské autory

Každým dnem přijde na svět první knížka básní a textů Lenky Houserové Moravcové, zástupkyně 
ředitelky moravskotřebovské Speciální základní školy. Kniha ponese název Slunečnicím blíž, do-
slov napsal historik muzea Radoslav Fikejz, jeho slova mají pro básnířku hodnotu uměleckou 
i osobní. Lenka Moravcová je rovněž autorkou textů svitavské hudební skupiny Do větru, hraje 
na příčnou flétnu a pořádá benefiční koncerty.

Kde se bere inspirace k textům pro kapelu 
Do větru?
„Inspirace ke psaní, ať už pro „Větráky“ nebo jen 
tak „pro sebe“… je všude. Podněty k textům při-
cházejí jak zvenku, tak „zevnitř“, a to zcela sou-
časně:-) Zvenku jde o přirozený koloběh a sled 
událostí, které v životě přicházejí, zevnitř o pro-
žívání těchto „věcí“ svým vlastním náhledem. 
On se snad ani člověk nemusí tak moc dívat 
kolem, protože náměty a inspirace přicházejí 
neustále a samy. Mám štěstí, že mě múzy pro-
vázejí, že je slyším, jen není někdy klid na to, 
všechny si je „pochytat“.“

Píše se Vám lépe samotné, tedy text od samé-
ho začátku, nebo raději dotváříte text, který 
začne Váš manžel Lukáš?
„Ono je určitě snazší napsat text sám, od začát-
ku do konce tak, jak přichází. Nechat mu jen 
volnou cestu, aby plynul. Ale když se jedná 

o text k písni, nejvíce záleží na tom, jak je vede-
na melodie a tedy, jak nafrázovat slova, aby se 
text zpíval dobře. Písně Do větru vznikají tak, že 
Lukáš má hotovou hudbu, zharmonizovanou 
melodii a napsaný text první sloky tak, jak chce, 
aby melodie šla. Pak je pro něj píseň „hotova“. 
Je hezké vcítit se do děje textu, který Lukáš za-
čal a rozvinout ho dál dle svého. Ale i některé 
mé texty pro Do větru Lukáš zhudebnil celé, ale 
je jich daleko méně a naopak zas on do nich 
musí zhudebněním zasáhnout. Je to proces…a 
někdy i delší, než by se na první pohled zdálo:-) 
Do básní mi samozřejmě manžel nezasahuje.“

Čtou se Vám hezky texty Vašeho muže? A co 
říká on na ty Vaše?
„Nejen čtou, ale přímo poslouchají:-) Nepama-
tuji se, že by někdy Lukáš měl hotový pouze text, 
přijde vždy s písničkou, které se doslova nedá 
odolat. Ale určitě ano, manželovy texty jsou mi 

blízké, rozumím jim a podle mého, některé jsou 
opravdu povedené. A co říká na ty mé, by byla 
otázka spíše na něho. Můžu se ho zeptat…“

Vydání knížky, která se právě rodí, označujete 
za splnění snu – jak dlouho to trvalo, než 
ke splnění došlo? A jak ve Vás vlastně tento 
sen uzrál?
„Jde spíše o takový narozeninový sen. Jak se 
začaly blížit mé kulatiny, tak on vám váš věk 
vždy někdo rád připomene…samozřejmě bráno 
s nadsázkou a humorem. A pak přicházely 
otázky od mých nejbližších, co bych si přála. 
A tady se zrodila myšlenka, že to, co bych 
opravdu chtěla, je udělat si radost knihou 
s básněmi, které mám doma v šuplíku. A bylo 
to. Radost, která dál bude dávat radost. Za nej-
důležitější a rozhodující počin se do knížky 
pustit naplno, byla spolupráce s výtvarnicí Iva-
nou Fialovou, která knihu ilustrovala.“

Proč jste si jako autorku ilustrací vybrala právě 
Ivanu Fialovou?
„Viděla jsem v minulosti některá Ivančina díla 
a velmi se mě vnitřně dotkla. Intuitivně jsem 
věděla, že je Ivanka tou nejlepší možnou vol-
bou a zároveň v té době k ní chodil do výtvar-
ného oboru umělecké školy náš syn Jáchym. 
Tak jsem paní učitelku jednou oslovila a předa-
la jí své texty. Měla jsem obrovskou radost, že ji 
básně oslovily a dala jim úplně nový rozměr 
ve formě obrazů. Je to přesah, za který jsem 
nesmírně vděčna. A vnitřně mě opravdu hřeje 
a těší, že obrazy mohly vzniknout. Ony totiž 
mluví samy o sobě, nehledě na slova. A pokud 
můžu mluvit i za Ivanku, nesmírně nás vzájem-
ná spolupráce obohatila. Velmi podobné to 
bylo i s grafičkou Evou Chlubnovou, která knihu 
připravovala k tisku a se kterou se tedy zhmot-
nila konkrétní tvář knihy. Nemohla jsem si přát 
nikoho lepšího:-)
Ještě přesně nevím, kde bude knížka k dostá-
ní, věřím, že ve svitavské knihovně a v Měst-
ském informačním centru, ale to malinko před-
bíhám. Určitě dám konkrétní informace na web 
skupiny Do větru, kde se bude moci kniha ob-

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
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jednat. A ke komu se má knížka dostat, k tomu 
se dostane:-).“

O čem se Vám píše nejlépe, nejradostněji? A co 
třeba vůbec ve svých textech nezmiňujete?
„Nejlépe se mi píše o tom, čemu vnitřně rozumím, 
s čím souzním, to, co si mohu prožít, je mou sou-
částí a vše pak můžu uchopit a překlopit do vět. 
Prostřednictvím veršů můžu komunikovat tak, jak 
je mi to přirozené. O čem se nezmiňuju? Záměrně 
se asi úplně nevyhýbám konkrétním tématům, 
o kterých nechci psát, jde spíš o uchopení sdělo-
vaného a ještě více záleží na tom, kdo text čte 
a co do něj vloží on sám, to je to nejdůležitější. Ale 
když se nad tím zamyslím, nebavily by mne třeba 
texty aktuálních politických událostí.“

Který z textů Vám přirostl k srdci? A který bys-
te nejradši přepsala? 
„Chtít psát je Dar, a tak s ním také nakládám. 
Když báseň vzniká, k přepisování dochází právě 
v danou chvíli. A když je hotova, je hotova:-) Vů-
bec mě nenapadlo nějak do ní znovu zasahovat. 
To, že při koncertech jsou některé texty v danou 
chvíli zcela přeměněny, zapomenuty a přetvo-
řeny v úplně jiné, je věc, kterou se bavíme, to, co 
nás rozesměje, hlavně, když má okno ten druhý... 
Nic se nesmí brát úplně vážně. Moje oblíbená 
píseň je například V řece velkých ryb, podle kte-
ré jsme pojmenovali i poslední album. Text je 
napsán spolu s Lukášem, písnička je spíš hravá, 
lehce naivní, u takových textů odpočívám. Na-
psala jsem ho při cestě autobusem z Moravské 
Třebové, když jsem jela „z práce“. K srdci mi při-
rostly Země voda, vzduch a Magdalénám, z nej-
větší části ale díky ilustracím.“

Využila jste třeba některý z textů při své práci?
„Ano, kromě hlubších témat je v knížce i dosta-
tek textů, které můžu použít při práci s dětmi. 
Pracuji ve speciálním školství a věnuji se, mimo 
jiné, muzikoterapiím dětí s mentálním postiže-
ním. Neustále se od dětí učím, protože děti vám 
nastaví zrcadlo, okamžitě vidíte, na čem jste. 
Neumějí se přetvařovat, taky proč by to dělaly? 
Svou práci miluji.“

Vzniká nějaký text právě v těchto dnech? Či 
teprve uzrává myšlenka?
„Texty vznikají pořád, tak, jako procházejí myš-
lenky hlavou. Je to většinou „dílo“ okamžiku. 
V současné chvíli jsou „rozdělané“ asi tři nové 
písně pro Do větru. Je ale pravda, že se teď více 
soustředím na dokončení knihy po technické 
stránce, aby mohla vyjít.“ 

Měl někdo z Vaší minulosti vliv na Vaši tvorbu?
„Už na gymnáziu ve Svitavách mi byla blízká 
filozofie a její jednotlivé směry a pohledy 
na bytí jako takové, na to, co svět a člověka 
přesahuje. Měli jsme štěstí na učitele Vladimíra 
Velešíka, který byl zároveň naším třídním. Z au-
torů textů k písním je pro mě nepřekonatelná 
Zuzana Navarová.“  Petra Soukupová

Společnost 2K TREND, a.s. 
přijme do své provozovny zaměstnance na pozici 

  seřizovač lisů pro vstřikování plastů. 
Práce v nepřetržitém provoze režimem krátký a dlouhý týden. 
Náplň práce: výměna nástrojů, seřízení technologických parametrů, 

příprava materiálů, údržba technologií, apod., praxe výhodou. 
Mzdové ohodnocení: 160 Kč/hod + měsíční prémie za splněné ukazatele ve výši 4.000 Kč. 
Nástup možný ihned. V případě zájmu Vás rádi uvítáme v naší provozovně na adrese 
Sebranice 358, Sebranice u Litomyšle, kde Vás seznámíme s pracovním prostředím 
a zodpovíme všechny Vaše otázky. Telefonní kontakt: 775 624 649, Kořistková Lucie.

Přidejte se k nám!
THT Pol ička,  s .r.o . www.tht .cz

Pro další rozvoj naší společnosti hledáme zaměstnance na pozice

Referent(ka) tuzemského a zahraničního prodeje se znalostí německého jazyka
Autoelektrikář(ka) 
Skladník/skladnice hutního materiálu 
Svářeč(ka) TIG 
Strojní zámečník/zámečnice 
Obsluha obráběcího stroje

Více informací na        +420 725 962 475 nebo         pazderova@tht.cz
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ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

MŠ Sokolovská
Rozloučení se školním rokem
Úterý 1. června patřilo dětem a samozřejmě 
bylo potřeba to oslavit, jak se sluší a patří. Celé 
dopoledne si děti užívaly karnevalový rej 
v maskách, plnily zábavné úkoly, které na ně 
čekaly v areálu školky, a nakonec si společně 
se školáky zatančily lekci dětské zumby. 

Abychom se ale i něco nového dozvěděli, pozva-
li jsme si pana Jakuba Vránu ze svitavského mu-
zea, který si pro děti připravil zajímavé vyprávění 
o životě ptactva v našem okolí, řadu zajímavých 
úkolů, ale hlavně umožnil dětem zažít na vlastní 
kůži odchyt a kroužkování divokých ptáků.
Na závěr roku děti čekala oblíbená návštěva 
dopravního hřiště, slavnostní focení a šerpová-
ní budoucích prvňáčků. Po celou dobu nás 
provázelo pěkné počasí a dobrá nálada, a tak 
nám nezbývá než si přát, ať je to tak i celé léto 
a celý příští školní rok. Krásné prázdniny všem 
přeje kolektiv MŠ:-) Kateřina Šimková 

ZŠ Felberova
Na Felberce se pořád něco děje...

Letošní školní rok je již uzavřená kapitola i se vše-
mi náročnými okamžiky, které nám nadělil. Teď 
už jen všichni doufáme, že v následujících letech 
se budeme s našimi žáky potkávat jenom naživo, 
jak to má ve škole být. I přesto, že letos děti trá-
vily většinu času v domácím prostředí, ve škole 
se život nezastavil. Jednou z mnoha našich akti-
vit bylo vytvoření návrhu přestavby přízemí a stá-
vajících prostor, které využívají oddělení družiny. 
Těch máme v současné době šest, a bohužel ne 
každé z nich má vlastní místnost. Protože kme-
nové učebny tříd nejsou pro aktivity družiny 
právě ideální, nastal čas na změnu. A přestože 
je vše teprve ve fázi příprav, už teď jsme nad-
šeni. Každé oddělení bude mít své zázemí, svůj 
prostor s vlastním vchodem. Zatím jsou naše 
sny pouze na papíře, ale jestli se vše podaří, 
získají děti úžasné místo, kde si budou moct 
hrát, tvořit i odpočívat. Příjemné prožití prázdnin 
přeji za kolektiv ZŠ Svitavy, Felberova 2.  

Jana Pazderová

ZŠ náměstí Míru
Škola o prázdninách nespí
V červnu zažili naši žáci úžasný den s dravci 
v areálu svitavského koupaliště. Viděli úžasnou 
přehlídku nejrůznějších dravých ptáků s vtip-
ným odborným výkladem.

Prázdniny znamenají pro žáky období klidu 
a odpočinku, ne tak pro školní budovu. Obdo-
bí prázdnin, kdy je škola prázdná, využijeme 
na náměstí Míru ke zvelebení a vylepšení na-
šeho pracovního prostředí. Druhou etapou 
bude totiž pokračovat výměna oken v další 
části budovy. Dochází tak k významnému za-
teplení místností a zkrášlení exteriéru budovy.
Škola však nezůstane zcela bez dětí ani 
o prázdninách. Proběhnou zde sportovní pří-
městské tábory a škola poslouží k ubytování 
různých dětských skupin.
Přejeme všem Svitavanům hezké léto plné slu-
níčka, spoustu pěkných zážitků a dětem v září 
pohodový návrat do školy bez strachu z jaké-
koliv epidemie. Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
V chemii opět na špici

Uplynulý školní rok se v mnohém lišil od těch 
předešlých, prezenční výuku nahradila výuka 
distanční. Celá řada soutěží byla zrušena a ty, 
které zůstaly, probíhaly online. Přes mnohá 
úskalí a nestandardní výuku se našli žáci, kte-
ří se do soutěží nejen zapojili, ale dokonce naši 
školu úspěšně reprezentovali. Účast v soutěži 
„Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ 
se u nás stala již tradicí. Dva žáci devátého 
ročníku, sourozenci Ondřej a Patrik Brandejso-
vi, se zúčastnili a postoupili nejen do regionál-
ního finále soutěže, ale dokonce skončili na 23. 
a 30. místě z celkového počtu 3106 soutěží-
cích. Ocenění a diplomy si převzali z rukou 
zástupce SŠCHT v Pardubicích. Krásný 
úspěch! Uznání patří samozřejmě i Mgr. Petře 
Korbářové, která naše žáky na tuto soutěž vý-
borně připravuje. Ona i další adepti se velmi 
těší na novou učebnu chemie, kde půjde pří-
prava skoro sama.  Milena Baťková

ZŠ T. G. Masaryka
Nové prostory okamžitě využité
Období spojené s protiepidemickými opatře-
ními je vnímáno spíše negativně, ale pro naši 
školu mělo i nečekané plus. A to z toho důvo-
du, že v uplynulých měsících došlo k výrazné-
mu posunu ve stavebních úpravách. Takže 
zatímco se naši žáčci distančně vzdělávali, 
ve škole se mohutně budovalo. 
Z původního školnického bytu ve 2. patře 
vznikla krásná jazyková učebna a místnost pro 
školní poradenské pracoviště, jejíž součástí je 
i kuchyňský koutek. V místě, kde bývaly kabi-
nety se školními pomůckami, se nyní nachází 
prostorná přírodovědná učebna. Náhodný ná-
vštěvník si určitě všimne moderního osvětlení, 
nových oken, zajímavé podlahové krytiny 
a hlavně celkově velké plochy, která čeká už 
jen na vnitřní vybavení, aby se zde daly vyučo-
vat netradiční formou předměty, jako je fyzika, 
přírodopis a chemie. 
Paradoxně den poté, co došlo ke kolaudaci, 
byly všechny prostory okamžitě využity. Vrátili 
se nám žáci 2. stupně do rotační výuky, což 
přineslo zvýšené nároky na učitele. Museli za-
čít střídat vyučování online s výukou ve třídách 
a potřebovali využít všechna vhodná místa 
k vysílání. Naším cílem je, aby škola pro nás 
představovala nejen studijní a pracovní prostor, 
ale abychom se zde cítili takřka jako doma.  

Vlasta Holická Kosková

ZUŠ Svitavy
To nejlepší na konec

Přestože výuka v ZUŠ Svitavy probíhala převáž-
nou část školního roku distančním způsobem, 
naši vyučující dokázali úspěšně připravit své 
žáky na soutěže.
V mezinárodní soutěži Pražský pěvec získaly N. 
Šufanová ze třídy R. Pechancové 1. místo ve III. 
kategorii a Diplom za přednes písně Tužba a E. 
Kopřivová ze třídy D. Pražákové čestné uznání 
ve II. kategorii a Cenu sympatie. N. Šufanová byla 
také přijata ke studiu sólového zpěvu na konzer-
vatoř Brno. Ve výtvarné soutěži „Kde končí svět“ 
dostal P. Hnát ze třídy P. Fialy 1. místo.
Na našich webových stránkách pod záložkou 
„Informace – Stalo se“ najdete vyhodnocení 
vyjádření rodičů k distanční výuce. Kladné od-
povědi, např. „Musím poděkovat za velkou tr-
pělivost s žáky. Všichni učitelé jsou na obří 
pochvalu za jejich obětavost a zájem o děti“ 
jsou pro nás zadostiučiněním a motivací.
Všem žákům i rodičům přejeme klidné léto 
a těšíme se na nový školní rok, ve kterém, jak 
doufáme, výuka proběhne už standardně. 

Martin Pražák

E. Kopřivová
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ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Žákům školy, kteří úspěšně složili na jaře 
zkoušky Cambridge English, byly na konci 
května během malé venkovní slavnostní akce 
předány certifikáty o vykonání zkoušky. Matu-
rantům, kteří certifikát potřebovali přiložit k při-
hlášce na VŠ, byly certifikáty předány již dříve. 
Maturity na gymnáziu proběhly na začátku červ-
na, a to ještě za dodržování proticovidových 
opatření. Předávání maturitních vysvědčení pro-
běhlo v obřadní síni městského úřadu. Z 58 čer-
stvých absolventů školy převzalo vysvědčení 
s vyznamenání celkem 40 z nich. Rozhodně ne-
platilo, že by maturanti letos – po mnohaměsíč-
ním distančním studiu – u maturity neuměli.
Víte, že státní jazyková škola na svitavském 
gymnáziu vstoupí v září do 20. roku své exis-
tence? Během té doby „jazykovku“ absolvova-
ly stovky zájemců o cizí jazyky z řad veřejnosti 
i z řad studentů školy.  Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se u nás

Absolvent svitavské obchodní akademie Martin 
Zouhar (absolvoval v roce 2020, nyní student 
VŠE Praha) převzal 9. června 2021 na zámku 
v Pardubicích ocenění Talent Pardubického 
kraje za rok 2020. Ocenění převzal v oboru hu-
manitním a ekonomii.
Jednou z posledních online akcí pro žáky ško-
ly (pro třídu 3. A) byla debata „PRAVDA vs. LEŽ“ 
s předními českými novináři a mediálními od-
borníky v rámci projektu Mediální týdny vzdě-
lávacího programu Jeden svět na školách. 
Hosty debaty byli novináři Lenka Kabrhelo-
vá (Český rozhlas) a Martin Řezníček (Česká 
televize), odborník na dezinformace Jakub 
Kalenský (Atlantic Council) a investigativní re-
portér Janek Rubeš, role moderátora se zhos-
til Robert Čásenský.  Milan Báča

SOU Svitavy
Konec školního roku v učilišti
V posledním měsíci tohoto neobvyklého škol-

ního roku probíhají na naší škole maturitní 
zkoušky, závěrečné zkoušky a svářečské kurzy. 
Úspěšnost byla i přes nelehké podmínky vyso-
ká. Gratulujeme všem absolventům a přejeme 
jim mnoho úspěchů nejen v další profesní ka-
riéře. Zároveň se těšíme se na nový školní rok 
a přivítání žáků 1. ročníků v září. 

Alice Štrajtová Štefková 

Jak to vidí mladí
Zasloužené prázdniny
Už je to zase tady. Nejhorší roční období roku. 
Léto. Nechápu, jak se to někomu může líbit. 
Teplo je všude, nápoje nelze vychladit, zmrzlina 
se pomalu roztéká a libou vůni z podpaží bych 
raději vůbec nezmiňoval.

Ale vážně. Jak to 
může mít někdo 
rád? Samozřejmě 
chápu, že někdo 
může mít v tomto 
ročním období naro-
zeniny či svátek. To-
hle ovšem nemůže 
vykompenzovat to 
strašlivé vedro. Mů-
žete namítnout, že je 
skvělé trávit čas 

venku. Někteří blázni venku dokonce i spí. 
Pořizují si k tomu drahé vybavení a potom 
zcela nepochopitelně stráví čas v nepohodlí 
venkovního světa. 
Proč by to někdo dělal? Vyměnil by někdo 
z vás pohodlí domova za nepohodlí spojené 
s kempováním? Já tedy rozhodně ne. 
Abych nezapomněl, já mám narozeniny a svá-
tek v chladnějších ročních obdobích. Tím pá-
dem jediný důvod, proč bych měl mít léto rád, 
je ten volný čas. Díky dvěma měsícům prázdnin 
si mohu naplno užít zasloužené volno, po kte-
rém jsem celý rok tak prahnul. 
A to jsem ještě nezmínil to nejhorší. Alergie. To 
je samé pčikání, smrkání, popotahování. Ov-
šem ještě horší to mají lidé, kteří s alergiky musí 
trávit společný čas. Protože když se opravdu 
potřebujete na něco soustředit, nejde to. Za-
čnou vám pčikat na plné kolo, a ještě se vy-
mlouvají, že to nejde zastavit. Tak tohle už je 
opravdu vrchol!

Léto je podle mě opravdu špatně načasované 
roční období. Na užití prázdnin je prostě nej-
horší. Rozumím tomu, že léto má někdo oprav-
du rád. Já mezi tyto vyznavače ale nepatřím. 

Lukáš Kembitzký

Milí čtenáři, rádi bychom představili novou 
rubriku, kde dostávají prostor naši teen-
ageři. Co mladé lidi („mlaďáky) zajímá, 
čemu se věnují, jaký je právě ten jejich 
svět, se dozvíte v této rubrice. Postupně se 
vystřídají zástupci svitavských škol. (red)

Pro telekomunikační společnost 
PODA a.s. v Poličce hledáme

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

MONTÉRA PRO VÝSTAVBU 
TELEKOMUNIKAČNÍCH 

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

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

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

Místo výkonu práce
 Masarykova 8, 572 01 Polička.
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SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (34. DÍL)  

Petr Patočka
Vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj na ostravské univerzitě. Petr Patočka je náhodou 
bratrancem lékaře Petra Patočky, který figuroval v rubrice Svitavských světáků v červnu, ale vě-
nuje se zcela jinému odvětví. Už na vysoké škole ho začala zajímat témata související s udržitelným 
rozvojem a ekologií. Je spoluautorem řady úspěšných expozic, například na EXPO 2015 v Miláně. 
A řadu let, od svých šestnácti, se věnuje vlastní malbě. Že je úspěšný, potvrzuje mnoho výstav. 

Pokud Vás už na vysoké škole zajímala ekolo-
gie, souznělo s tím i první zaměstnání?
„Určitě, mé první zaměstnání, v němž jsem strá-
vil osm let, bylo v Pražském institutu pro Glo-
bální politiku Glopolis, kde jsem se zabýval 
analýzami rozvojové politiky, tématem klima-
tické změny a jejich dopadem na chudé země, 
energetickou politikou. Během mé práce pro 
tento institut jsem se zúčastnil třeba dvoumě-
síčního výzkumného pobytu v Gruzii či v Etio-
pii, zastupoval jsem mezinárodní síť organizací 
Climate Action Network na konferencích OSN.“

Napadlo Vás pak – po zkušenostech, které 
nemá leckdo – odejít?
„Ano, po osmi letech analytické práce jsem 
potřeboval udělat profesní změnu, a tak jsem 
přemýšlel, co bych mohl dělat. Chtěl jsem dělat 
něco v oblasti udržitelného rozvoje, ale zamě-
řeného více na praktické využití. Také jsem 
chtěl zkusit rozjet nějaký svůj projekt či nápad. 
Tehdy jsem se o svém záměru začal bavit se svým 
kamarádem Honzou Rolníkem, který byl v podob-
né životní etapě. Začali jsme se spolu po večerech 
bavit, co bychom spolu mohli začít dělat, na stole 
byla tehdy řada nápadů. A v té době jsme se do-
zvěděli, že se připravuje soutěž na hlavní multime-
diální instalaci pro Český pavilon na světové vý-
stavě EXPO v Miláně v roce 2015.
Založili jsme tenkrát společnost Full Capacity 
a začali spolupracovat s fakultou architektury 
na ČVUT na projektu pro Český pavilon. Soutěž 
jsme vyhráli a strávili téměř dva roky přípravami 
a pak realizací a provozem instalace s názvem 
Laboratoř Ticha. Pro český pavilon dělali ještě 
výstavní mobiliář. A díky zkušenostem z Milána 
jsme se posléze pustili do dalších expozic…“

Prosím, nebuďte skromný, co chytrá lavička?
„Je to tak, v době příprav na EXPO 2015 nás 

také napadl projekt chytré lavičky, který jsme 
také poprvé představili v Miláně. Další verzi la-
vičky jsme pak představili ještě o dva roky poz-
ději opět na světové výstavě Expo, tentokrát 
v kazašské Astaně.“

Co je tedy chytrá lavička?
„Zajímaly nás nové technologie v oblasti obno-
vitelných zdrojů energie a přemýšleli jsme, kde 
a jak by se mohly tyto technologie využít ve ve-
řejném prostoru. A tehdy nás napadl projekt 
chytré lavičky, která bude zcela využívat obno-
vitelné zdroje a bude lidem nabízet možnost 
nabít si telefon, poskytovat připojení na internet 
a dokonce první lavičky uměly měřit i kvalitu 
ovzduší. Laviček jsme po celé České republice 
nainstalovali kolem třiceti a myslím, že všechny 
jsou stále funkční. Lavičku už dále nenabízíme. 
Kultivace veřejného prostoru nás však zajímá 
nadále a nyní připravujeme nový projekt měst-
ského mobiliáře, který snad po dvou letech pří-
prav představíme v srpnu tohoto roku.“ 

Kolik máte za sebou expozic?
„Od roku 2015 jsme realizovali kromě Labora-
toře Ticha pro EXPO například expozici pro 
Lesy ČR a Czech Tourism, obě také na EXPO, 
expozici na hradě Roštejn, audiovizuální expo-
zici v iráckém Erbílu, pro UNESCO muzeum 
Erbilské Citadely, ta je zajímavá mimo jiné tím, 
že jde údajně o nejdéle trvale osídlené místo 
na naší planetě. A dále expozici pro halu Vin-
centka v Luhačovicích. Nyní realizujeme s dal-
šími partnery největší expozici v Národním 
muzeu – expozici Přírody. Pro Národní muzeum 
realizujeme interaktivní expozici s názvem Dět-
ské muzeum, připravujeme expozici v zámku 
Kinských ve Valašském Meziříčí, expozici stře-
dověku v Bílovci a také expozici na Svatém 
Kopečku u Olomouce.“

Kterou z expozic, na nichž jste dosud praco-
vali, považujete za nejvíce náročnou? 
„Každá expozice je jiná, těžko se porovnávají. 
Ale asi nejnáročnější byla ta první pro EXPO 
v Miláně, šlo o velmi komplexní expozici s ži-
vým biotopem, obrovskou projekcí, robotický-
mi kamerami a podobně.“
 
A nejvíce exotická?:-)
„Nejvíce exotická expozice byla asi ta v Iráku, 
zejména tím prostředím a také jsme se pohy-
bovali asi 70 kilometrů od Mosulu, kde v té 
době probíhaly tvrdé boje.“

Co vlastně obnáší „realizovat expozici“?
„Realizace expozic je vždy velmi tvůrčí činnost. 
Každá expozice je úplně jiná, jedna je postave-
ná hodně na audiovizuálních technologiích, 
jiná je více tradičnější, založená na výstavním 
fundusu, vitrínách, další zase více výtvarná, po-
stavená na sochařských prvcích… Víceméně 

na každou expozici musíme dát dohromady 
trochu jiný tým řemeslníků, umělců. Což je ně-
kdy trochu náročné, na druhou stranu to je to, 
co nás na té práci baví, stále se učíme nové 
věci a rozhodně to není žádný stereotyp.“

Vy nejenom představujete umění a výtvory ji-
ných, ale sám aktivně umění vytváříte. Před-
stavují Vaše díla Vaše názory na svět, niterné 
pocity, reakce na konkrétní situace…? 
„Malbě se věnuji zhruba od svých šestnácti let, 
i když musím říci, že s dlouhými pauzami. 
A v poslední době se vlastní tvorbě věnuji velmi 
málo. Vždy mě hodně bavilo expresivní umění, 
graffiti, street art. Mám rád, když je z těch věcí 
cítit tvůrčí energie, hravost, vtip, nadsázka. Ne-
mám moc rád, když se věci berou příliš vážně. 
Při vlastní tvorbě mi jde více o proces malby 
než o samotný výsledek, baví mě kombinovat 
různé techniky. Sám nevím, zda chci svými ob-
razy něco sdělit, většinou to v plánu nemám, 
nicméně to pak samo nějak vyplyne.“ 

Mezi Vaše záliby patří cestování, kam všude 
Vás osud či záměr zavály? A kam byste se rád 
z nějakého důvodu vrátil?
„No spíše patřilo. Teď kvůli práci a rodině si již 
nemůžu dovolit na měsíc či dva odjet, i když 
doufám, že až budou děti větší, tak se zase 
na pár delších cest vydám. Navštívil jsem řadu 
zemí od Indie přes Balkán, Maroko, Mosambik 
či Spojené státy americké. Ještě jednou bych 
se chtěl vrátit do Mosambiku, rád bych jel i s ro-
dinou, až budou děti větší.“

Procestoval jste kus světa. Jste svitavský ro-
dák, nemůžu se nezeptat na Svitavy. Které 
místo máte v rodném městě rád? A mají Svita-
vy něco, co jste jinde neviděl?:-)
„Těch míst je vícero, mám to rád v lesích kolem 
Rosničky, v údolí za viaduktem směrem ke Sva-
té Trojici. Nedávno jsem se byl po mnoha le-
tech podívat do bývalého písečného lomu 
za Cihelnou. Byl jsem překvapen, jak velký to 
je areál. To místo má obrovský potenciál, bylo 
by skvělé, kdyby ho město v budoucnu využilo 
na nějaké veřejné akce.“  Petra Soukupová
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KULTURA

Kalendář akcí 
ČERVENEC
3. / so / 19:00 / park Jana Palacha
Písničkáři v parku
Eva Henychová a Slávek Klecandr.

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

4. / ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Jan Bílek – Bajaja a O rytíři Ríšovi.

11. / ne / 16:00 / park Jana Palacha
Ozvěny svitavské Porty
Dávid Arnold, Petr „Melda“ Meluzín, Saša Nik-
líčková, Zkusmeto.

14. / st / 16:00 / park Jana Palacha, 
knihobudka
Čtenářský klub pro děti od 3 do 6 let
Náplní klubu je práce s knihou – předčítání, vy-
právění, hraní. Zveme všechny malé i velké 
knihomoly. Akce je realizována v rámci projek-
tu MAP II a Implementace II ORP Svitavy. Klub 
proběhne pouze v případě příznivého počasí.

17. / so / 8:00–12:00, 13:00–23:30 / 
náměstí Míru
Výstava historických vozidel a Pivní slavnosti
V rámci Pivních slavností vystoupí kapely: Lu-
boš Pospíšil & 5P, Elektric Lady, Revoluce, Sto 
zvířat, Move Breakers, Hello Marcel.

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

18. / ne / 15:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle 
Pavel Šmíd – Zapomenutá pohádka (Divadlo).

21. / st / 15:00–19:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – fotografie 
Kyanotypie, tvorba fotogramů v černé komoře, 
makrofotografie, fotografický portrét, experimen-
ty s klasickými i digitálními fotografiemi, venkov-
ní model camery obscury. Vstupné zdarma.

22. / čt / 15:00–19:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – kov a drát
Práce na kovadlině, odlévání kovů, smaltování 
šperků, drátování. Vstupné zdarma.

22. / čt / 19:00 / muzejní zahrada
Paraplet
Koncert známé svitavské kapely.

25. 7. / ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert 
K poslechu a dobré náladě zahraje DO Svitav-
ská dvanáctka a DH Astra Svitavy.

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

1. / ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Honza Hrubec: Princezna na hrášku a Zvířátka 
a loupežníci

6. / pá / 19:00 / park Jana Palacha 
Písničkáři v Parku 
Člověk krve, Žofie Kabelková, Bára Zmeková. 
 
8. / ne / 16:00 / park Jana Palacha
Cimbálová muzika Grossianka
Těšte se na kvalitní dávku folklóru!

11. / st / 19:30 / náměstí Míru
Cirk La Putyka – Kaleidoscope
Divadelní představení na náměstí, vstup volný.

11. / st / 15:00–19:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – sklo a keramika
Výroba vitráží, pískování skla, výroba šperků, 
práce na hrnčířském kruhu, modelování z hlíny, 
výroba glazované keramiky. Vstupné zdarma.

12. / čt / 15:00–19:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – dřevo, textil, papír
Výroba dřevěných hraček, práce se soustru-
hem a dlátem, pletení z pedigu a papíru, palič-
kování, plstění, výroba textilních šperků. Vstup-
né zdarma.

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

15. / ne / 15:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Damúza: Deset-dvacet-sova!

19. / čt / 10:00 / park Jana Palacha, knihobudka
S knížkou do života
Klub pro rodiče s dětmi do 3 let. Součástí progra-
mu je předčítání a hraní. Na akci je nutné se při-
hlásit na email so@booksy.cz a uvést jméno a věk 
dítěte. Akce probíhá v rámci projektu Bookstart 
– S knížkou do života. Klub proběhne pouze v pří-
padě příznivého počasí. 

22. / ne / 15:00 / park Jana Palacha 
Pohádková neděle
Loutky bez hranic – Jabloňová pohádka.

WORKSHOPY
Týden dětských řemeslných workshopů
500 Kč / osoba / den, v ceně pitný režim, oběd, 
výrobní materiál, pracovní a ochranné pracov-
ní pomůcky, lektoři. 
Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, 
lektor@muzeum.svitavy.cz.

2. 8. / po / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop 
Tvorba originálních skleněných vitráží podle 
vlastní fantazie pod vedením skláře Vladimíra 
Graciase. 

3. 8. / út / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Keramický workshop 
Práce s hlínou na hrnčířském kruhu pod vede-
ním keramičky Věry Coufalové. 

4. 8. / st / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Výroba ptačí budky a přírodovědná procházka
Milovník dřeva a dřevoobráběcích strojů a ná-
strojů František Moravec s dětmi sestaví ptačí 
budky. Ornitolog Jakub Vrána odpoledne děti 
naučí, jak budku správně použít, ukáže dětem, 
jak se kroužkují ptáci i mnoho dalších zajíma-
vostí z ptačí říše. 

5. 8. / čt / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Poznej přírodu Svitavska
Tento den je určen pro milovníky přírody. Děti 
čeká dobrodružná výprava za živou i neživou 
přírodou v okolí Svitav, setkání s odborníky 
na přírodu a spousta přírodovědných úkolů a her.

6. 8. / pá / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Pískování skla
Děti se naučí, jak si mohou ozdobit skleněné 
předměty. Vyrobí hezké skleněné dárečky, kte-
ré se určitě budou hodit.

13.– 14. 8. / pá–so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Dvoudenní fotografický workshop pro děti
Vladimír Skalický seznámí děti s vývojem foto-
grafie, naučí fotografovat na film i vyvolávat čer-
nobílé fotografie v temné komoře. Děti si také 
vyzkouší práci s digitální fotografií za pomoci 
vlastních fotoaparátů a mobilních telefonů. Na-
učí se, jakým způsobem zachytit pohyb, zátiší, 
portrét, krajinu. 800 Kč / osoba, v ceně pitný re-
žim, oběd, výrobní materiál, pracovní a ochranné 
pracovní pomůcky, lektoři. Kontakt: Jitka Olšá-
nová, 734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz. 

VÝSTAVY
4. 6. – 26. 9.
Cesta kolem světa
Výstava světově uznávaného ilustrátora, spiso-
vatele, redaktora Svobodné Evropy a cestova-
tele Miroslava Šaška (1916–1980), s nímž na-
vštívíme několik evropských i zámořských 
měst a států. Výstava je koncipována jako velká 
hravá výstava pro malé i velké návštěvníky. Tvo-
ří ji nejen úžasné ilustrace a malby Miroslava 
Šaška především ze slavné řady alb o městech 
a zemích nazvané THIS IS (To je…), ale i infor-
mační a hrací prvky, které vtipnou a zábavnou 
formou přibližují daná města a země.

4. 6. – 5. 9.
Československý filmový plakát 1931–1948
Výstava představí ucelený výběr filmových pla-
kátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města 

07–08Svitavský informační 
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Prahy a návštěvníka seznámí s unikátní plaká-
tovou formou tzv. nudle, jež se masově rozšíři-
la po vzniku zvukového filmu na počátku třicá-
tých let 20. století. Kvůli svému grafickému 
ztvárnění nebyly tyto dobové filmové plakáty 
nikdy plnohodnotně přijaty odbornou veřejnos-
tí, takže jejich kouzlo a naivitu v nich nalézáme 
teprve nyní. 

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

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní 
ve svitavském muzeu. Součástí expozice je 
prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pra-
lo na valše, vymandlovat si prádlo na historic-
kém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení 
našich babiček. 
 
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumen-
tů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem 
expozicí v německé a anglické verzi.

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

ŽIVÁ ZEĎ 
Venkovní galerie u Alberta
1. 6. – 31. 8. 
Pozvání na letní akce a sezónní výstavy v měst-
ském muzeu – Cesta kolem světa a Českoslo-
venský filmový plakát.

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

Letní kino
Koná se v parku Jana Palacha, začátky předsta-
vení jsou orientační. Začínáme vždy, až se setmí! 
Přestavení se ruší jen při mimořádně nepřízni-
vém počasí. V případě deště si nachystejte dešt-
níky a pláštěnky. Občerstvení zajišťuje Kavárna 
v Parku. Vstupné: dobrovolné. Výtěžek pomůže 
pokrýt náklady spojené s projekcí filmů.

ČERVENEC
2. / pá / 21:30
Vlastníci ČR, SK 2019
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, 
kdo tím žijí. Hrdinové filmu jsou jedněmi z nás… 
patří jim byty v jednom postarším činžáku… 
Podle divadelní hry Společenství vlastníků Jiří-
ho Havelky.
Scénář a režie: Jiří Havelka, 96 minut.

5. / po / 21:30
Čertí brko ČR 2018
V městečku Pytlov všechny hřích zapisuje kou-
zelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane 
fungovat… Pohádka pro všechny! Ondřej Vetchý, 
Jan Cina a další. Režie: Marek Najbrt, 99 minut.

7. / st / 21:30
Láska nebeská UK, USA, Francie 2003
Slavná romantická komedie ve stylu Čtyři svat-
by a jeden pohřeb, Notting Hill a Deník Bridget 
Jonesové nás zavede do současného předvá-
nočního Londýna, kde se odehraje příběh sklá-
dající se z mnoha nádherných milostných his-
torek – někdy romantických, někdy smutných, 
někdy pošetilých. Žádná nepostrádá svůj oso-
bitý humor. Všude, kam se podíváte, způsobu-
je láska chaos. Dabováno, 129 minut.

9. / pá / 21:30
Po strništi bos ČR, Slovensko, Dánsko 2017
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe 
z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protek-
torátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena 
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. 
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázd-
niny, se nyní stává jeho domovem. Podle vzpo-
mínkové knihy Zdeňka Svěráka natočil Jan 
Svěrák, 111 minut.

12. / po / 21:30 hodin
Jak vycvičit draka 3 USA 2019
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vra-
cejí v pokračování úspěšné dobrodružné ani-
mované série. Scénář a režie: Dean DeBlois, 
dabováno, 104 minut.

14. / st / 21:30
Téměř dokonalé tajemství Německo 2019
7 přátel, 7 telefonů, 1 nevinná hra. Na společné 
večeři si přátelé vzájemně sdílejí všechny zprá-
vy a telefonáty… Komedie. Režie: Bora Dak-
tekin. Dabováno, od 15 let, 111 minut.

16. / pá / 21:30
Poslední aristokratka ČR 2019
Film je adaptací bestselleru Evžena Bočka v re-
žii Jiřího Vejdělka. Komedie o rodině, kořenech 
a o tom, že s nadhledem a těmi správnými lid-
mi se dá vítězit i v těch zdánlivě prohraných 
bitvách, 110 minut.

19. / po / 21:30
Dolittle USA 2020
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebo-
jí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se 
s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. V hlavní 
roli dobrodružného příběhu Robert Downey 
Junior. Scénář a režie: Stephen Gaghan, dabo-
váno, 102 minut.

21. / st / 21:30
Yesterday UK 2019
Ještě včera všíchni znali Beatles. Dneska si ale 
jejich písničky pamatuje jediný člověk. Toho by 
měl využít. Originální a hravá komedie o muzi-
ce a lásce. Scénář: Richard Curtis, režie: Danny 
Boyle. Titulky, 116 minut.

24. / so / 21:30
Akumulátor 1 ČR 1994
Jan Svěrák vás ve fantastické, žánrově těžko 
definovatelné podívané zve do světa za televiz-
ní obrazovkou, kde se to hemží lidskými obrazy 
žijícími z naší energie. Nesmělý outsider Olda 
je jednou z obětí… Sci-fi komedie, 102 minut.

26. / po / 21:30
Lassie se vrací Německo 2019
Nejslavnější pes se vrací do kin! Úžasný příběh 
o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlou-
hosrsté kolie. Nejnovější filmové zpracování! 
Rodinný dobrodružný film. Režie: Hanno Older-
dissen. Dabováno, 100 minut.

28. / st / 21:30
Hanebný pancharti USA, Německo 2009
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii… Ví-
tejte ve Druhé světové válce podle Quentina 
Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická reali-
ta ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému 
vyprávění jednoho z nejkontroverznějších reži-
sérů současnosti… Od 15 let, titulky, 149 minut.

30. / pá / 21:30
 Šťastný nový rok ČR, SK 2019 
Láska je všude kolem. Zimní romantická kome-
die. Čtyři přítelkyně vyrážejí na lyžovačku do Vy-
sokých Tater… Režie: Jakub Kroner, 95 minut.

SRPEN
2. / po / 21:00
Princezna zakletá v čase ČR 2020 
Princeznu Ellenu od narození provází příslib 
mocné kletby. V den jejích dvacátých narozenin 
zůstává uvězněna v čase a je nucena ho prožít 
celý znovu… Fantasy pohádka. Režie: Petr Ku-
bík. Vstupné: 130 Kč, 112 minut.

4. / st / 21:00
Beatles The: Eight Days a Week 
– The Touring Years UK, USA 2019
Oscarový režisér Ron Howard (Apollo 13, Da 
Vinciho kód, Rivalové, Inferno) přinese na fil-
mová plátna příběh kapely, která změnila svět 
– THE BEATLES. Tento jedinečný filmový pro-
jekt autenticky zachycuje období jejich kon-
certních let 1962–1966 z perspektivy samot-
ných členů The Beatles. Film přinese exkluziv-
ní rozhovory s členy skupiny a také doposud 
nezveřejněné záběry, 106 minut.

6. / pá / 21:00
Šarlatán ČR, Polsko, Irsko, Slovensko 2020
Strhující životopisné drama inspirované skuteč-
ným příběhem výjimečného muže obdařeného 
léčitelskými schopnostmi. Osudy lidového lé-
čitele Jana Mikoláška. V hlavní roli: Ivan Trojan.
Český lev 2021: nejlepší film, nejlepší režie, nej-
lepší herec v hlavní roli. Režie: Agnieszka 
Holland, 118 minut.

KULTURA
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9. / po / 21:00
Ježek Sonic USA 2020
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největ-
ším videoherním legendám. Prchá před dokto-
rem Robotníkem… Komedie s Jimem Carrey 
v hlavní roli! Režie: Jeff Fowlwer. Dabováno, 99 
minut.

13. / pá / 21:00
Přes prsty ČR 2019
Komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalo-
vou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá 
hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od živo-
ta nová šance. Trvá 101 minut.

16. / po / 21:00
Rango USA 2011
Animovaný rodinný film vypráví těžko uvěřitel-
ný příběh neuvěřitelného chameleóna, který 
na svých cestách zažije nejen spoustu dobro-
družství a nebezpečí, ale potká i několik no-
vých přátel a pozná, že právě oni jsou na světě 
velmi důležití. Dabováno, 107 minut.

18. / st / 21:00
Rocketman UK 2019
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Re-
ginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, kte-
rý si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem 
mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví 
úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal 
svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Tau-
pina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta 
na absolutní vrchol. Životopisný film. Režie: 
Dexter Fletcher. Titulky, 112 minut.

20. / pá / 21:00
Havel ČR 2020
Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Příběh 
jedné z nejvýraznějších osob naší historie Vác-
lava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slav-
nou osobností. Drama jednoho života mezi léty 
1968–1989. Režie: Slávek Horák, 100 minut.

23. / po / 21:00
Hodinářův učeň ČR 2019
Filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zá-
bavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra 
a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních 
rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, 
Václav Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav 
Krobot. Režie: Jitka Rudolfová, 100 minut. 

Kino Vesmír
 
ČERVENEC
1. / čt / 19:30
Očista navždy USA 2021 PREMIÉRA!
Očista má jasná a drsná pravidle. Jednou roč-
ně na dvanáct hodin platí, že všechny zločiny 
jsou legální. Včetně těch nejbrutálnějších. .. 
Hororový thriller. Režie: Everardo Gout. Vstup-
né: 120 Kč. Od 15 let, titulky, 103 minut.

3.–4. / so, Ne / 17:00
Tom a Jerry USA 2021
Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu 
na Manhattanu, kde právě probíhá svatba sto-
letí, její zoufalá organizátorka si najme Toma, 

aby jí pomohl se myšáka zbavit. Hon kocoura 
a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru 
a chystanou svatbu, ale i celý hotel. Animovaná 
rodinná komedie. Vstupné: 120 Kč. Dabováno, 
101 minut.

3.–4. / so, ne / 19:30
Godzilla vs. Kong USA 2021
Akční sci-fi thriller. Střet dvou legend. Velkolepá 
bitva věků a osud světa visí na vlásku…
Režie: Adam Wingrad. Vstupné: 130 Kč. Titulky, 
113 minut.

6. / út /19:30
Mstitel ČR 2021
Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto filmu, 
v němž se zkrachovalý herec rozhodne propít 
až k expedici na Mars, najít sám sebe, lásku, 
něco k pití a tlačítko START. A když ne to, tak se 
alespoň všemu pomstít, především šéfovi di-
vadla, který ho vyhodil, a manželce, která ho 
hned poté vyhodila rovněž. Režie: Lucia Klein 
Svoboda. Vstupné: 120 Kč. Od 15 let, 93 minut.

8. / čt / 19:30
Ubal a zmiz ČR 2021 PREMIÉRA!
Každej dokonalej plán se může podělat. Bláz-
nivá noční jízda, v níž jde o velké peníze, podiv-
ný kšeft s balíkem trávy i o sekání malíčků. 
Krimi komedie. Scénář a režie: Adam Hobzik. 
Vstupné: 130 Kč, 99 minut.

10.–11. / so, ne / 17:00
Duše USA 2021
Co dělá člověka člověkem? Pixar uvádí celo-
večerní animovaný film. Čím je lidský život tak 
výjimečný? Oscar 2021: nejlepší animovaný 
film! Režie: Pete Docter. Sobota: 2D, neděle 3D  . 
Vstupné: so 2D 100 Kč, ne 3D  130 Kč, 107 minut.

10. / so / 19:30
Vyšehrad: Seryjál ČR 2021 PREMIÉRA!
Po úspěšném onlinovém seriálu přichází po-
stava Laviho – Jakub Štáfek – v novém kabátě 
celovečerního filmu, za kterým stojí jeho pů-
vodní tvůrci. A to jak na poli scénáře, režie, ka-
mery, produkce, tak i na poli hereckého obsa-
zení. Lavi je pořád stejný, jen mu život přináší 
nová dobrodružství …Režie: Martin Kopp a Ja-
kub Štáfek. Vstupné: 120 Kč.

11. / ne / 19:30
Black Widow USA 2021 PREMIÉRA!
Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její 
už téměř zapomenutou minulost, a proto se 
musí vydat na cestu napříč celým světem, za-
tímco je pronásledována Taskmasterem – ne-
úprosným zabijákem, jehož jediný úkol je zničit 
Black Widow. V hlavní roli: Scarlett Johansson. 
Představení 3D  . Vstupné: 3D  150 Kč. Titulky.

13. / út / 19:30
Mazel a tajemství lesa ČR 2021
Nový rodinný film odhalí tajemství lesa a jeho 
kouzelné bytosti. Režisér Petr Oukropec, autor 
filmu Modrý tygr, uvádí o dobrodružství na let-
ním táboře. Film určený dětem a jejich rodičům. 
Vstupné: 120 Kč, 80 minut.

15. / čt / 19:30
Úniková hra: Turnaj šampionů USA 2021
Nic netušící skupina šesti lidí se ocitne uzamče-
ná v další sérii únikových místností. Postupně 
odhalují, co je spojuje, aby zůstali naživu… a zjiš-
ťují, že tuto hru už jednou hráli. Vstupné: 120 Kč. 
Titulky, 87 minut. 

17.–18. / so, ne / 17:00
Moře kouzel USA , Rusko, Maďarsko 2020
Rodinné animované dobrodružství z podmoř-
ského světa. Mladý delfín Delfi musí najít svého 
otce a získat lásku svého života. Vstupné: 
100 Kč. Dabováno, 82 minut.

17.–18. / so, ne / 19:30
Chyby ČR 2021 PREMIÉRA!
Náhodné setkání s minulostí nečekaně odstar-
tuje sérii událostí, které obrátí naruby životy 
jedné prodavačky a jednoho pokrývače – dvou 
zamilovaných. Romance. Režie: Jan Prušinov-
ský. Vstupné: 130 Kč. Od 15 let, 99 minut.

20. / út / 19:30
Bože, ty seš hajzl Německo, Belgie 2020
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě ne-
zbývá tolik času? Vyrazíte s klukem do Paříže 
za svou láskou! Drama i komedie. Režie: André 
Erkau. Vstupné: 120 Kč. Titulky, 98 minut. 

22.–23. a 25. / čt 19:30 hodin, 
pá 17:00 a 19:30 hodin, ne 17:00 hodin
Gump – Pes, který naučil lidi žít 
ČR 2020 PREMIÉRA!
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump 
a byl jsem toulavej pes…“ Rodinný film o světě 
viděném očima toulavého psa. Režie: F.  A. Bra-
bec. Vstupné: 140 Kč, 90 minut.

25. / ne / 19.30
V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz 
USA 2021
Mrazivý mysteriózní thriller plný hrůzy, smrti 
a neznámého zla, které šokuje i zkušené vý-
zkumníky paranormálních jevů… Režie: Micha-
el Chaves. Vstupné: 130 Kč. Od 15 let, titulky, 
112 minut.

27. / út / 19:30
Svéráz českého rybolovu ČR 2021
Parta šesti dobrosrdečných chlapů vyráží 
na dalekou cestu za rybami do Norska. Spoju-
je je dlouholeté přátelství a touha po mužském 
dobrodružství. Dokument. Vstupné: 100 Kč, 77 
minut.

29. a 31.7.–1.8 / čt a so, ne / 19:30
Prvok, Šampon, Tečka a Karel 
ČR 202 PREMIÉRA!
Film o kamarádství. A taky o tom, jak těžké je 
někdy nepodvádět. Nejenom svoji ženu nebo 
nejbližšího přítele, ale i sám sebe. Komedie. 
Scénář a režie: Patrik Hartl. Vstupné: 140 Kč.

31. 7.–1. 8. / so, ne / 17:00 
Chlupáčci USA 2021
Koncem to všechno začíná. Animovaný rodin-
ný film o partě roztomilých chlupatých zvířátek 
ve tvaru donutu. Vstupné: 100 Kč. Dabováno, 
84 minut.
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SRPEN
3. / út / 19:30
Spirála strachu: Saw pokračuje 
USA 2021
Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy 
Saw. Zločinný strůjce pokřivené spravedlnosti 
roztáčí spirálu nečekané pomsty. Mysteriózní 
horor. Režie: Darren Lynn Bousman. Vstupné: 
130 Kč. Od 15 let, titulky, 93 minut.

5. / čt / 19:30
Jan Werich: Když už člověk jednou je… 
ČR 2021 PREMIÉRA!
Film mapuje klíčové okamžiky života Jana We-
richa, vznik Osvobozeného divadla, jeho boj 
proti fašismu, dramatický útěk před nacisty, 
působení ve Spojených státech, rozčarování 
po návratu do Československa i spolupráci 
s novým režimem. Dokument. Režie: Miloslav 
Šmídmajer a Martin Slunéčko. Vstupné: 100 Kč.

7.–8. / so, ne / 17:00
Raya a drak USA 2021 
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili 
lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné 
nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, 
draci se pro záchranu svých lidských přátel 
obětovali. Nyní jsou zpět… Animované rodinné 
dobrodružství! Sobota: 2D, neděle 3D  .
Vstupné: 130 Kč. Dabováno.

7. / so / 19:30
Voyagers – Vesmírná mise 
USA 2021
V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šan-
ce je v kolonizaci vzdálené planety. Ze Země 
startuje raketa se speciální misí… Dobrodružné 
akční sci-fi. Režie: Neil Burger. Vstupné: 120 Kč. 
Titulky, 108 minut.

8. / ne / 19:30
Shoky a Morthy: Poslední velká akce 
ČR 2021 PREMIÉRA!
Co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, 
aby ho lidé brali vážně? Připravit velkou akci 
a natočit o ní film. O dvou kamarádech youtu-
berech. Štěpán Kozub jako Šimon alias Shoky 
a Jakub Štáfek jako Martin alias Morthy jsou 
dva floutci. Komedii o honbě za sledovaností, 
natáčení videí na hraně i opožděném dospívá-
ní. Režie: Andy Feho. Vstupné: 130 Kč.

10. / út / 19:30
Expedice džungle USA 2021
Zcela nový film studia Disney, inspirovaný slav-
nou atrakcí v zábavním parku Disneyland, je 
dobrodružnou výpravou do amazonské džun-
gle. Dobrodružný rodinný film. Režie: Jaume 
Collet-Serra. Vstupné: 120 Kč. Dabováno.

12. / čt / 19:30
Muž se zaječíma ušima 
Slovensko, ČR 2020 PREMIÉRA!
Muž, kterému uši otevřely oči…
Josef ( Miroslav Krobot) je spisovatel, který jed-
noho dne získá mimořádný sluch v podobě 
zaječích uší. A tak skvěle slyší nejen hlasy jiných 
lidí, ale taky jejich myšlenky. Tragikomedie.  
Scénář a režie: Martin Šulík. Vstupné: 130 Kč, 
104 minut.

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

14.–15. / so, ne / 19:30
Deníček moderního fotra ČR 2021 PREMIÉRA!
Když se Nataša a Dominik neplánovaně stanou 
rodiči… Nová česká komedie podle stejno-
jmenného knižního bestselleru Dominika 
Landsmana. V hlavních rolích: Jiří Mádl a Tere-
za Ramba. Scénář a režie: Jan Haluza. Vstupné: 
130 Kč.

17. / út / 19:30
Čas USA 2021
Většina z nás se bojí stárnutí. Představa, že by-
chom se ocitli na místě, kde čas běží mnohem 
rychleji, než je obvyklé, by proto asi každého 
vyděsila k smrti. Horor. Scénář a režie: M. Night 
Shyamalan. Vstupné: 120 Kč. Od 15 let, titulky, 
121 minut.

19. a 21. / čt a so / 19:30
Večírek ČR 2020 PREMIÉRA!
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolu-
žáci. Ale jeden už nikdy nedorazí… A tak se 
účastníci večírku vydávají na cestu za ním… 
Komedie. Scénář a režie: Michal Suchánek. 
Vstupné: 130 Kč, 90 minut.

21.–22. / so, ne / 17:00
Hotel Transylvánie – Transformace USA 2021
Když se Van Helsingův mysteriózní vynález 
“Monstrifikátor” rozbije, Drak a jeho parta příšer 
se promění v lidské bytosti, zatímco z Johnny-
ho se stane monstrum! Mají teď nepatřičná 
těla… Animovaný rodinný film. Vstupné: 130 Kč. 
Dabováno.

22. / ne / 19:30
Free Guy USA 2021 3D  
Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, kte-
rý zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou posta-
vou ve videohře. A tak se rozhodne stát se hr-
dinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, 
kde neexistují žádná omezení a kde je vše 
dovoleno, musí zachránit svět dřív, než bude 
zničen. Režie: Shawn Levy. Vstupné: 140 Kč. 
Dabováno, 108 minut.

24. / út / 19:30
Zkrať to, zlato Austrálie 2021
Jak byste žili svůj život, kdyby každý váš rok 
trval jen několik minut?. Romantická komedie 
Joshe Lawsona s lehkostí a vtipem vypráví 
o tom, že každý okamžik v životě za něco stojí. 
Scénář a režie: Josh Lawson. Vstupné: 100 Kč. 
Titulky, 90 minut.

26.–29. / čt, pá, so, ne / 19:30
Zátopek ČR 2021 PREMIÉRA!
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věno-
vaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příbě-
hu jednoho z největších světových atletů všech 
dob, čtyřnásobného olympijského vítěze Emila 
Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, 

k nimž je třeba především velké srdce. 
V hlavní roli: Václav Neužil ml.
Vstupné: 130 Kč.

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

30.–31. / po, út / 19:30
The Beatles: Get Back
Pokud někdo měl dojem, že o liverpoolské ka-
pele The Beatles ví úplně všechno, tak doku-
ment režiséra Petera Jacksona ho vyvede 
z omylu.
K dispozici měl 55 hodin dosud neviděného 
obrazového materiálu a 140 hodin většinou 
neslyšených zvukových záznamů!

Změna programu vyhrazena.

Sport
MODELÁŘSTVÍ
17.–18. 7. / so–ne / 9:30 / 
modelářský stadion Cihelna
Veřejná soutěž upoutaných modelů
Soutěž upoutaných modelů letadel kategorií 
UR20, 25 – rychlostní modely a kategorie upou-
taných školních – akrobacie.

23.–25. 7. / pá–ne / 8:00–18:00 / Cihelna
MČR Large Scale 1:5 
+ Mistrovství Střední Evropy
Pátek tréninkové jízdy, sobota kvalifikační jízdy 
a neděle finále+ vyhlášení.

7. 8. / so / 8:00–18:00 / Cihelna
MČR 1/10 a 1/8 ic
Tréninkové, kvalifikační i finálové jízdy.

14.–15. 8. / so–ne / 8:00–18:00 / Cihelna
MČR Large Scale 1:5
Tréninkové, kvalifikační i finálové jízdy.

VOLEJBAL
10. 7. / so / 9:00 / antukové kurty 
za Národním domem
Memoriál Jiřího Kabelky 
– 3. ročník
Turnaj mužů a smíšených družstev.

31. 7. / so / 9:00 / antukové kurty 
za Národním domem
MIXY 2021 – 22. ročník
Turnaj smíšených družstev.

28. 8. / so / 9:00 / SH Na Střelnici
Memoriál manželů Vymětalových 
– 11. ročník
Turnaj starších žákyň.

KULTURA



15 

Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/Svitavyavy
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Svitavy a zážitky.
Vyhlášení ankety Sportovec roku 2020.

Muzejní noc.
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KULTURA NAŠE JEDNIČKY (7)

Městské  
muzeum a galerie

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

Léto v muzeu
Prázdninové období, které je před námi, patří 
především dětem. Proto je letní program v měst-
ském muzeu věnován právě jim. Výstava Cesta 
kolem světa nejen seznamuje s úžasnými ilus- 
tracemi Miroslava Šaška, ale je také hravá, inter-
aktivní a prioritně určena rodinám s dětmi. Při-
praven je pro ně například cestovatelský deník, 
po jehož vyplnění budou odměněni pozorností 
či dárkem. Stejně jako v předchozích dvou le-
tech také letos zveme děti s jejich rodiči i pra-
rodiči na tzv. otevřené ateliéry, během kterých 
si budou moci vyzkoušet různé řemeslné do-
vednosti a výtvarné aktivity. Nejprve proběhnou 
21. (fotografie) a 22. července (kov), poté  
11. (sklo, keramika) a 12. srpna (dřevo, textil). 
Na ateliéry není třeba se předem objednávat 
ani jakkoliv rezervovat, otevřené jsou všem zá-
jemcům.

V termínu 2.–6. a 13–14. srpna se uskuteční tý-
den řemeslných dílen pro děti ve věku od osmi 
do patnácti let. Program bude probíhat převáž-
ně v muzejních dílnách za účasti odborného 
lektora vždy od 8 do 16 hodin. Dítě je možné 
přihlásit na celý týden i na jednotlivé dny. De-
tailní informace k otevřeným ateliérům i týdnu 
workshopů budou zveřejněny na muzejních 
webových stránkách a facebookovém profilu.
Zkušenosti z muzejní noci, která proběhla  
4. června formou příjemné zahradní slavnosti 
s hojnou účastí, dávají naději, že kultura ve Svi-
tavách se ze svého nuceného útlumu během 

covidové pandemie brzy vzpamatuje. Rád 
bych vám proto jménem celého muzejního ko-
lektivu poděkoval za vaši návštěvu, pomoc 
i podporu a zároveň vám popřál hezké léto. 
Pokud byste chtěli být včas a pravidelně infor-
mováni o aktivitách muzea, prostřednictvím 
přiloženého QR kódu vyplňte krátký formulář 
a muzejní novinky vám budeme posílat přímo 
do vašich emailových schránek. Těšíme se 
na další setkávání s vámi.  Hynek Stříteský

Cesty svitavskou přírodou 
(díl osmý)
Je léto, dny jsou dlouhé a tma přichází v hodně 
pozdních hodinách. Kdo však neholduje horku, 
může i pár chvil šera využít k výpravě za noč-
ními králi nebes – netopýry. Majitelé ultrazvuko-
vého detektoru, který zaznamenává echoloka-
ci těchto úžasných savců, si takovou cestu 
užijí vždy. I bez něj ale stojí pohled na zvláštně 
létajícího tvora za to!
Začneme na sídlišti u vlakového nádraží. Ko-
lem pouličních lamp tu loví netopýři severní. 
Občas potkáme také o něco většího netopý-
ra večerního. Následně bychom měli zacílit 
na Dolní rybník. Nad jeho hladinou létá v pra-
videlných kruzích netopýr vodní. Ten je znám 
také z parku Jana Palacha, kde vysoko mezi 
korunami stromů hledá hmyz i maličký neto-
pýr hvízdavý. Budovy v blízké Dimitrovově 
ulici jsou zase domovem netopýra rezavého, 
jehož dobře znají i lidé v Lánech. Vše potom 
zakončíme na náměstí. Tady potkáváme ne-
topýra Brandtova a vzácněji též netopýra 
řasnatého. A komu by byl takovýto výšlap 
málo, může vyrazit do okolních lesů za neto-
pýrem ušatým nebo na Svojanovsko. Tady se 
vyskytuje vrápenec malý s nosem ve tvaru 
podkovy. Velcí zájemci pak mohou na pod-
zim ještě zkusit štěstí s migrujícím netopý-
rem pestrým.
Na závěr jen malá poznámka. Naši netopýři 
nejsou žádné obludy, jež touží po sání krve 
a zacuchání se do vlasů. Jde o ohrožená a uži-
tečná zvířata lovící různý hmyz, včetně komárů. 
Nechme je proto v klidu žít v naší blízkosti a ko-
chejme se jejich zvláštní krásou. Tak šťastnou 
cestu a hodně štěstí!  Jakub Vrána

Nelehká byla doba po zhroucení vídeň-
ské burzy roku 1873. Svitavy byly zcela 
závislé na textilním průmyslu, nacházíme 
se v čase přezdívky „Západomoravský 
Manchester“, a vedle desítek velkých 
i malých továren dávalo textiláctví obživu 
tisícům domácích tkalců. Byl to blesk 
z čistého nebe. Dne 1. května 1873 byla 
ve Vídni otevřena V. světová výstava  
a 9. května došlo ke zhroucení burzy, kte-
rá odstartovala období světové hospo-
dářské krize. Ta skončila až roku 1879, 
postihla zejména textilnictví. Krize zlikvi-
dovala kapitálově slabší podniky a umož-
nila těm velkým dravcům položit základ 
svých průmyslových impérií. Svitavy jsou 
zářným příkladem tohoto neblahého jevu. 
Právě tehdy vznikly obrovské textilní kom-
plexy: Johann Budig, Heinrich Klinger 
a bratři Ettlové.
My se ale vypravíme do roku 1881, a to 
do Školní ulice. Rozsah sloupku mi nedo-
volí popsat, co se v její části za bývalým 
domem Centrum nacházelo. Pamětníci si 
jistě vzpomenou na podnik Destila, který 
navázal na likérku Bittmann a Krappův 
podnik v národní správě s výrobou filtrů. 
Ale prapočátek toho území byla tkalcovna 
juty Julius Preßfreund. Tato rodina barvířů 
nebyla ve Svitavách nováčkem. Usadila se 
zde za napoleonských válek a zlí jazykové 
tvrdí, že byl-li ve městě nějaký spor, byli 
u něj Preßfreundové. Tak a co se toho  
11. července 1881 vlastně stalo? Julius 
Preßfreund se ocitl ve finanční tísni, kterou 
se snažil vyřešit vydáváním nekrytých 
směnek. Proto musel tajně a narychlo 
zmizet ze Svitav a skrývat se neznámo 
kde. Sice nikdy nebyl dopaden, ale  
13. července byly zastaveny práce v jeho 
tkalcovně ve Školní ulici. O živobytí přišlo 
134 dělníků a na 200 domácích tkalců. 
Sled událostí byl velmi rychlý: již 21. čer-
vence oznámil Heinrich Klinger, že si 
opuštěné tovární budovy pronajme,  
11. listopadu už z nemovitostí č. p. 331 
a 332 platí domovní daň a Preßfreundova 
továrna se stává základem pro Klingerův 
komplex k. k. Leinenwaarenfabrik. Sou-
částí podniku byly sklady na vykoupené 
plátno, konfekce na výrobu vojenského 
ošacení a vlastní tkalcovna. Později posta-
vil fabriky v Kyjevské ulici a domy, o kte-
rých je řeč, zakoupili jiní – mezi nimi David 
Zwicker pro obchod železem. A to vše se 
stalo za starostování Johanna Budiga, kte-
rý právě toho roku otevírá provozy bývalé 
Vigony v Dimitrovově ulici. Zajímavé, že? 

Radoslav Fikejz 
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KULTURA

Středisko  
kulturních služeb

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

O Dětské scéně 2021
49. celostátní přehlídka dětského divadla 
a 49. celostátní přehlídka dětských recitátorů
Z pověření a za finančního přispění Minister-
stva kultury pořádá tuto přehlídku NIPOS-AR-
TAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních 
služeb města Svitavy, Sdružením pro tvořivou 
dramatiku a katedrou výchovné dramatiky 
DAMU v Praze. Přehlídka probíhá za finanční 
podpory Pardubického kraje a města Svitavy.
Aniž bychom předpokládali, že nastane čas „roz-
volnění“ natolik, abychom uspořádali již tradiční 
celostátní přehlídku dětského divadla a celostát-
ní přehlídku a dílny dětských recitátorů nazvanou 
Dětská scéna, přece se podařilo. Samozřejmě 
za náležitých hygienických opatření.
Letošní ročník, který se konal ve dnech 11. až 
13. června, byl opravdu náročný díky velmi krát-
kému času, který byl určen na přípravu přehlíd-
ky. Její rozsah byl sice omezen počtem zúčast-
něných divadelních souborů i recitátorů a tedy 
zkrácen z obvyklých šesti dnů na tři, ale vše 
proběhlo dobře. Těšme se na další jubilejní – 
50. ročník celostátní přehlídky, která bude zá-
roveň jubilejní i pro naše město. Svitavy budou 
již 10. rokem spolupořadatelským městem! 
Více na www.facebook.com/DetskaScena.  
Za spolupráci a vstřícný přístup bychom touto 
cestou chtěli poděkovat všem, kteří „podali 
pomocnou ruku“. Mezi ně patří především: Al-
ternativní klub Tyjátr Svitavy, Město Svitavy, 
Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Do-
mov mládeže a Obchodní akademie a SZŠ 
Svitavy, Městské informační centrum Svitavy, 
DTP centrum Svitavy, Mateřské centrum Krů-
ček, Penzion Fontána Svitavy, Hotel Ungar Svi-
tavy, Svitavy Grafiko, SPORTES Svitavy, s. r. o. 
Za SKS  Eva Chlubnová

La Putyka: Kaleidoscope
Cirkusová expedice za čistou radostí
Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové 
taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety 
na trampolíně. Gag střídá trik a rytmická hudba 
smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní 
party pod širým nebem. Tradiční se potkává 
s moderním, ostřílení putykáři se mísí s mladou 
cirkusovou krví. Celkem osm akrobatů, herců 
a tanečníků v představení probleskuje podob-

ně jako barevné střípky v krasohledu. Nemys-
lete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se 
pohltit křiklavou koláží umu a radosti. 
„Jak název napovídá, v nové show se soustře-
díme spíše na krásu formy, dynamiku a kouzlo 
okamžiku, než že bychom filozofovali o nesmr-
telnosti brouka.“ – Maksim Komaro. Inscenace 
Kaleidoscope vznikala během koronavirové 
pandemie, tvůrčí proces jsme proto museli při-
způsobit platným omezením. Na většině zkou-
šek byl kvůli zavřeným hranicím finský režisér 
přítomen jen díky internetu, kamerám a moni-
torům. Stejným způsobem se bohužel zúčast-
ní i premiéry, která proběhne na letní scéně 
Jatek78.
Toto představení La Putyky se ve Svitavách 
uskuteční ve středu 11. srpna od 19.30 hodin 
na náměstí Míru. Trvá 45 minut, je vhodné pro 
děti od 5 let. Vstup je volný.  (ech)

Taneční kurzy pro mládež
Jako každý podzim připravujeme taneční kur-
zy pro mládež ve věku od 16 do 20 let.  
Letos počítáme s dvojnásobným zájmem, 
a proto v případě velkého počtu přihlášených 
 jsme připraveni uspořádat taneční hned dvoje. 
Kurz společenského tance a základů spole-
čenského chování probíhá vždy od září do pro-
since. Lekce se konají jednou týdně a zahrnují 
10 lekcí po 3 vyučovacích hodinách. Získané 
taneční dovednosti prověří dvě prodloužené 
a závěrečný věneček. K tanci a poslechu hraje 
živá kapela.
Během kurzu si tanečníci osvojí základ stan-
dardních a latinsko-amerických tanců, pravidla 
společenského chování. Získáte nové přátele 
a stanete se osobnostmi schopnými dobře  
se chovat při každé příležitosti! 
Zápis do kurzu proběhne po platbě v hotovos-
ti ve dnech 30. 8.–4. 9. 2021 v recepci Fabriky 
Svitavy, Wolkerova alej 92/18 (po–pá: 6–17 h). 
Informace na tel. čísle: 461 535 220, 
604 226 348, www.kultura-svitavy.cz. Cena ce-
lého kurzu je 1 500 korun (včetně DPH). Po ab-
solvování základních kurzů mohou účastníci 
pokračovat v kurzech pokračovacích, které po-
řádáme na jaře a na podzim. V kurzech je vyža-
dováno společenské oblečení. Eva Kolářová

Městská 
knihovna
————————————————

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

Výpůjční doba o prázdninách
Pondělí 9.00 – 17.00
Úterý 9.00 – 17.00
Středa 9.00 – 17.00
Čtvrtek, sobota zavřeno
Pátek 9. 00 – 17.00

Provoz knihovny během prázdnin
Během letních měsíců bude z důvodu rekon-
strukce uzavřeno dětské oddělení knihovny. 
Novinky z dětské literatury si můžete půjčit 
v oddělení pro dospělé čtenáře. Taktéž je zde 
bonusové stanoviště k výstavě „Cesta kolem 
světa očima Miroslava Šaška“, která probíhá 
v městském muzeu.
Na léto jsme si připravili aktivity pro rodiče s dět-
mi. Ve středu 14. července zveme v 16 hodin 
na čtenářský klub pro děti od 3 do 6 let. Ve čtvrtek 
19. srpna v 10 hodin se uskuteční klubík pro děti 
do tří let v rámci projektu S knížkou do života. 
Na akci je nutné se předem přihlásit na emailu 
so@booksy.cz. Kluby proběhnou v parku pouze 
v případě příznivého počasí. Marta Bauerová

Čtenářské toulky okolím Svitav
Etapová hra Čtenářské toulky okolím Svitav má 
za cíl spojit výlet s plněním úkolů na základě 
kratších knižních ukázek, které mají něco spo-
lečného s místy, které při hře navštívíte (Hřebeč, 
Vendolí, Kukle, Březová nad Svitavou). Místo je 
potřeba najít podle daných souřadnic GPS. 
Texty k danému místu včetně hrací karty si 
stáhněte přes QR kód nebo přes banner na na-
šich webových stránkách, vytiskněte nebo 
uložte ve vašem zařízení. Odpovědi zazname-
nejte do hrací karty (vyzvednete i v knihovně). 
Vyplněnou ji doneste do knihovny do pondělí 
20. září. Deset soutěžních týmů vylosujeme 
a začátkem října jim předáme knižní odměnu.

Jindřiška Soudková

Kde končí svět – Labyrint světa, Komenský a ráj 
knížek
V loňském roce jsme se zapojili do soutěže 
Klubu dětských knihoven, která je určena pro 
mateřské a základní školy. Zájem byl především 
o výtvarnou část, kdy děti měly nakreslit obrá-
zek na téma „Škola hrou“. O vítězích místního 
kola jsme informovali již před rokem v prázdni-
novém příspěvku v Našem městě. Jejich práce 
jsme poslali do krajského kola. Z důvodu pan-
demie se termíny uzávěrky prodlužovaly (po-
řadatelé stále doufali, že vítězové pojedou 
na výlet). Vyhodnocení proběhlo nakonec vir-
tuálně a výsledky známe až téměř po roce. 
V krajském kole – v kategorii 10–12 let získala 
3. místo Denisa Kuglerová a v kategorii 13–16 
let získal Pavel Hnát krásné 1. místo. Moc gra-
tulujeme!  Marta Bauerová
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SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

SVČ Tramtáryje
————————

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

Vážení přátelé,
s nastupujícím létem jsme pro vás a vaše děti 
připravili také novou nabídku zájmových útvarů 
pro školní rok 2021/2022. V současné době je 
již spuštěno elektronické přihlašování do všech 
kroužků, které budeme od října 2021 organizo-
vat, takže pokud budete mít zájem, rádi vás 
a vaše děti u nás přivítáme. Více informací o no-
vinkách, akcích a kroužcích naleznete na www.
svc.svitavy.cz. 
Přeji vám všem hezké léto nejen s Tramtáryjí. 

Ondřej Komůrka

Připravované akce na září 2021
Festival volnočasových aktivit 
aneb Svitavy v pohybu
4. 9. / so / 14:00 – 22:00 / Svitavský stadion
V době, kdy ve Svitavách vrcholí TOP týden, 
jsme pro vás připravili sportovně kulturní akci 
pod názvem Festival volnočasových aktivit 
aneb Svitavy v pohybu. Na svitavském stadio-
nu a v jeho nejbližším okolí se v sobotu 4. 9. 
2021 se budou prezentovat organizace, které 
se zabývají volným časem nejen dětí, ale i rodin 
s dětmi. Společně s dětmi si budete moci vy-
zkoušet nejrůznější sportovní a volnočasové 
aktivity. Nebude chybět ani prezentace kolobě-
žek „Kostka.“ Na asfaltové ploše u tenisových 
kurtů bude zajištěno občerstvení a doprovodný 
program. Večer se zde také uskuteční koncert 
hudební skupiny Svitavy Ukulele Ensemble. 
Podrobný program a seznam všech sportov-
ních a volnočasových organizací bude zveřej-
něn na webových stránkách města Svitavy 
a na sociálních sítích. Udělejte si první zářijovou 
sobotu čas a přijďte si užít odpoledne plné 
sportu a zábavy.  Ondřej Komůrka

MC Krůček
Prázdninový provoz Krůčku
I v létě pro vás budou dveře Krůčku otevřeny! 
Úterky a čtvrtky dopoledne od 10 hod budou 
věnovány venkovním klubům, které budou za-
hrnovat pohybové, výtvarné a poznávací a dal-
ší aktivity. Tyto kluby jsou vhodné nejen pro 
nejmenší děti cca od 1 roku, ale i pro starší 
sourozence předškolního věku. Venkovní kluby 
budou probíhat v parku za Katastrálním úřa-
dem a jejich přesný program upřesníme. Dále 
pro vás chystáme v létě společné výlety – kon-

krétně máme pro vás naplánované zatím  
2 výlety na červenec – pojedeme za koníky: 
13. 7. do stájí do Janova a 27. 7. do stájí do Květ-
né u Poličky. Bližší informace k výletům zveřej-
níme na facebooku. Kluby i výlety jsou otevře-
ny široké veřejnosti, není třeba být členem 
Krůčku ani do něj pravidelně docházet. 
V létě bude v Krůčku probíhat také 5 příměst-
ských táborů pro děti (již kapacitně plně obsa-
zeny) a fungovat budou také poradny – na ob-
jednání (laktační, pedagogická, sociálně-práv-
ní ad.) a podpůrná skupina kojících a nosících 
maminek. 
V tuto chvíli máme ještě poslední volná místa 
na Letním příměstském táboře pro maminky/
rodiče s dětmi. Vhodný je pro děti do 0 do 6 let. 
Probíhat bude v termínu 16. – 19. 8. Čeká vás 
týden plný her, pokusů, pohybových aktivit 
a poznávání. Téma tábora: všechny barvy duhy. 
Cena je 800 Kč / dítě, další sourozenec 500 Kč. 
Možnost zajistit společné stravování. Přihlášky 
a více informací na e-mailu: a.buchtova@kru-
ceksvitavy.cz nebo ne telefonu 737 713 316. 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 6. 2021. 
Pozor – kapacita míst na táboře je omezena.
Velice rádi bychom zde poděkovali našim dob-
rovolníkům z Dobrovolnického centra Krůček, 
zejména paní Marcele Václavíkové, která dlou-
hodobě vytváří háčkované a šité panenky a zví-
řátka pro děti do svitavské nemocnice. Další 
dobrovolníci nám pak pomáhají její výtvory 
plnit, zašívat, označovat dárkovými cedulkami... 
Letos jsme předali 9. června na dětské oddě-
lení 2 plné krabice figurek, které udělají radost 
nemocným dětem jak při akutním příjmu 
na pohotovosti či při hospitalizaci. 
Aktuální program k akcím a o dění v Krůčku 
najdete na našem webu www.kruceksvitavy.cz 
a na facebook.com/mckrůček.cz, případné do-
tazy k aktuálnímu dění či provozu vám rádi zod-
povíme také na telefonním čísle 724 150 215 
nebo na e-mailu: materskecentrum@kruceksvi-
tavy.cz. Přejeme vám všem krásné léto! Za tým 
Krůčku Kateřina Burešová 

Klub seniorů
Vzdělávání v oblasti digitálních dovedností
Zájemci o seminář „Jak na chytrý telefon a tab-
let“ se sešli začátkem června ve Fabrice. Díky 
projektu Nadace Vodafone ve spolupráci 
s Moudrou sovičkou proběhly 2 čtyřhodinové 
kurzy pro seniory 65+. Účastníci velice ocenili 
přístup lektora Moudré sovičky, který jasně a tr-
pělivě vysvětloval jednotlivé kroky při práci 
s telefonem a tabletem, jak bezpečně se pohy-
bovat na internetu a vyhledávat potřebné infor-
mace. Moc děkujeme! 

Milé seniorky a senioři, 
přejeme vám, abyste krásný letní čas prožili 
ve zdraví, společnosti svých blízkých a přátel, 
věnovali se svým zálibám. Pevně věříme, že 
od září nám nebude již nic bránit ve společném 
setkávání.  Milena Brzoňová 

ZO Kardio Svitavy
Pro své členy a přátele
Základní organizace Kardio vítá možnost opě-
tovně nabídnout, nejen svým členům, příleži-
tost ke společným setkáváním, jejichž absence 
a nemožnost uskutečňování nebyly příznivé 
nejen na psychiku jedinců, ale v řadě případů 
i na tělesnou kondici.  
Pro nadcházející prázdniny plánujeme další 
“železniční a plavební výlet”, spojený s vycház-
kou, a to do Brna. Záměrem je cesta vlakem 
do Brna a následně lodí z přístaviště Bystrc 
do přístaviště Hrad Veveří. Právě tento hrad by 
měl být cílovým místem této “expedice”. 
Přesný termín konání ještě nebyl stanoven, ale 
předběžně se jedná o termín 20. nebo 21. čer-
vence. Případní zájemci nechť sledují informa-
ce ve vývěsních skříňkách ve Svitavách a Po-
ličce. 
Pro měsíc srpen je záměr uskutečnit vycházku 
do okolí Březin či Pusté Rybné. Více bude sdě-
leno obvyklou formou.  Josef Zavřel 

Skauti Svitavy
Skautské léto
Léto pro nás, skauty, znamená společně tráve-
ný čas na stanových či putovních táborech, 
službu, mnoho aktivit a zábavu. Skautské tábo-
ry jsou specifické tím, že se jich účastní děti, 
které spolu pracují i během roku. Tráví tak léto 
se svými dobrými kamarády. Celý končící 
skautský rok byl těžký, mnoho vazeb a rozvo-
jových aktivit bylo narušeno. Nejen proto se 
všichni na letní akce těšíme, a že nás toho čeká 
mnoho. Svitavské skautské středisko připravu-
je v úvodu července dva stanové tábory. Dívčí 
oddíl bude trávit krásné chvíle na našem tábo-
řišti na Trpíku, na kluky čeká dobrodružství 
na základně poličských skautů Maděra. Kromě 
toho čeká naše členy sjíždění řeky Ohře, puto-
vání po Žďárských vrších, zážitková akce pro 
rovery (skauti 15–20 let). Řada vedoucích vyra-
zí na vzdělávací kurzy. I letos budeme v blíz-
kosti města spravovat kešku v rámci letní hry 
ČT Déčka pro veřejnost. V srpnu budeme také 
plánovat nový skautský rok včetně případného 
otevření nových družin. Pokud byste chtěli svou 
dceru či syna do skautu přihlásit, dejte nám 
vědět na e-mail svitavy@skaut.cz. Léto to bude 
jistě bohaté. Přejeme i vám krásně prožité letní 
dny. Všichni si to zasloužíme! Antonín Benc
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SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

Svitavy 2040
Výtvarná Rosnička – 3. ročník
Již 3. ročník Výtvarné Rosničky chystá svitav-
ská občanská iniciativa Svitavy 2040 na srpen 
tohoto roku. Zahájení proběhne 20. srpna, tj. 
týden před samotným hudebním festivalem. 
Výstava pak potrvá necelé 3 týdny tak, aby ji 
mohli navštívit jak svitavští občané, tak právě 
návštěvníci hudebního festivalu v rámci navá-
zaného doprovodného programu.

Cílem Výtvarné Rosničky je každý rok ve Svita-
vách představit mladého progresivního umělce 
a jeho tvorbu. Na první Výtvarné Rosničce 
v roce 2019 vystavovala svá díla talentovaná 
slovenská ilustrátorka Barbora Idesová, kterou 
v roce 2020 následoval malíř Pavel Gončarov. 
Pozvání na 3. ročník přijala další žena. Dana 
Ledl, která tvoří a vystavuje pod uměleckým 
jménem MYOKARD, je ilustrátorka a grafická 
designérka. Nesmírně talentovaná umělkyně 
na volné noze vystudovala vizuální umění 
na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovi-
cích, grafikou a ilustracemi se živí a má za se-
bou více jak 20 výstav. Její ilustrace jsou velmi 
osobité a mají jasný rukopis, nebojí se zrcadlit 
aktuální sociální i politická témata. Mimo jiné 
ilustrovala knihu Niny Špitálníkové Svědectví 
o životě v KLDR, která nedávno získala oceně-
ní Magnesia Litera.
O místě konání výstavy budeme informovat 
na facebookovém profilu www.facebook.com/
svitavy2040. Vojtěch Hajský

www.creditas.cz
800 888 009Vybírejte

zdarma
z bankomatů
po celém světě

Stavte se na naší 
nové pobočce
Svitavy,
nám. Míru 128/60

Provozní doba
PO, ÚT, ČT: 8.00–12.00, 12.30–16.00
ST: 8.00–12.00, 12.30–17.00 
PÁ: 8.00–12.00, 12.30–15.00

Rosnička 2021  
už za dva měsíce
Ve dnech 27. až 28. srpna 2021 se přírodní 
areál v okolí rybníka Rosnička na dva dny opět 
promění v karneval moderních zvuků. Čeká 
nás jubilejní 10. ročník hudebního festivalu 
Rosnička. Festival si za cíl klade představovat 
publiku nové postupy v hudební tvorbě a ohý-
bání zaběhlých stereotypů. Chce ukázat, že 
techno dávno není sprosté slovo, ale nedílná 
součást nynější popkultury. Na Rosničce usly-
šíte moderní klubovou taneční hudbu jako je 
techno, house, electro, ale i rap nebo experi-
mentálnější elektronické subžánry.
Vystoupí Bert & Friends, Hugo Toxxx, Vento-
lin DJ set, Hello Marcel, Mutanti Hledaj Vý-
chodisko, ICY L, ILLJA, ARIAN730, Viah, 
Bullerbyne, Benedikt Frey, kuprion, INIT, 
Olēka, BoLs, David Herzig, Josefina Dusk, 
samozřejmě i svitavský rodák DJ Joshek 
a dalších 31 vystupujících. Jan Barnet
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OCENĚNÍ PRO SVITAVSKÝ SPORT

Marcela Sezemská je v síni slávy  
Pardubického kraje
Pardubická krajská organizace České unie sportu vyhlašovala ve spolupráci s Pardubickým krajem 
a Deníky Bohemia koncem dubna anketu Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje. Mezi úspěš-
nými sportovci vstoupila do síně slávy Marcela Sezemská za svou práci ve sportovním prostředí, 
která významně přesahuje hranice našeho města.
Hlavní osoba volejbalového oddílu TJ Svitavy si svojí prací získala uznání nejen svitavských vo-
lejbalistů. Je respektována i dalšími sportovci pohybujícími se mimo volejbalové kurty. Dlouhole-
tá trenérka volejbalu velí místnímu oddílu více než 40 let. Od roku 2011 je zároveň předsedkyní TJ 
Svitavy, která má aktuálně 1312 členů. Největším oddílem v TJ je volejbal s 420 členy. Aby toho 
nebylo málo, tak od roku 2009 ještě vede Krajský volejbalový svaz. Členství ve Správní radě Čes-
kého volejbalového svazu před více než 20 lety považuje jen za krátkou epizodu, přednost dává 
jednoznačně svitavskému a regionálnímu sportu. 

Marcelo, stále sama trénuješ, co Tě na samot-
ném trénování děvčat baví nejvíce?
„Nevím, jestli „baví“ je ten nejpřesnější výraz, 
ale budiž. Přiznávám, že ačkoliv trénuji už půl 
století... to je hrůza!!! ...tak trénuji stále ráda. Pře-
devším jsem stále mezi dětmi a mladými lidmi. 
„Kdysi“ jsem trénovala i dospělé, ale na to už 
bych teď neměla nervy. U žactva a dorostu 
máte možnost sledovat, jak se zlepšují, jak 
zvládají výhry, jestli je štve, že prohráli, jak se 
učí týmové spolupráci, na soustředěních je po-
znáte i z jiné stránky, nejen té sportovní. A když 
se podaří jednou za čas dovést družstvo až 
do ligových soutěží, to pro mě byla a je odmě-
na. Ale nemusí každý projít ligovou soutěží, 
stačí, když mu zůstane sport celoživotně ko-
níčkem, zábavou. Potěší mě, když se někdo, 
kdo už třeba volejbalu nechal, po několika le-
tech objeví třeba na městské lize, na smíšených 
turnajích nebo jiných sportovních rekreačních 
akcích. To si vždycky řeknu, že to všechno mělo 
a má smysl.“ 

Volejbalový oddíl se 420 členy, to už je pořád-
ná "fabrika", přibliž nám běžný chod oddílu, 
co vše je nutné v probíhající sezóně řešit.
„Skutečně to aktuálně kolos je. Ukormidlovat 
veškerou činnost úplně jednoduché není, ale 
nejsem na to zdaleka sama. Máme zhruba de-
setičlenný tým, který činnost řídí, přiléhavěji 

řečeno – stará se. Pro všechny, kteří se na za-
jišťování činnosti oddílu podílejí, je volejbal ko-
níčkem, tedy spíš pořádným koněm, takže je to 
činnost, která spolkne velkou část osobního 
volného času. Nejdůležitějším pilířem pro hráče 
a hráčky jsou ale samozřejmě trenéři. Máme 
teď 24 kvalifikovaných trenérů a 17 asistentů, 
tedy pomocníků z oddílu i z řad rodičů. Odvá-
dějí největší část oddílové „práce“, trénují, ab-
solvují soutěže, o svoji tréninkovou skupinu se 
prostě starají.
Všechno ostatní, co se musí pro oddíl v průbě-
hu sezóny udělat, se dá shrnout asi takto: je 
nutné hlídat rozpočet: finance, zajistit tréninko-
vé prostory, jednat o víkendových pronájmech 
pro soutěže, vypořádat se s administrativou, 
jednat se sponzory, zabezpečit materiál a další 
vybavení, zajistit brigády na kurtech, zorgani-
zovat letní soustředění, uspořádat Městskou 
volejbalovou ligu a další tradiční turnaje, starat 
se o činnost sportovních středisek žactva, dělat 
nábory, organizovat sportovní kroužky, umož-
ňovat další vzdělávání trenérů i rozhodčích, 
opečovávat web a sociální sítě… Možná tomu 
nebudete věřit, ale jeden či dva dobrovolníci 
by to určitě nezvládli.“

Krajské předsednictví je pouze manažerská 
funkce, nebo máš i zde balík práce, kterou 
sama musíš udělat?

„Ve většině krajů to převážně manažerská funk-
ce asi je, ale v našem kraji se to před dvěma 
lety tak nějak zvrtlo, a protože nikdo jiný právě 
nebyl (nebo být nechtěl), převzala jsem ještě 
komisi mládeže, tedy organizaci krajských mlá-
dežnických soutěží. Ale už se blýská na lepší 
časy, získala jsem vedoucí jednotlivých soutě-
ží (samozřejmě z našeho oddílu) a už taky vím, 
kdo by celou komisi mohl úspěšně vést. Nako-
nec krajské předsednictví se chystám v do-
hledné době opustit, už je na čase.“ 

Tělovýchovná jednota Svitavy (TJ) je velká or-
ganizace, kolik má sportovních oddílů a jaká 
je vzájemná spolupráce, je-li nutná?
„Svitavská TJ sdružuje celkem 12 oddílů. Podle 
členské základny jsou největšími oddíly atleti-
ka, florbal, fotbal, volejbal, střed tvoří ASPV, 
basketbal, hokejbal, plavání, tenis, nejmenšími 
oddíly jsou silový trojboj a stolní tenis. Asi se 
mnou nebudou zdaleka všichni souhlasit, ale 
já jsem přesvědčena o tom, že když se po roce 
1989 rozhodovalo o tom, jestli se jednotlivé 
oddíly osamostatní, nebo zůstanou sdruženy 
v TJ, tak po jednáních se zástupci města roz-
hodli tehdejší předsedové oddílů společně 
s výkonným výborem TJ dobře, když zastřešu-
jící organizaci zachovali. 
TJ řídí nyní sedmičlenný výkonný výbor dobro-
volných funkcionářů, tedy zástupců oddílů, kteří 
mají své zaměstnání, rodiny, ve volném čase 
trénují, „bafuňaří“ ve svém oddílu… Klobouk dolů 
před nimi! Nedovedu si představit, že by se kaž-
dý oddíl zvlášť musel vypořádat se všemi admi-
nistrativními povinnostmi, které doba přinesla, že 
by každý oddíl zvlášť zpracovával žádosti 
na granty, dotace, vyúčtovával je, staral se o ma-
jetek, spravoval ho… V tomto směru je doslova 
záchranou TJ, že máme výbornou ekonomku, 
paní Petru Ryšavou. Je jedinou zaměstnankyní 
TJ a v podstatě zastane práci zdaleka ne jen ad-
ministrativní. Přestála již bez ztráty kytičky kont-
roly z MŠMT, krajského i finančního úřadu. Tam, 
kde já už se skoro kácím, ona je ještě docela 
v klidu, jistá si tím, že jsou věci v pořádku.
Ale abych se vrátila k otázce. Oddíly si řídí spor-
tovní činnost samostatně, v ostatních oblastech 
spolupracují. To víte, že se to někdy i trochu za-
drhne, ale nevzpomínám si, že bychom se na-
konec nedohodli! Každý se snaží aspoň někdy 
„kopnout“ za svůj oddíl, ale dobře víme, že ze 
společného postupu mají nakonec prospěch 
všichni, nebo aspoň většina.“

Co Ti ve Svitavách práci pro sport ulehčuje? 
A co by šlo dělat lépe?
„Stojím si za tím, že bez podpory města a jím 
zřízené organizace Sportes by TJ nebyla tam, 
kde je. A já sama už bych buď byla v blázinci, 
nebo bych s veškerou činností pro sport dávno 
sekla. Město udělalo v minulých letech ve pro-
spěch svitavského sportu několik zásadních 
kroků. Především vytvořilo sportovcům výrazně 
lepší podmínky tím, že převzalo majetek TJ 
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a prostřednictvím Sportesu se o něj stará. TJ 
neměla nikdy peníze na velké investice a nedo-
sáhla by na takové dotace, za které by postavila 
sportovní halu, Šapito, zrekonstruovala Svitavský 
stadion, zmodernizovala lánský fotbalový areál, 
rozšířila volejbalové antukové kurty, zastřešila 
umělou ledovou plochu… 
Dalším krokem, kterým město výrazně TJ po-
mohlo, je skutečnost, že sport podporuje fi-
nančně. Dostáváme od města každoročně do-
tace a když k nim připočítám sponzorství, dary, 
příspěvky členů TJ a současný dotační program 
NSA „Můj klub“, tak tvrdím, že máme mnohem 
větší finanční jistotu než kdykoliv dřív. Tato jis-
tota dala oddílům například možnost alespoň 
částečně odměňovat trenéry, a to je z mého 
pohledu velká výhra. Bez trenérů především 
děti a mládež sportovat nemohou, a spoléhat 
dnes na to, že se budou trenéři své práci věno-
vat „jen tak“, z nadšení a lásky ke sportu, je 
v dnešní době hodně naivní. 
A co by se dalo dělat lépe? Lépe by se samo-
zřejmě dalo dělat téměř všechno, to jsem si 
jistá. Jen kde na to vzít především čas, když 

amatérský výkonnostní sport v celé republice 
stojí stále na dobrovolných pracovnících? Ne-
vím, jestli vůbec ještě existuje nějaká oblast, 
kromě dalších organizovaných volnočasových 
aktivit, kde by to bylo stejné.“

Od roku 2011 jsi předsedkyní TJ Svitavy. Jak 
se liší řízení celé TJ a jednoho oddílu?
„Zpočátku jsem měla několik problémů. Tak 
především jsem všechno viděla očima volej-
balistky, očima předsedkyně volejbalového 
oddílu. A potom, naivně jsem si myslela, že 
i o ostatních oddílech toho vím hodně, tedy 
aspoň tolik, abych mohla srovnávat, řešit, ob-
hajovat, argumentovat. Rychle jsem ale zjistila, 
že to tak není. Každý sport, tedy i oddíl, je jiný. 
Jsou sporty ryze kolektivní, v dalších převažuje 
individuálnost, některé se provozují pouze v tě-
locvičnách, jiné na venkovních hřištích. Jsou 
sporty finančně náročnější, další přece jen lev-
nější, takže jen tak „nacpat“ všech dvanáct 
oddílů do jednoho pytle prostě nejde. Pořád 
musíte myslet na to, že zastupujete všechny 
oddíly v zásadních otázkách, situacích, smě-

rem k institucím, veřejnosti. Ve výkonném vý-
boru je nás sedm, všichni jsme zároveň před-
sedy oddílů. Postupem času každý převzal 
za něco zodpovědnost a rozhodujeme společ-
ně. A protože se o sportovní stránku stará kaž-
dý oddíl sám, tak to vidím tak, že jednodušší je 
řídit TJ než „svůj“ oddíl. V něm řešíte problémy, 
situace, o kterých se nezaujatým ani nezdá.“

Kam by podle Tebe měla TJ v následujících 
letech směřovat? Máš vizi pro dalších 10 let?
„V našem městě není početnější spolková orga-
nizace. S více než 1 300 členy začínám mít oba-
vy, že už pro rozšiřování příliš velký prostor není. 
Máme za sebou sice prazvláštní rok, kdy jsme 
kolem sportovišť pouze chodili, ale v „normální“ 
době, která se snad již definitivně vrací, volného 
prostoru, například v tělocvičnách, moc nena-
jdete. Ale jsem celkově optimistka. Představuji 
si nadále výbornou spolupráci s městem, TJ 
bude řídit profesionální pracovník, nebo bude 
na odboru školství radnice jeden pracovník, v je-
hož gesci bude sport. V oddílech, alespoň v ně-
kterých, budou mít možnost zaměstnat profesi-
onálního trenéra – metodika. U některé ze tří 
svitavských škol, které dosud tělocvičnu nema-
jí, vyroste nová, sportu a veřejnosti bude sloužit 
zrekonstruovaný bazén. Podnikům, firmám, pod-
nikatelům se bude ekonomicky dařit, a tak budou 
určitě rádi podporovat i „domácí“ sport. Opravdu 
věřím, že za těch 10 let bude ještě více platit „Svi-
tavy – město sportu“.  Pavlína Švihelová

Marcela Sezemská
 • narozena 26. 7. 1948 ve Svitavách
 • absolvovala SVVŠ Svitavy  

(dnešní gymnázium) a Přírodovědeckou 
+ Filozofickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci

 • učitelka SZŠ Svitavy 1971–2001 
 • místostarostka Svitav 2000–2010
 • od roku 1958 členka volejbalového 

oddílu TJ Svitavy
 • více než 50 let trenérkou volejbalu
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Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/Svitavyavy
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Svitavy a zážitky.
Otevření Sváťovy zážitkové cesty u rybníka Rosnička.

Charita Svitavy: festival Vzadu v sadu.
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Úspěšný atletický vstup do sezóny družstev
Přestože je atletika individuálním sportem, 
máme také své soutěže družstev, a je vidět, že 
nám rostou další nástupci Elišky Červené.
Jako první zahájila soutěž družstva přípravek 
(U12). Naše skupina C je dlouhodobě nejtěžší 
skupinou v kraji. Svitavská děvčata skončila 
na 2. místě za Moravskou Třebovou, která pře-
kvapivě, ale zaslouženě první kolo vyhrála. 
Chlapci skončili také druzí a mají velkou šanci 
se s děvčaty probojovat do krajského finále. 
Nejlepší svitavskou závodnicí byla Lucie Jílko-
vá se 1550 body (60 m 9,40 s, kriket 23,45 m, 
dálka 4,08 m a 600 m 1:54,26), mezi chlapci 
Jáchym Maděra (1053 bodů 60 m 9,15 s, kriket 
35,26 m, dálka 3,58 m a 600 m 2:03,81). 
Můj dům, můj hrad! To bylo vidět na Svitavském 
stadionu ve středu 9. 6. v soutěži mladších žáků 
a žákyň (U14). Děvčata si v 1. kole KPD skupiny 
B připsala drtivý triumf a, pro trenéry poněkud 

překvapivě, je vítězstvím doplnili i chlapci. Díky 
těmto prvním místům se i mladšímu žactvu 
přiblížilo podzimní krajské finále. Nejlepší byly 
Charlene Crhová (vítězka 60 m př. 10,75s a výš-
ky 1,35m a pátá v dálce 3,98m) a Eliška Lipská 
(vítězka oštěpu 27,91, druhá na 60m 8,83, třetí 
v dálce 4,34m). Mezi chlapci kraloval Vojtěch 
Šmíd (vítěz 60m 8,19s a 150m 19,90 a druhý 
v dálce 4,94 cm). Na třetím místě se zatím 
v krajském přeboru drží starší žákyně za Škol-
ními atletickými kluby z Chrudimi a z Pardubic. 
Boj o druhé místo prohrály jen těsně a drží šan-
ci na postup na Mistrovství Čech. Nejlepší zá-
vodnicí byla Luisa Klementová (první v dálce 
5,08 m, druhá na 300 m 43,76 s a třetí na 60m 
8,29 s). Děvčata i chlapci se odměnili za dlou-
hou a těžkou přípravu v rámci koronavirových 
omezení a z výsledků je patrné, že své tréninky 
opravdu poctivě odmakali. Josef Marek

SPORT

Eliška Červená ovládla víceboje
Po loňském bronzu, kdy se musela vypořádat s přechodem do kategorie dorostu, se na sedmibo-
jařský trůn opět vrátila poličská rodačka Eliška Červená závodící za oddíl atletiky TJ Svitavy. Tri-
umfovala výkonem 5194 bodů, který by v normálních časech znamenal splnění ostrého A limitu 
a odjezd na Mistrovství Evropy U18. To však bylo vzhledem k pandemii pro letošní rok zrušeno.

Eliška začala závod nejlepším možným způso-
bem – osobním rekordem na 100 m překážek 
za 14,05 s. Nevydařená výška 159 cm byla mo-
tivací do vrhačského sektoru. Spolupráce 
s paní Vlaďkou Petrželovou, která Elišku 
na kouli připravovala, se vyplatila a znamenala 
další rekordní hod do vzdálenosti 12,19 cm. 
Po vrhu koulí následuje poslední disciplína prv-
ního dne, sprint na 200 m. Na světelné tabuli se 
po doběhu objevil čas 25.29 s, jen dvě setiny 
za osobním rekordem. Po prvním dnu víceboje 

tak Eliška přenocovala na prvním místě s po-
čtem 3229 b před největší soupeřkou Jessicou 
Nechanickou z USK Praha 3197 bodů.
Druhý den začala Eliška v dálkařském sekto-
ru. Bohužel výkon „jen“ 527 cm byl daleko 
za očekáváním svěřenkyně Milana Boučka, 
naštěstí se v sektoru nedařilo ani dalším zá-
vodnicím. Předposlední disciplína víceboje je 
hod oštěpem, kde si výkonem 38,36 m spra-
vila chuť po nevydařené dálce. Závěrečný běh 
na 800 m je velmi náročný z důvod únavy 
po šesti předchozích disciplínách. Vzhledem 
k výsledkům bylo jasné, že pro zlato musí Eliš-
ka běžet na hranici osobního rekordu. Výsled-
ný čas 2:29,81 znamenal zlepšení osobního 
rekordu o dvě vteřiny, a Eliška celkovým 
součtem 5194 bodů získala pro Atletiku Svi-
tavy zlatou medaili.
Elišku nyní čeká porovnání výkonnosti mezi 
specialisty na mistrovství ČR jednotlivců, které 
se koná 19.–20. 6. v Kladně, kde bude mít vzhle-
dem k postavení v aktuálních českých tabul-
kách také medailové ambice.  Josef Marek

Tuři naskakují do první ligy
Svitavští Tuři odehráli v předkole play-off KNBL dva velmi vyrovnané zápasy se SLUNETOU Ústí 
nad Labem. Doma prohráli o dva body a venku po velkém dramatu remizovali, když minuli poten-
ciální postupovou trojku. Jejich konečné deváté místo nenaplnilo sezónní očekávání a po loňském 
třetím místě bylo určitě pod možnostmi týmu.

Přes nevýraznou týmovou sezónu se mohou 
Tuři pochlubit jednou trofejí. Celoroční soutěž 
o nejefektnějšího hráče celé ligy získal pro Svi-
tavy Delvon Johnson. Po K. Barkerovi a T. J. 
Aikenovi je to třetí triumf svitavského hráče 
v této soutěži. Bohužel obtížné covidové ob-
dobí výrazně poznamenalo ekonomickou 
stránku klubu. Po odchodu titulárního partnera 
Tuři nesestavili konkurenceschopný rozpočet 
na příští sezónu v KNBL a rozhodli se z finanč-
ních důvodů hrát druhou nejvyšší soutěž. Je to 
po dlouhých jedenácti letech v nejvyšší soutě-

ži velká škoda. Tuři získali pro Svitavy jedno 
třetí, dvě čtvrtá místa v KNBL a navíc vybojo-
vali dvakrát bronz v Českém poháru. Pro novou 
sezónu se klub již dohodl s "exligovým" trené-
rem Peterem Bálintem a společně sestavují 
nový tým. Cílem vedení je udržet 3 až 4 hráče 
současného kádru i pro druhou nejvyšší sou-
těž. Velké poděkování patří všem podporova-
telům basketbalu včetně Města Svitavy, Pardu-
bického kraje, firmy DEKSTONE a skvělých 
svitavských fanoušků.   Pavel Špaček

Svitavská anketa 
Sportovec roku 
zná své vítěze
V netradičním prostředí a v netradičním 
termínu proběhlo slavnostní vyhlášení an-
kety Sportovec města Svitavy za rok 2020. 
Na Den dětí a „na zimáku“ předali předsta-
vitelé města a TJ Svitavy ocenění řadě 
jednotlivců v kategorii žactva, dorostu 
i dospělých. Čtyři sportovní kolektivy ob-
držely pohár pro Družstvo roku. K oceně-
ným trenérům a tradiční Osobnosti sportu 
letos přibyly i dvě Ceny města Svitavy in 
memoriam pro dvě výrazné osobnosti, 
které nás v roce 2020 opustily.  Jiří Petr

Tady je seznam oceněných:
Žactvo jednotlivci:
Gerišer David, tenis TJ Svitavy
Hlaváček Jonáš,  
sportovní gymnastika TJ Svitavy
Janků Barbora, atletika TJ Svitavy
Marek Lukáš, triatlon,  
cyklistika 4SPORTS Team Svitavy
Reitschmiedová Erika Lilla,  
volejbal TJ Svitavy
Svoboda Adam, kopaná TJ Svitavy
Šmíd Jakub, basketbal TJ Svitavy

Dorost jednotlivci:
Červená Eliška, atletika TJ Svitavy
Krejčí Jan a Rouchal Dominik,  
tenis TJ Svitavy
Marek Jakub, triatlon,  
cyklistika 4SPORTS Team Svitavy
Pavlišová Valentýna, volejbal TJ Svitavy
Tůma Jiří, kopaná TJ Svitavy
Vaculík Lukáš, basketbal TJ Svitavy
Zoicas Jakub, silový trojboj TJ Svitavy

Dospělí jednotlivci:
Hajský Matěj, silový trojboj TJ Svitavy

Kolektivy:
junioři, volejbal TJ Svitavy
přípravky U10, kopaná TJ Svitavy
dospělí, tenis TJ Svitavy
žactvo, triatlon 4SPORTS Team Svitavy

Trenéři:
Bouček Milan, atletika TJ Svitavy
Maruš Petr, volejbal TJ Svitavy

Osobnost sportu:
Ševčíková Zdeňka, volejbal TJ Svitavy
Cena města in memoriam:
Petržela František, kopaná TJ Svitavy
Petržela Karel, atletika TJ Svitavy
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Florbal zahájil letní přípravu
Všechna družstva florbalového oddílu se 
po uvolnění protiepidemických opatření vrátila 
k tréninku, čímž de facto odstartovala přípravu 
na nadcházející sezónu, která, doufejme, začne 
v září. Téměř každý den tak můžete potkat flor-
balisty nebo florbalistky buď v areálu Svitavské-
ho stadionu, nebo v domácí hale Na Střelnici. 
Podmínky k tréninku mají Svitavští opravdu 
nadstandartní. Nejmladší družstva, tj. přípravky, 
elévové a mladší žáci se pozvolna dostávají 
zpět do formy a jejich příprava vyvrcholí tradič-

ním soustředěním v Čenkovicích na konci srp-
na. Starší žáci budou mít ve stejném termínu 
příměstské soustředění ve Svitavách, kde bu-
dou intenzivně využívat téměř všechna dostup-
ná sportoviště. Družstvo žen místo soustředění 
ještě řeší, ale s jistotou bude také na konci 
prázdnin. A tým mužů se po dvou sezónách 
nepřesvědčivých výsledků a záchranářských 
bojů v Národní lize bude snažit o výrazné zlep-
šení, jednoznačným cílem pro sezónu 
2021/2022 je play off Národní ligy. K tomu má 
pomoct i známý svitavský atletický trenér Milan 
Bouček, který mužům vede kondiční část sed-
mitýdenního tréninkového bloku, jenž končí 
v červenci. Následně v srpnu se pak muži pře-
sunou do haly a celý měsíc budou absolvovat 
florbalový trénink zaměřený jak na individuální 
dovednosti, tak na herní taktiku. Doufejme, že 
na výsledek přípravy se v září budou moct 
Na Střelnici přijít podívat i tradičně skvělí svita-
vští diváci.  Lukáš Brýdl

Bláža Memorial se hlásí třetím ročníkem 
ve svitavském skateparku
Rádi bychom vás pozvali na třetí ročník Bláža 
Memorialu, který se uskuteční opět ve skate-
parku na Cihelně. Akce se koná 31. 7. 2021 
od 9.00 hodin. 
První i druhý ročník přinesly nadočekávanou 
účast diváků, především z kruhu kamarádů, ro-
diny, ale i skejťáků, kteří tak dorazili a podpořili 
celou událost. Akce se opět ponese v přátel-
ském duchu při vzpomínce na našeho kama-
ráda, pro kterého byl skateboarding nedílnou 
součástí jeho života. Těšit se můžete na výstavu, 
hudební doprovodný program po celý den. Bu-
deme mít nachystaný Bláža memorial stánek 

a workshop, kde si budete moci vyrobit svoje 
vlastní placky. Hlavní program bude tvořit svi-
tavský Skate Local Contest, který si dobyl svoje 
místo na skateboardové scéně v ČR a vznikl 
právě před jedenácti lety ve Svitavách. Katego-
rie jsou vypsány ve streetu x minirampě a best 
tricku. Závod je rozdělen do věkových kategorií 
6–15 let, + 15 let chlapci, děvčata a legendary 
skateres. Večer po celém závodu nás čeká slav-
nostní vyhlášení všech vítězů a hudební pro-
gram pozvaných kapel, které vystoupí přímo 
ve skateparku. Jezdci se můžou těšit na ceny 
v hodnotě 30 tisíc  Kč od našich sponzorů. Akce 
má znovu upozornit na rozrůstající se skate-
boardovou scénu ve Svitavách, která už nutně 
potřebuje vybudovat nový betonový skatepark. 
Skateparky aktuálně rostou v Česku jako houby 
po dešti, a proto budeme apelovat na město, 
abychom brzy měli svůj moderní betonový 
skatepark. Celou událost můžete sledovat 
na Facebook události na stránkách Bláža Me-
moriál. Na akci jsou zváni všichni skejťáci, rodi-
na, přátelé a ostatní, kteří chtějí podpořit tento 
projekt. Pořadateli jsou SkateLocal.cz, rodina 
a přátelé. Tomáš Marek

Turnaj Svitavské  
tenisové srdce 
opět pomůže
Jako každým rokem i letos se sejdeme pro 
dobrou věc, a to 3. 9. 2021 na charitativním tur-
naji spolku Svitavské tenisové srdce. Již 9. roč-
ník se ponese ve stejném duchu jako ty před-
chozí – zápasy ve čtyřhře mezi sponzory pro-
jektu, ke kterým patří firmy i fyzické osoby ze 
Svitav a okolí. Na závěr celodenního turnaje 
proběhne předávání šeků obdarovaným z ru-
kou sponzorů.
V loňském roce jsme přerozdělili rekordních 
400 tisíc korun rodinám s handicapovanými dět-
mi a organizacím zajišťujícím péči o nemocné.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
dárcům za jejich finanční příspěvky, bez kte-
rých by celý projekt nemohl existovat. S našimi 
sponzory a podporovateli se můžete seznámit 
osobně během akce nebo na stránkách http://
www.tenisovesrdce.cz. Jste srdečně zváni! 

Lenka Karlíková

Plochá dráha 
jede!
V úterý 6. července vzhůru do Cihelny 
na plochou dráhu. Více než po roce se 
ve Svitavách pojedou závody 1. ligy druž-
stev na ploché dráze. Začátek je ve 14 ho-
din. A pokud situace dovolí, přivítáme 
na svitavském oválu rovněž oblíbené flat-
tracky, což je americká modifikace ploché 
dráhy. Závody mezinárodního mistrovství 
ČR společně s pohárem veteránů se poje-
dou v Cihelně 28. srpna 2021. Jiří Petr

SPORT

Super podívaná 
na Cihelně
Modelklub Svitavy pořádá ve dnech 23. až 
25. 7. 2021 mistrovství střední Evropy nej-
větších měřítek rádiem řízených modelů 
RC aut. Přijďte podpořit závodníky a udělat 
atmosféru. Akce se bude konat v revitali-
zovaném závodišti Modelklubu Svitavy. 
Najdete nás v areálu volného času Cihelna 
v ulici Hálkova 2296/19. Těšit se můžete 
na super podívanou těch největších RC 
vozů. Jedná se o modely v měřítku 1:5 po-
háněných spalovacím motorem. Nebude 
chybět doprovodný program, komentova-
ný průběh celého závodu, elitní špička 
těch nejlepších českých i evropských 
jezdců. Vstupné na akci je zdarma. Těšíme 
se na vás. Martin Zvára 


