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Tříkrálová sbírka 
už potřiadvacáté
Tříkrálová sbírka 2022 je za námi. Její vý-
sledky každoročně dosvědčí, že si někde 
v sobě neseme potřebu sounáležitosti, 
potřebu pomáhat, podělit se, vykouzlit 
úsměv, vědomí, že na svá trápení nemusí 
být nikdo sám. Tříkrálová sbírka patří k na-
šim životům více než 20 let a zdá se, jako 
by tu byla vždy. Po loňské nucené koled-
nické přestávce se za vámi letos opět 
mohly vydat skupinky králů. Díky obavám 
z nemoci, nemocem a karanténám se ne-
podařilo obejít úplně každý dům, bylo však 
možné přispět... Pokračování na straně 2 
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Masopustní obchůzka  
a zabijačkové hody
Po roční odmlce se do Svitav vrací masopustní veselice, kterou doplní tradiční zabijačkové hody. 
V sobotu 12. února vyjde ve 13 hodin od kašny na dolním konci náměstí Míru rej masek, aby před 
starou radnicí požádal starostu města o povolení k obchůzce. Jakmile se tak stane, průvod se 
obrátí a za pravidelného předvádění obřadních tanců projde kolem Fabriky do areálu katolické 
fary, na jejíž zahradě budou připraveny stánky s tradičním občerstvením. 

Těšit se můžete na masové speciality či maso-
pustní koláče, zatímco ve farní stodole na vás 
budou čekat zabijačkové hody s tlačenkou, ji-
trnicemi, ovarem, polévkou apod. Občerstvit se 
budete moci také teplou medovinou, svařeným 
vínem, čajem nebo třeba dobrým pivem. V are-
álu fary rovněž proběhne obvyklé zakončení 
masopustní obchůzky, které spočívá v rituálním 
poražení zpupné kobyly, aby následovalo její 
vzkříšení s pomocí kořalky. 
Svitavský masopust po dvou letech opět za-
jistí soubor z Vortové, která se může chlubit 
dlouhou tradicí masopustních obchůzek sa-
hající až do konce 19. století. Včele vortovské-
ho průvodu masek kráčí kobyla, která ztěles-
ňuje podstatu masopustních obyčejů. Její 
odsouzení a poražení za domnělé hříchy sym-
bolizuje obřadní očištění společnosti. Kobylu 

hlídá ras, který je oblečen do bílého kostýmu 
s červenými prvky. Výraznou maskou je stra-
katý či laufr, jenž dohlíží na řádný průběh ob-
chůzky a žádá starostu o povolení k jejímu 
provedení. Strakatého provází žena, její kos-
tým však obléká výhradně muž. Ukládá 
do košíku peněžité odměny a strakatému 
pomáhá ve vedení průvodu. Postavy turků 
odpovídají představě mladých mužů plných 
síly a energie, jejichž rituální tanec má zajistit 
dostatek úrody. Kostým slaměného se každý 
rok plete znovu, přičemž jeho postava je sym-
bolem plodivé síly.
V současné době není zřejmě třeba nijak zvlášť 
připomínat, že v rámci celé akce bude nutné 
dodržovat protiepidemická nařízení, která bu-
dou aktuálně platná a která mohou případně 
znamenat i její zrušení. Hynek Stříteský
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Vážení Svitavané, 
ačkoliv rozpočet města bude schválen až 
na jednání březnového zastupitelstva, již nyní 
využíváme vypsaných dotačních titulů a snaží-
me se získat finanční podporu na zlepšení in-
frastruktury města. Daňové výnosy za rok 2021 
byly o 85 milionů korun vyšší, než byly schvá-
leny v původním rozpočtu. Díky tomu zbývají 
zdroje na spolufinancování nových projektů či 
na přímé investování do projektů, na které není 
možné získat další prostředky jinou cestou.
V plánu je např. výměna povrchů parkovišť 
a chodníků v lokalitách Antonína Slavíčka, u ná-
draží a na ulici 5. května; přechod pro chodce 
a úprava autobusové zastávky na ulici Poličská; 
stavební úpravy objektu Světlanky; výměna 
lamp veřejného osvětlení ve městě, či dopravní 
napojení průmyslové zóny na obchvat.
Na uvedené projekty počítáme s podáním žá-
dostí o dotace v prvním čtvrtletí letošního roku. 
Všechny projektové dokumentace jsou připra-

vovány tak, abychom dosáhli co nejvyšší do-
tační podpory. Na projekty za zhruba 91 milio-
nů bychom tak mohli získat dotaci až 63 milio-
nů korun, tedy téměř 70 %. Díky tomu budeme 
moci ušetřit velkou sumu finančních prostřed-
ků z rozpočtu města. To, zda jsme s našimi žá-
dostmi uspěli, se dozvíme v průběhu roku, 
a poté se budeme moci pustit do samotné 
realizace. 
Samozřejmě připravujeme i další projekty, které 
máme v plánu podat do dotačních výzev, jenž 
budou vyhlášeny v průběhu roku. Všechny vám 
je postupně představíme v dalších číslech Na-
šeho města. Chtěl bych i touto cestou poděko-
vat týmu projektových manažerů a všem kole-
gům, kteří se do projektového řízení v jakékoliv 
fázi zapojují. Protože mají veliký podíl na tom, 
že se nám daří Svitavy zkrášlovat a věřím, že 
i letošní rok nebude v tomto směru výjimkou.

David Šimek, starosta města Svitavy
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VÍTE, ŽE...

…nově otevřené italské bistro Pizza e Ge-
lato Da Nicola nabízí rozmanitý výběr 
pizzy, vynikající kávu, snídaně, svači-
ny a bohatý výběr pravých italských spe-
cialit? Bistro najdete na adrese Soudní 
3, naproti poště pod náměstím. Těšíme 
se na vaši návštěvu od pondělí do čtvrt-
ka od 7 do 21 hodin, v pátek od 7 do 23 
hodin, v sobotu od 11 do 23 a v neděli 
od 11 do 21 hodin.
…si můžete dopřát poctivé farmářské 
produkty během zimních měsíců?
Na scuk.cz si stačí vybrat, objednat a vy-
zvednout v úterý nebo pátek na Gruzín-
ské 31 ve Svitavách.

Pokračování ze strany 1 
...do některé ze statických kasiček. Letos bylo 
pro Svitavy zapečetěno 80 kasiček. Ve Svitavách 
se díky vaší štědrosti vybralo krásných 302 837 
korun. Na celém Svitavsku pak 618 129 korun.
Díky sbírce každý rok pomůže Charita Svitavy 
mnoha lidem. Víte o někom, kdo se ocitl ve sví-
zelné situaci? Prostředky z Tříkrálové sbírky 
jsou tu i pro něj. Pomáhali jsme např. nemoc-
ným s vysokými doplatky za léky, samoživitel-
kám s nájmy, nákupy apod. Kromě pomoci 
občanům se letos pořídí nové invalidní vozíky 
s přídavným pohonem do centra denních slu-
žeb Světlanka a pro Charitní pečovatelskou 
službu. I díky Tříkrálové sbírce mohla být 
na Svitavsku spuštěna služba Domácí zdravot-
ní péče-ošetřovatelské a paliativní. Sestřičky již 
od října navštěvují nemocné a umírající, 
a umožnují jim tak dožít mezi svými. Pokud tuto 
nebo další naše služby potřebujete, ozvěte se 
nám na tel. 737183357, rádi vám pomůžeme 
zvládnout obtížné situace.
Děkujeme vám všem, milí spoluobčané, za vaše 
darující ruce, otevřená srdce a dobrý pocit ze 
svitavského sousedského společenství. Speci-
ální poděkování posíláme všem ochotným ma-
lým i velkým králům, bez nichž by se sbírka 
nemohla uskutečnit. Děkujeme také koordiná-
torce sbírky Miriam Holubcové. Více informací 
o sbírce a celkové výsledky jak za naši charitu, 
tak i celorepublikové naleznete na www.trikra-
lovasbirka.cz.  Vendula Kouřilová

Prvním občánkem 2022 je Tobiáš
Když maminka Tereza, která pracuje na svitav-
ském úřadě, odcházela na mateřskou dovole-
nou, s kolegy žertovala, že dost možná bude 
mít doma prvního občánka Svitav. Tahle myš-
lenka se asi miminku zalíbila a Tobiáš Vrbka se 
jím opravdu stal. Na svět přišel 2. ledna v pod-
večer s pěknými mírami – 49 cm, 3,25 kg. Tatí-
nek Matěj, který v loňském roce absolvoval 
cyklistický extrémní závod 1000 miles (v něm 
během 10 dní a 23 minut zvládl projet 1859 
kilometrů) a je tak na náročné momenty zvyk-
lý, byl u porodu velkou oporou.
Starosta města David Šimek společně s mís-
tostarostou Pavlem Čížkem rádi využili mož-
nost mamince poblahopřát k narození prvního 
potomka. Rodiče také od města dostali poukaz 

na nákup do DM drogerie. Tobiáškovi přejeme 
do života hlavně štěstí a těšíme se, až ho bu-
deme moci oficiálně přivítat na slavnostním 
obřadu vítání občánků.  Kateřina Kotasová

Koncem loňského roku uplynulo 10 let od smr-
ti dramatika, spisovatele, esejisty, filosofa, ob-
hájce lidských práv, mluvčího Charty 77, vězně 
svědomí, vůdčí osobnosti politických změn 
v listopadu 1989, československého a poté 
českého prezidenta, světového politika a an-
gažovaného občana Václava Havla. Zvláště 
v poslední době mnozí z nás pociťují, jak moc 
naší zemi podobná osobnost chybí. V roce 
2006, u příležitosti oslav 750. výročí od první 
zmínky města Svitavy, navštívil Václav Havel 
Svitavy a strávil tu celý den. Tehdy se na svitav-
ském náměstí sešlo nejvíce lidí, co si pamatuji.
Rádi bychom s vámi zavzpomínali na prvního 
prezidenta ČR prostřednictvím fotografií a jeho 
citátů, a to výběrem z výstavy „Havel v kostce“, 
kterou zapůjčila Knihovna Václava Havla v Praze. 
Ale také bychom se, alespoň prostřednictvím 
fotografií, rádi vrátili do toho slunného zářijového 
dne roku 2006. Po přivítání na radnici pobyl teh-
dy Václav Havel téměř celý den na zaplněném 
svitavském náměstí mezi obyvateli města. Spo-
lečně s předsedou Senátu Parlamentu ČR Pe-
trem Pithartem pokřtil Kroniku města Svitavy 
a poté sledoval historický program. Prohlédl si 
náměstí a navštívil, stejně jako první českoslo-
venský prezident T. G. Masaryk v roce 1929, 
Ottendorferovu knihovnu. Návštěvu Svitav ukon-
čil v podvečer posezením a besedou v muzeu. 
Když jsem letos procházela citáty V. Havla 
z výše uvedené výstavy, žasla jsem, jakou mají 
platnost v dnešní době. Dovolte jeden z nich: 

„Nenávidět neumím a jsem tomu rád. Když pro 
nic jiného, tak už proto, že nenávist kalí zrak 
a tím znemožňuje hledat pravdu“.
Výstavu fotografií a citátů Václava Havla zahá-
jíme slavnostně ve středu 2. února v 18:00 ho-
din v kině Vesmír a poté se přemístíme do klu-
bu Tyjátr, kde od 19:00 hodin zhlédneme film 
Občan Havel. Jste srdečně zváni. 
O měsíc později, v pátek 25. března se bude 
konat setkání s Michaelem Žantovským, ředi-
telem Knihovny Václava Havla. Začátek je  
v 18:00 hodin. Blanka Čuhelová

Vzpomínka na Václava Havla
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Do Svitav přijel ministr školství
V pondělí 17. ledna přijel na svoji první pracovní 
návštěvu Svitav ministr školství Petr Gazdík. 
Hlavním důvodem byla jednání s řediteli i staros-
ty Svitav a blízkého okolí ohledně aktuální situa-
ce ve školství a aplikace středního článku pod-
pory (SČP) na Svitavsku.  Koncept SČP je zakot-
vený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 
2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality 
vzdělávání prostřednictvím komplexního systé-
mu podpory škol. SČP si lze představit jako pro-
středníka mezi MŠMT a školou či jejím zřizovate-
lem. Pomáhá zefektivnit oboustrannou komuni-
kaci. Jedním směrem zajišťuje rychlý přenos 
důležitých informací směrem ke školám a na-
opak přináší téměř okamžitou zpětnou vazbu 
od škol a zřizovatelů. Díky tomu může být jed-
notlivým školám poskytnuta pomoc, kterou 
opravdu potřebují. Právě Svitavsko se zapojilo 
do pilotního programu SČP a do roku 2023 bude 
díky tomu tým odborníků poskytovat školám 
z našeho regionu cílenou podporu (zejména 
v oblasti managementu, správy organizace a ve-
dení lidí) přímo v místě jejich působení.
„Já osobně jsem byl čtyři roky náměstkem pro 
školství ve Zlínském kraji, tato problematika je 
mi velice blízká. Děkuji panu starostovi Šimko-
vi a všem ředitelům v okrese, kteří se zasadili 
o aplikaci středního článku podpory na Svitav-
sku. Jsem velice rád, že se zde úspěšně poved-
la a je vidět, že to má smysl,” uvedl Gazdík. 
Pan ministr Gazdík stihl také navštívit Základní 
školu Felberova, kde se mj. zúčastnil výuky 
v přírodovědeckých a polytechnických dílnách. 
Ocenil práci pedagogů i zázemí školy: „Takto 
má vypadat moderní škola 21. století,” dodal 
Gazdík. (kk)

Trochu statistiky z matriky
V roce 2021 se ve Svitavách narodilo cel-
kem 766 miminek, z toho 162 malých Svita-
váčků. I vlivem pandemie jsme slavnostně 
přivítali pouze 47 z nich. Nejoblíbenějším 
dívčím jménem, které rodiče dcerkám vy-
brali, byla Eliška (následována Emou a An-
nou). Mezi chlapeckými jmény dominoval 
Jakub (druhým nejčastějším jménem byl 
Jan, třetím Vojtěch). Rodiče ale při výběru 
sahali i po netradičních jménech. Ve Svita-
vách tak například můžete potkat děti se 

jmény Adel, Benedikt, Bertram, Dave, Elliot, 
Kayla, Zachary či Zoe. Navždy nás opustilo 
244 obyvatel Svitav, celkem ve svitavské 
nemocnici zemřelo 508 lidí, což je o 82 lidí 
více než v roce 2020. Do Svitav se přistěho-
valo 267 občanů. Naproti tomu se jich ale 
více (325) odstěhovalo. K 1. lednu 2022 byl 
tak celkový počet obyvatel Svitav 16 545 
(z toho 159 cizinců s trvalým pobytem 
ve městě), o 119 osob méně v porovnání se 
stavem k 1. lednu 2021. (kk)

Sportovec  
roku 2021
Navzdory pokračující nejistotě v pořádá-
ní hromadných akcí, která v souvislosti 
s covidem-19 nadále panuje, máme stá-
le na paměti aktivní sportovce a opět 
chystáme slavnostní vyhodnocení jejich 
úspěchů. Věříme, že se společně sejde-
me a vyzdvihneme úspěchy jednotlivých 
sportovců, týmů i trenérů za rok 2021.  
O místu, termínech a podmínkách vás 
budeme včas informovat. 

Světlana Češková

Svoz plastů od rodinných domů
Po vyhodnocení průběhu svozu plastů z konce 
minulého roku rozhodla společnost LIKO, že 
pro svozy v letošním roce rozdělí město na dvě 
části. Svozy budou probíhat zhruba v půli ka-
lendářního měsíce, a to v lichých týdnech (tedy 
ve stejný týden v jakém je svážen komunální 
odpad). Nově ale proběhnou vždy v rámci dvou 
dnů, podle lokality umístění. Pomyslnou hrani-
ci pro svoz tvoří Studený potok – ulice Soko-
lovská – T. G. Masaryka – Hradební – Máchova 
alej – U Tří mostů.
Oblast „A“ na sever od této hranice (směrem 
na Lačnov) a stejně tak samotná hranice (tj. uli-
ce Sokolovská, T. G. Masaryka a Máchova alej) 
bude obsluhována vždy v pondělí (14. února, 
14. března, 11. dubna, 9. května, 6. června).
Oblast „B“ na jih od této hranice (směrem 
na Brno) bude obsluhována vždy v úterý (15. 
února, 15. března, 12. dubna, 10. května, 7. 
června). O termínech svozu platných v druhém 
pololetí vás budeme včas informovat.
Ve čtvrtek 24. února proběhne další výdej ná-
dob na plasty od 14:00 do 17:00 v areálu spo-
lečnosti LIKO SVITAVY a.s., v ul. Tolstého. Žá-

dosti mohou nově kromě obyvatelů rodinných 
domů podávat i obyvatelé menších bytových 
domů do 4 bytových jednotek, a to do 20. úno-
ra. Formulář žádosti o bezplatnou výpůjčku 
nádoby na plast je možné stáhnout na www.
svitavy.cz/odpady. (kk)

Termíny zasedání 
zastupitelstva
V roce 2022 dojde k zásadní změně. Zastupitel-
stvo města Svitavy bude nově jednat v pondělí 
namísto středy. První zasedání se uskuteční 
poslední den v lednu. Termíny pro letošní rok 
jsou stanoveny na 31. ledna, 21. března, 
16. května, 27. června, 12. září a 12. prosince. 
V jakých termínech se zastupitelé sejdou v říjnu 
a v listopadu, se rozhodne po komunálních vol-
bách, které proběhnou letos na podzim.  (kk)
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Marie Dědičová oslavila 101 let

Marie Dědičová se narodila 11. prosince roku 
1920. Do Svitav se přistěhovala z Jevíčka o 25 
let později. Nyní je nejstarší občankou Svitav, 
má dvě děti, tři vnuky a šest pravnoučat. Je 
úžasné, jak silně její pozitivní energie působí 
na okolí, takže téměř vždy okolo ní panuje ve-
selá nálada. O tom jsme se přesvědčili na vlast-
ní kůži i my, když jsme jí přišli k významnému 
jubileu poblahopřát. 
Paní Dědičová je od tří let členkou Sokola 
a právě motto “hlavně být stále v pohybu“ ji 
udržuje vitální i v jejím věku. Kdyby nebylo 
pandemie, žilo by se jí krásně. „Tahle doba je 
velmi těžká. Nás seniory to zasáhlo hodně. 

Chybí mi častější společnost a setkávání s ka-
marádkami.“
Již tři roky je klientkou Domova pro seniory, 
jehož služby si nemůže vynachválit. „Oceňuji 
práci sester, které nám pomáhají nad rámec 
svých povinností.“ Právě okolí Seniorcentra má 
prozkoumané nejvíce. 
„Letošní vánoční výzdoba v okolí vily se mi ob-
zvláště líbila. Upravený prostor před gymnázi-
em, svíčky na kruhovém objezdu i samotné 
nasvícení vily. Velice chválím toho, kdo to vy-
mýšlel.“ S rodinou vyráží ráda na výlet k Vodá-
renskému lesu, hlavně v době, kdy tam kvetou 
krokusy.

A jak tráví den? „Každé ráno čtu po snídani no-
viny, moje Lidovky. Projdu si je a dozvím se tak, 
co je nového. Dopoledne se účastním aktivit 
v Seniorcentru, jako je stolní tenis, bowling, tré-
nink paměti, pečení nebo kuželky. Baví mě to, 
i když je nás teď málo, protože se nemůžeme 
setkávat s jinými odděleními. Přes den si přečtu 
knihu, nejraději mám detektivky a večer kou-
kám na televizi. Spolubydlící špatně vidí, já 
zase špatně slyším. Tak žertujeme, že na tele-
vizi se jedna dívá a druhá ji poslouchá,“ uzavírá 
příjemné povídání vtipem.  (red)

INFORMACE Z MĚSTA

Zaměřeno na sociální služby ve Svitavách
Svitavy se dlouhodobě snaží pomáhat svým 
občanům, což se projevilo i v trojnásob-
ném zisku titulu Obec přátelská rodině a jed-
nou v ocenění Obec přátelská seniorům. Síť 
sociálních služeb je různorodá a snaží se zahr-
nout všechny cílové skupiny obyvatel, které to 
potřebují. Je možné využít pečovatelskou služ-
bu, výhodnou přepravu osob, aplikaci SOS 
tlačítko pro seniory, azylový dům, krizové cen-
trum, pedagogicko-psychologickou poradnu 
a mnoho dalšího. Všechny sociální služby jsou 
v našem městě poskytovány jak nestátními ne-
ziskovými organizacemi, tak organizacemi zří-
zenými městem či příspěvkovou organizací 
Pardubického kraje. A všem zaměstnancům 
patří za jejich nasazení velký dík.
Protože je celý systém podpory hodně rozvět-
vený, postupně vám představíme jednotlivé 
služby blíže, abyste získali jasnou představu 
toho, jak fungují a v čem vám mohou pomoci. 
Začínáme veřejným opatrovnictvím. (kk)

Omezení svéprávnosti jako ochrana?
Lidé s mentálním postižením, duševním one-
mocněním nebo jinou diagnózou, ne vždy plně 
zvládají uplatnit svá práva a často nejsou 
schopni plně převzít zodpovědnost za svá roz-
hodnutí. Právě v případě, kdy ne úplně rozumí 
právním jednáním, se mohou stát obětí mani-
pulace a být svým okolím poškozeni, ať už 
úmyslně nebo neúmyslně. Nemají-li tito lidé 
nikoho blízkého, kdo bude hájit jejich práva 
a oprávněné zájmy, rozhoduje soud o omezení 
svéprávnosti a dochází k ustanovení veřejného 

opatrovníka. Veřejné opatrovnictví, které je 
možno vnímat také jako institut tzv. poslední 
záchranné sociální sítě, často přichází na řadu 
až v době, kdy už se nakumuluje na člověka 
spousta různých problémů (dluhů, exekucí, půj-
ček apod.)
Město Svitavy vykonává veřejné opatrovnictví 
u 73 lidí s omezenou svéprávností. Práce veřej-
ného opatrovníka je pestrá, zajímavá a hlavně 
potřebná. Avšak zároveň je velmi zodpovědná 
a psychicky i časově náročná. Má-li opatrovník 
plně hájit práva, musí vstupovat do různých 
mezilidských i soudních sporů, a často se mu 
nedostává uznání. Musí rozhodovat za druhé 
lidi tak, aby je nepoškodil. Jak moc je tato prá-
ce náročná můžete posoudit sami na příběhu 
paní, říkejme jí Dana.
Paní Dana má duševní onemocnění a také po-
čínající demenci. Žije v nepřijatelných životních 
podmínkách a špíně. Nedostává se jí základní 
péče, výživy, ošacení a nemá téměř žádné fi-
nance. Navíc je obětí nepřijatelného chování 
vlastní dcery, která spolu s ní a svým dítětem 
žije společně v jedné domácnosti. Dcera nejen 
že o svou matku nepečuje, ale často klade pře-
kážky i službám v poskytování péče, uzavírá 
na paní Danu nevýhodné smlouvy, kterým už 
paní Dana nerozumí. Také ji uráží a ponižuje, 
zabraňuje jí jakémukoli kontaktu s vlastním 
vnukem a přeje si, aby bydlela někde jinde. 
Dům je však ve výhradním vlastnictví paní Dany 
a ta v něm bydlet chce.
Po sociálním šetření odbor sociální věcí navr-
huje soudu, aby chránil paní Danu, a navrhuje 

omezit její svéprávnost. Soud v rámci soudního 
řízení zjišťuje, že není v okolí paní Dany žádná 
vhodná osoba, která by se mohla stát jejím 
opatrovníkem, a tak pověřuje město Svitavy 
veřejným opatrovnictvím a neprodleně začíná 
hájení práv a zájmů paní Dany. Opatrovník za-
jišťuje, aby paní Dana měla co jíst, zajišťuje 
slušný prostor pro spánek (novou postel, po-
vlečení, prostěradla), základní oblečení, systém 
péče o oblečení, osobní hygienu, zprostředko-
vává domácí zdravotní péči. Také hradí náklady 
na bydlení, zastavuje exekuce, vyjednává splát-
ky či vyřizuje příspěvky. Prověřuje v součinnos-
ti s PČR zda ze strany dcery nedochází k týrání. 
Nastavuje spolupráci s neziskovými organiza-
cemi, které poskytují nezbytné sociální služby.
Vzhledem k jednání dcery paní Dany, která 
matku poškozuje i právně, opatrovník podává 
soudní žalobu a trvá na tom, aby se dcera také 
podílela na nákladech na bydlení v domě, 
v němž žije doposud zdarma. Opatrovník dále 
žádá soud o stanovení výživného dcery 
na matku. Jelikož je paní Dana téměř bez pří-
jmů, opatrovník spolupracuje s úřadem práce 
a žádá o oddělení členů v rámci jedné domác-
nosti tak, aby vznikl paní Daně nárok na dávky 
hmotné nouze. Paní Dana nechce jít do poby-
tového zařízení sociálních služeb, ale přeje si 
žít doma. Opatrovník respektuje její přání a ma-
ximálně se snaží podpořit její důstojný život 
v domácím prostředí. Snaží se nastavit systém 
podpory tak, aby byla paní Dana spokojena 
a došlo i ke zlepšení vztahu v rodině. 

Kateřina Ciencialová, veřejný opatrovník

Grantový program 
města Svitavy 2022
Rada města Svitavy schválila vyhlášení gran-
tových programů pro rok 2022, jimiž chce fi-
nančně podpořit nestátní neziskové organi-
zace, právnické osoby, podnikající fyzické 
osoby a fyzické osoby v jejich veřejně pro-
spěšné činnosti a organizování volnočaso-
vých aktivit pro děti a mládež na území měs-
ta Svitavy. Termín podávání žádostí o poskyt-
nutí dotace je od 7. března do 8. dubna 2022. 
Pravidla pro poskytování dotací a formulář 
žádosti jsou k dispozici na webu města, www.
svitavy.cz, v sekci občan a úřad – činnost úřa-
du – grantový program.  Světlana Češková
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Salvia má k dispozici nové auto
Středisko sociálních služeb Salvia již dlouhá 
léta spolupracuje s Nadací Konto bariéry, 
od které dostalo celkem tři automobily. Právě 
třetí vozidlo, Ford Tourneo Connect darovaný 
z projektu Globus, bylo ve čtvrtek 13. ledna 
slavnostně pokřtěno a uvedeno do provozu. 
Automobily je zajišťována přeprava seniorů, 
osob se zdravotním postižením, osob s chro-
nickým onemocněním a osob, jejichž pohybli-
vost nebo orientace je dočasně zhoršena 
na základě nemoci nebo úrazu (např. v případě 
zlomené končetiny).  (kk)

Děti půjdou k zápisu do ZŠ v dubnu 
Pro školní rok 2022/2023 se zápis dětí k povin-
né školní docházce do prvních ročníků základ-
ních škol uskuteční v úterý 26. dubna 2022 
od 14:00 do 17:30 hodin. Zapisovány budou 
děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Ve Svitavách jsou stanoveny spádové obvody 
pro celkem 6 základních škol. Základní škola 
má, dle školského zákona, povinnost zapsat 
přednostně děti ze svého školského obvodu 
(tzv. spádová škola). Právo rodičů vybrat pro 
své dítě libovolnou základní školu tím ovšem 
není dotčeno. Rozdělení ulic do školských ob-
vodů je stanoveno v obecně závazné vyhlášce 
města č. 7/2017, kterou se určují školské obvo-
dy základních škol zřízených městem Svitavy. 

Najdete ji na webu města www.svitavy.cz v sek-
ci občan a úřad – informace – vyhlášky a naří-
zení.
Rodiče mají dle školského zákona povinnost 
zapsat děti v rozmezí 1.–30. dubna v roce, kdy 
má jejich dítě nastoupit povinnou školní docház-
ku. V případě, že se rodič rozhodne požádat 
o odklad povinné školní docházky, musí k zápisu 
přinést písemnou žádost spolu s vyjádřením 
školského poradenského zařízení (pedagogic-
ko-psychologická poradna nebo speciální pe-
dagogické centrum) a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. O odložení povinné škol-
ní docházky rozhoduje ředitel základní školy 
ve správním řízení.  Světlana Češková

S únorem končí bruslařská sezóna
Po zhruba třech měsících provozu dojde v úno-
ru k ukončení bruslařské sezóny. Naplánováno 
je na neděli 20. února. V sobotu předtím pro 
vás připravuje od 14 hodin SVČ Tramtáryje tra-
diční Karneval na ledě a místo klasického ve-
černího bruslení se od 18 hodin můžete v ten-
to den těšit na „barevné bruslení“ s hudbou. 

Možnost jít si zabruslit máte do té doby každý 
všední den odpoledne (PO+ST+PÁ 15–17  
hodin; ÚT+ČT 14–16 hodin). O víkendu je brus-
lení pro veřejnost otevřeno jak dopoledne 
(10–12 hodin), tak odpoledne (14–16 hodin). 
V sobotu navíc můžete využít večerního brus-
lení od 18 do 20 hodin.  (kk)

Podnikni to! workshop pro začínající 
podnikatele byl úspěšný
Program „Podnikni to!” dokončil svou úvodní 
fázi, při které pomohl vzniknout i rozvinout 
mnoho podnikatelských projektů v regionu. 
S ohledem na velký zájem občanů Svitav i při-
lehlých obcí ho s klidným svědomím můžeme 
označit za více než úspěšný. 
I nadále proto budou aktivity ve Svitavách po-
kračovat. Budou pořádána každoměsíční se-
tkání začínajících i stávajících podnikatelů, 
na kterých se diskutuje, předává se zpětná 
vazba i kontakty a zapojují se různí tematičtí 
odborníci z praxe coby hosté. 

Kdokoliv, kdo má chuť se se svým podnikatel-
ským projektem zapojit, je srdečně vítán. Stej-
ně tak se nemusí bát ani lidé, kteří jsou zatím 
jen ve fázi nápadu nebo dokonce nemají ani 
ten. Stačí, že je téma podnikání jednoduše láká 
a rádi by se praktickou formou dozvěděli více. 
Ve všech těchto případech se stačí ozvat na e-mail 
kostalikova@klubpodnikavcu.cz.
Program je pořádán za podpory Svitav, Pardu-
bického kraje a Pardubického podnikatelského 
inkubátoru P-Pink. 

Jakub Tížek, zakladatel Podnikni To!

INFORMACE Z ÚŘADU

Veřejný pořádek
Dne 14. 1. v 21:04 h obdržela městská policie 
oznámení od ostrahy prodejny Albert na ul. U Tří 
mostů, že v prodejně mají zákazníka, který 
všechny kolem uráží, chová se nevhodně, a ani 
po výzvě nechce prodejnu opustit. Po příjezdu 
hlídky nám ostraha označila muže, který se měl 
dopouštět nadávek a slovního napadání vůči 
personálu prodejny. Z místní znalosti jsme ihned 
zjistili, že se jedná o nám známou osobu F.H. 
Muže jsme vyzvali, aby zanechal svého jednání, 
dokončil svůj nákup a prodejnu opustil. Muž, 
který byl zřejmě pod vlivem omamných látek, 
vedl dál nesmyslné řeči a jeho pohyb byl neko-
ordinovaný. Po naší opakované výzvě muž pro-
dejnu opustil, avšak cestou z prodejny stále 
pořvával, nevhodně gestikuloval a před prodej-
nou na parkovišti si nakonec stáhl kalhoty. Celou 
situaci jsme zaznamenali na kameru. Dotyčný 
místo nakonec opustil, avšak jeho jednání bude 
mít samozřejmě dohru, a to minimálně v rámci 
řešení celé věci v přestupkovém jednání.  

Narušení občanského soužití
Ve večerních hodinách dne 14. 1. vyjížděli 
strážníci městské policie na ul. M. Horákové 
k oznámení na rušení občanského soužití, kde 
mělo docházet k rozepři v rodině ohledně vý-
chovy dětí. Na místě bylo zjištěno, že došlo 
k hádce mezi otcem a synem bez fyzického 
napadení, kdy příčinou byl nesouhlas otce 
s tím, že syn není nikde zaměstnán a jen se válí 
doma. Jelikož chování dotyčných bylo ovlivně-
no předchozím požitím alkoholu, bylo všem 
doporučeno řešit vše v klidu druhý den. Otec 
z místa odešel a situace se uklidnila.   

Vraky vozidel
Městská policie se i letos bude zabývat oblastí 
vraků vozidel. Jsme vždy ti první, kteří případné 
vraky vozidel evidují, pořizují fotodokumentaci, 
provádějí ve věci základní šetření, jako je lustra-
ce vozidla, zjištění provozovatele, šetření k po-
jištění vozidla, platnosti technické kontroly vozi-
dla apod. Následně věc oznámíme správnímu 
orgánu odboru dopravy, který již provádí další 
úkony podle zákona, které mohou, ve svém ko-
nečném důsledku, vést až k odtažení vozidla. 
Městská policie nemá ze zákona oprávnění 
k nařízení odtahu vraků vozidel. Strážníci měst-
ské policie předali do současné doby k řešení 
více jak 35 případů, ale pravdou je, že se vozidla 
daří z komunikací průběžně odstraňovat. V sou-
časné době máme po městě sedm vraků.                     

Parkovací známky
Pokud pravidelně a po delší dobu parkujete svá 
vozidla na náměstí Míru, tak můžete nově zvá-
žit zakoupení nové elektronické parkovací 
známky. Již nedochází k prodeji žádné papíro-
vé známky či karty a nemusíte za oknem vozi-
dla mít žádnou nálepku či kartičku. Prodej a pří-
padná kontrola platné parkovací známky pro-
bíhá již plně elektronicky. Zaplacení běžného 
poplatku za parkování nadále trvá a je nutné jej 
při parkování vozidla vždy uhradit, jinak se řidič 
vozidla dopouští přestupku a může být za jeho 
neuhrazení sankcionován. Placení parkovného 
a způsob parkování vozidel bude ze strany 
strážníků městské policie trvale kontrolován, 
nejenom na náměstí Míru.   Rostislav Bednář
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Rostislav Bednář
Velitel Městské policie Svitavy
Třicáté narozeniny oslaví v letošním roce Městská policie ve Svitavách. Za dobu jejího trvání pro-
šlo touto organizací několik desítek strážníků a strážnic. Denně řeší nejrůznější záležitosti, které 
se týkají nás občanů a života v našem městě. Městskou policii nyní řídí pátým rokem velitel Ros-
tislav Bednář, jenž předtím pracoval čtyřiadvacet let pro státní policii.

Co vše patří k práci městské policie?
„Pokud bych měl uvést celý výčet činností prá-
ce strážníků městské policie, už zřejmě nezbu-
de prostor na další otázky. Zkusím to shrnout 
velmi stručně. Práce strážníků je v každém pří-
padě velmi různorodá, a proto lze říci, že se 
činnost strážníků mění v podstatě v místě 
a čase podle potřeb občanů, charakteru ozná-
mení či zjištění strážníků v rámci výkonu služby. 
Nicméně, naše dlouhodobé úkoly vycházejí 
zejména ze zajišťování místních záležitostí ve-
řejného pořádku, což je i hlavní náplň práce 
městské policie. Strážník městské policie je 
v každodenním kontaktu s lidmi z obce, v níž 
pracuje. Řeší mnohdy drobnější záležitosti, ale 
o to více mohou tyto drobnosti občany města 
trápit. Strážníci městské policie, stejně jako 
státní policie, především pomáhají a chrání. 
Dohlížíme na dodržování zákonů, závazných 
vyhlášek a nařízení měst a obcí, přispíváme 
k dohledu nad bezpečností a plynulostí silnič-
ního provozu, kontrolujeme dodržování veřej-
ného pořádku, pořádku a čistoty na veřejných 
prostranstvích a v neposlední řadě se zaměřu-
jeme také na prevenci kriminality. To je jen však 
krátký výčet našich činností.“
 
Které případy řešíte nejčastěji?
„V první řadě bych přesněji uvedl, že v naší 
evidenci rozlišujeme evidované záležitosti 
na události a přestupky. My jednak evidujeme 
všechny události, které jsou nám nějakým 
způsobem oznámeny, nebo je zjistíme vlastní 
činností. Zaevidovaná událost ještě nemusí 
být nutně přestupkem. Vedle toho evidujeme 
všechny zjištěné či oznámené přestupky. Nej-
častěji řešíme přestupky, které se týkají poru-
šení bezpečnosti a plynulosti silničního pro-
vozu, následují přestupky proti majetku, veřej-
nému pořádku a porušení závazných vyhlášek 
města.“

Lze říci, kolik případů posléze předáte Policii 
České republiky?
„Městská policie samozřejmě úzce spolupra-
cuje s Policií ČR v celé řadě případů. My samo-
zřejmě víme, kolik věcí jsme předali Policii ČR 
a naopak kolik oni nám, kolikrát kdo koho po-
žádal o výjezd a podobně. V této věci však ne-
záleží na procentech či počtech předaných 
případů, ale především na tom, aby byla vždy 
zajištěna co nejrychlejší reakce a pomoc ze 
strany strážníků či policistů osobám, které ji 
potřebují, zajištěna ochrana života a zdraví či 
majetku občanů či odvráceno hrozící nebez-
pečí…“

Kolik zásahů je na vašem kontě průměrně 
za rok? Který měsíc je na události nejbohatší?
„Jelikož přesné statistické údaje za rok 2021 
budeme teprve finalizovat, tak uvádím počet 
evidovaných událostí z roku 2020, který činí 
celkem 4585 evidovaných událostí, na které 
museli strážníci nějakým způsobem reagovat. 
Předpokládám, že číslo za rok 2021 bude po-
dobné. Počet námi řešených přestupků se 
v roce 2020 zastavil na čísle 1959. Po sečtení 
obou čísel se dostáváme k sumě 6544, což 
v přepočtu na dny v roce je 18 věcí na den, 
které strážníci musí nějakým způsobem řešit. 
Někdy řešení věci zabere pár desítek minut, 
jindy to může být i na hodiny. Mohu však říci, že 
více bohaté na události jsou spíše letní měsíce, 
kdy se logicky ve městě koná také více akcí 
ve venkovních prostorech.“
 
Je personální zabezpečení dostatečné, stačí 
na město velké jako Svitavy?
„Na městské policii je zabezpečen nepřetržitý 
provoz po celých 24 hodin, a to prostřednictvím 
dozorčích a hlídkových služeb. V současné 
době je na našem oddělení zařazeno celkem 
devatenáct strážníků včetně velitele městské 

policie a nemáme žádného civilního zaměst-
nance. Pokud někdo ze strážníků odejde, sna-
žíme se ihned o doplnění stavu. Současný per-
sonální stav je odpovídající a dostačuje.“
 
V týmu městské policie jsou ženy i muži. 
Osvědčily se třeba ženy při některých zásazích 
lépe? Kdy je zase vhodnější „použít“ mužský 
prvek?
„Ano, je pravda, že součástí našeho týmu jsou 
ženy. V současné době slouží v přímém výkonu 
celkem čtyři ženy. Jsem vnitřně přesvědčen 
a stojím si za tím, že pokud se někdo rozhodne 
pracovat jako strážník, policista či v obdobné 
profesi, tak není možné dělat rozdíly v tom, zda 
jde o muže či ženu. Všichni strážníci mají stejné 
podmínky, všem je známo, co se od nich poža-
duje, každý ví, co taková služba sebou nese 
a všichni musí být schopni provést zákrok či 
úkon, prostě si musí umět poradit. V tomto za-
městnání, stejně jako a v řadě dalších, není 
možné dělat mezi pohlavími nějaké rozdíly.“

Strážníci se jistě průběžně vzdělávají, v čem 
konkrétně?
„Popsat nastavení a strukturu celého vzděláva-
cího systému strážníků by znovu vydalo na je-
den celý článek. Stručně mohu říci, že pro za-
jištění odborné úrovně strážníků, a to zejména 
po stránce seznámení se s novými aktuálními 
změnami v zákonech a jiných předpisech, pro-
vádíme pravidelné aktualizační školení. Další 
školení strážníků jsou zajišťována většinou za-
městnavatelem nebo se konají přímo na měst-
ské policii při pravidelných poradách. Vědo-
mosti strážníků jsou pravidelně zdokonalovány 
v nových právních předpisech, v novelizacích 
vyhlášek a nařízeních města, ale také z inter-
ních předpisů a nařízení. Já osobně pravidelně 
seznamuji strážníky s případnými stížnostmi 
od občanů a upozorňuji je na aktuální podněty, 
které přicházejí jak od občanů města, tak 
od různých institucí ve městě nebo vyplynou 
z našeho zjištění při hlídkové činnosti. Vůbec 
zde již nerozvádím systém vzdělávání, který 
vyplývá ze zákona, kdy se strážníci musí pravi-
delně účastnit aktualizačních či prolongačních 
kurzů v akreditovaném školicím středisku mi-
nisterstva vnitra.“
 
Nakolik vaší práci pomáhá kamerový systém? 
Je v plánu rozšíření?
„Záležitost kamerového systému ve městě je 
další oblastí, které se intenzivně věnujeme více 
než dvacet let. Počet kamer dosáhl v současné 
době čísla nad 120 objektivů, které monitorují 
veřejné prostory. Dovolím si tvrdit, že kamerový 
systém města Svitavy je jedním z nejmoderněj-
ších a nejrozsáhlejších v České republice. Po-
stupnými kroky v minulosti, dílčími přípravami 
v letech minulých a v podstatě neustálým vy-
hodnocováním situace ohledně kamerového 
systému, jsme zajistili vybudování velmi kvalit-
ního technického zázemí na služebně městské 
policie a současně také sledujeme účelné 
a efektivní rozmístění kamer po městě. V sou-
časné době jsme se rozhodli reflektovat 
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na existenci analytických systémů, které umož-
ňují ve shora uvedených hlediscích vytvořit 
další rezervy pro pokračování v rozvoji měst-
ského kamerového systému. V roce 2022 hod-
láme společně s koordinátorem prevence kri-
minality zpracovat a následně podat žádost 
o dotační titul u ministerstva vnitra k pořízení 
nezbytného SW a HW. Pokud na dotační titul 
dosáhneme, dojde k zhodnocení již vybudova-
ného kamerového systému a zvýšení jeho 
efektivity zejména v oblasti vyhledávání. Mluvit 
o kamerovém systému ve městě a celý jej po-
psat je však znovu na delší dobu.“

Často diskutovanou oblastí je parkování 
ve městě. Proč jste přistoupili k jinému systé-
mu parkování na náměstí? Čekají podobné 
změny i jiné části města?
„Toto téma nespadá v celé míře do kompeten-
ce městské policie. V této věci jde především 
o rozhodnutí, které je předem diskutované na-
příklad v dopravní komisi, mezi příslušnými 
odbory města, ale samozřejmě i městskou po-
licií. Během roku 2022 dojde ke změně v par-
kovacím systému na náměstí Míru ve Svitavách, 
kdy náměstí mnohdy připomíná spíše velké 
parkoviště než historickou část města. 
Záležitost byla rozpracována na několik etap. 
Již v minulém roce došlo k zavedení možnosti 
platby on-line přes příslušnou aplikaci a par-
kovné je možné platit mobilem. V měsíci lednu 
2022 nabylo účinnosti a platnosti nové Naříze-
ní Rady města číslo 6/2021, kterým se vyme-
zují oblasti města, ve kterých lze komunikace 
nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního 
motorového vozidla pouze za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy a zároveň byl 
také schválen nový ceník úhrady za parkovací 
lístek zakoupený prostřednictvím parkovacích 
automatů nebo prostřednictvím elektronické 
platby a za parkovací známku ve Svitavách. 
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 dojde 
k výměně starých parkomatů a k dopravnímu 
přeznačení náměstí, kdy se z náměstí stane 
obytná zóna se vším, co k tomu patří. Jako po-
slední etapa nás čeká zavedení plné elektro-

nické kontroly parkování a placení parkovného 
na náměstí. Jiných částí města se uvedené 
zatím nedotkne. V současné době strážník 
městské policie prověří platnost vašeho par-
kování prostřednictvím načtení registrační 
značky vašeho vozidla do kontrolní mobilní 
aplikace nebo prostou fyzickou kontrolou par-
kovacího lístku za oknem vozidla. V případě 
neuhrazení parkovného vytiskne strážník vý-
zvu, kterou umístí na vozidlo, případně věc 
oznámí ke správní orgánu nebo v případě, že 
se řidič dostaví na místo, může věc řešit v pří-
kazním řízení.“

Ovlivnila pandemie i práci městské policie? 
Co nového v souvislosti s Covidem-19 řešíte?
„Pandemie Covid-19 a s ní spojená opatření 
samozřejmě ve velké míře ovlivnila činnosti 
městských policií a naši městskou policii ne-
vyjímaje. Musím říci, že to bylo něco zcela no-
vého, něco s čím jsme se dosud nesetkali. 
Na jaře roku 2020 oslovilo ministerstvo vnitra 
města a obce s žádostí o zapojení obecních 

policií do první linie boje proti Covidu-19. Této 
žádosti bylo vyhověno a obecní policie byly 
pověřeny zejména těmito úkoly: spolu s Policií 
ČR řešením přestupků spočívajících v poruše-
ní opatření vydaných podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví, krizového zákona a následně 
také podle pandemického zákona, úkony za-
hrnující kontakty s jednou z epidemiologicky 
nejrizikovějších skupin obyvatel, kterou jsou 
osoby bez domova.
V podstatě okamžitě se projevily dosud nevy-
řešené problémy spočívající ve skutečnosti, že 
obecní policie jsou financovány obcemi, zatím-
co úkoly jim byly svěřeny vládou. Tento stav 
přinesl spoustu problémů, ale ty zde rozebírat 
nebudeme. Strážníci Městské policie Svitavy 
stále a pravidelně provádějí kontroly uvnitř ve-
řejných objektů v souvislosti s dodržováním 
mimořádných opatření spojených s pandemií 
Covid-19. Mimo pravidelných kontrol jsou 
strážníci často přivoláváni k situacím, kdy dojde 
k neuposlechnutí výzvy a odmítání nasazení 
roušky či jiné ochrany dýchacích cest. Tako-
vých případů řešila svitavská městská policie 
do dnešního dne více jak 150.“
 
Podělíte se o nejkurióznější záležitost, kterou 
svitavští strážníci řešili?
„Každý rok se pár kuriózních případů stane, ať 
již jde třeba o osoby uvízlé v kontejneru 
na elektroodpad, nebo osobu, která vylezla 
na morový sloup a pak nemohla slézt zpět 
dolů. Často jde také o neukázněné řidiče, kteří 
v zimě zkoušejí své řidičské umění až do té 
míry, že nekontrolovatelně narazí vozidlem 
do dalších aut či budov vedle silnice, až 
po nám zatím neznámého dobrovolníka, který 
v jednom případě rozdal podomácku vyrobe-
nou výzvu za stěrač vozidla a řidič vozidla 
k nám přišel na základě této výzvy zaplatit po-
kutu, kterou jsme mu samozřejmě nedali. Dů-
ležité však je, aby takové kuriózní případy, kte-
ré městská policie řeší, končili pokud možno 
bez vážné újmy.“ Ptala se: Petra Soukupová
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MŠ Čs. armády
Atletika hravě ve škole

Mateřská škola Svitavy, Československé armá-
dy se zapojila do projektu Českého atletického 
svazu „Atletika hravě ve škole“. Cílem projektu 
je propojit trenéry a fyzioterapeuty s mateřský-
mi a základními školami, a také zvýšit zájem 
dětí o pohybové aktivity. Naši mateřskou školu 
navštívil trenér Josef Marek, který nám ve čty-
řech hodinových blocích přiblížil atletické zá-
klady. Aktivity byly zajímavé, děti využily množ-
ství pomůcek, které běžně ve školce nemáme. 
Není tedy divu, že se do všech činností zapojily 
s chutí a elánem. Největší úspěch měly molita-
nové míče, které děti velmi dobře hází i chytají. 
Všechny aktivity trenér učitelkám teoreticky 
vysvětlil, doplnil metodikou a přispěl užitečnými 
náměty na další činnosti. Děkujeme za možnost 
se do projektu zapojit. Renata Kovářová

MŠ Milady Horákové
Putování za betlémy

MŠ Milady Horákové pravidelně spolupracuje 
s různými institucemi ve Svitavách. Uvítali jsme 
nabídku výstavy betlémů Městského muzea 
ve Svitavách, a vydali se po stopách Tří králů, 
putovali jsme s nimi do Betléma. Děti vyslech-
ly příběh o třech mudrcích a na vlastní oči si 
prohlédly nádherné betlémy. Od malinkých, 
které se vešly do krabičky od sirek až po velké 
mechanické. U dětí se snažíme rozvíjet touhu 
po poznání a radost z objevování nových věcí. 
Proto si v MŠ připomínáme staré tradice a zvy-
ky, na které bychom neměli nikdy zapomínat. 
Jako přídavek k tomuto jedinečnému zážitku 
si děti vyrobily přáníčka, která si odnesly domů.
Téma Tří králů následně děti zpracovávaly také 
v centrech aktivit v MŠ. Hudebně, výtvarně, po-
hybově, seznámily se s významem Tříkrálovské 
sbírky, rozvíjely sociální vztahy, empatii a sou-
držnost skupiny. Monika Čermáková

MŠ Sokolovská
Do školky na Pražskou?
Výběr mateřské školy je jedno z nejzásadnějších 
rozhodnutí, které čeká každého rodiče. Rádi by-
chom vás společně s vašimi dětmi (bez přízna-

ků covid-19) pozvali na den otevřených dveří. 
V úterý 8. března od 8:00 – 11:30 hodin, odpo-
ledne pak od 14:00 – 17:00 hodin na Pražské si 
budete moci prohlédnout prostory školky. 
Osobně poznáte paní učitelky, kterých se mů-
žete na cokoli zeptat. Vaše děti pak kromě pro-
středí plného hraček poznají i své budoucí ka-
marády, s nimiž budou možná zanedlouho trávit 
hodně svého času J. Těšíme se na vás! Aktuál-
ní informace a případné změny sledujte na na-
šich webových stránkách www.zs5.svitavy.cz.

Kateřina Šimková

ZŠ Felberova
Vzácná návštěva na Felberce 

V pondělí 17. 1. 2022 k nám po dvou letech 
opět zavítala návštěva z MŠMT, tentokrát v čele 
s ministrem školství panem Petrem Gazdíkem. 
Ten spolu se svým doprovodem navštívil výuku 
na prvním i druhém stupni a zároveň si prohlé-
dl nové učebny a jejich vybavení. Hosté proje-
vili zájem vidět žáky při jejich běžných činnos-
tech během vyučování i jejich zázemí. Nahléd-
li pod pokličku výuky v programu Začít spolu 
a práce v centrech, v polytechnické učebně se 
mohli přesvědčit o tom, jak jsou naši žáci zruč-
ní. Ti jim také ukázali, jak dobře ovládají digitál-
ní technologie a že je práce s nimi baví. Nechy-
běly ani ukázky badatelské formy výuky a pro-
hlídka nové chemické laboratoře. Návštěva 
byla ukončena výborným obědem v naší oce-
ňované jídelně.  Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Venkovní galerie

Od začátku měsíce ledna 2022 máme v naší 
škole novinku. Otevřeli jsme GALERII NA PLO-
TĚ. Chceme ukázat všem kolemjdoucím, kte-
ří naši školu neznají, co všechno se u nás 
děje. Budeme zde vystavovat zajímavé dětské 
výtvarné práce, fotografie z akcí, pěkná slo-
hová cvičení i zprávy ze školy. Galerii plánu-
jeme postupně rozšířit na celý plot. 

Zdeněk Petržela

ZŠ náměstí Míru
Nadstandardní péče o děti 
v mladším školním věku
V Základní škole Svitavy, náměstí Míru 73 se 
můžeme pochlubit několika vzdělávacími pro-
gramy, které podporují osobnostní rozvoj dětí 
na prvním stupni. 

Nejmenší žáčci se seznamují s přírodními zá-
konitostmi v rámci Zábavného Vševědování. 
Anglický jazyk máme povinně od druhé třídy, 
ale i prvňáčci se mohou zapojit do přípravné 
angličtinky ve školní družině.
Hudebně nadané děti se pravidelně a s rados-
tí zapojují do činnosti pěveckého sboru, který 
mívá několik pravidelných vystoupení ročně.
Jistě už také víte, že u nás funguje dlouhodobý 
koncepční projekt vyhledávání talentovaných 
dětí a následné péče o ně, který nese název 
Dejme šanci nadaným.
A v neposlední řadě úspěšně zapojujeme naše 
prvostupňové děti do odborných kroužků ro-
botiky a programování. Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Odpoledne pro předškoláčky
Přijít se podívat před zápisem bývá skvělou 
příležitostí poznat prostředí školy a tak trochu 
si na školu i zahrát. Přijďte ve středu 9. března 
2022 od 14:30 do 17:00 hodin k nám. Připravi-
li jsme pro předškoláčky odpoledne plné akti-
vit, činností a her. Zjistíte, jak jste šikovní v do-
vednostech, znalostech i při činnostech pohy-
bových. A také potkáte své budoucí spolužáky. 
K dispozici rodičům budou učitelé, kteří budou 
odpolednem provázet a kteří mohou poradit 
s připraveností na školu, dovednostmi, které 
děti budou potřebovat, i s tím, na co se před 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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zářijovým nástupem do školy zaměřit. Poradit 
může také naše školní speciální pedagožka, 
která bude s novými prvňáčky pracovat. Sou-
částí odpoledne bude i společná prohlídka 
školy. Těšíme se na vás!  Marie Pelikánová

ZŠ Sokolovská
Přijď te se k nám podívat... 

Přemýšlíte o tom, která škola by byla pro Vaše 
dítě tou nejlepší? Využijte den otevřených dveří, 
který se uskuteční v úterý 8. března od 8:00 
do 16:30 hodin na obou budovách školy (Soko-
lovská, Pražská). Budete moci nahlédnout 
do všech koutů školky i školy, do jednotlivých 
tříd a odborných učeben. Doba od 14:30 hodin 
na Pražské bude patřit především budoucím 
prvňáčkům, aby si vyzkoušeli „Zápis nanečisto 
s roboty a robotickými pomůckami“. Budete se 
moci seznámit s budoucí paní učitelkou, popo-
vídat si s vedením školy a ověřit si připravenost 
Vašich dětí na zahájení školní docházky. V příš-
tím školním roce budeme přijímat děti do dvou 
prvních tříd. Všechny Vás srdečně zveme a tě-
šíme se na příjemně strávený čas, tak neváhejte 
a přijďte mezi násJ. Aktuální informace a pří-
padné změny sledujte na našich webových 
stránkách www.zs5.svitavy.cz. Alena Vašáková 

ZŠ T. G. Masaryka
Kurzy jsou v kurzu

Součástí pravidelné výuky jsou i aktivity, které 
jsou realizovány mimo školu a probíhají v celo-
denním režimu. Jsou jistě náročnější na orga-
nizaci, ale mezi žáky a učiteli se těší velké ob-
libě, neboť prohlubují jejich vzájemné vztahy 
a představují pedagogické pracovníky v trošku 
jiném světle. Také žáci zjišťují, že jejich kama-
rádi jsou jiní než ve školních lavicích. Mezi tyto 
aktivity patří Adaptační kurz pro žáky šestého 
ročníku, kurz Škola jinak, který absolvují žáci 
osmé třídy a odehrává se v Mladočově, a lyžař-
ský kurz realizovaný v Čeňkovicích a určený 
pro sedmý ročník. V loňském školním roce byly 
tyto kurzy vzhledem ke covidovým opatřením 
omezeny. Adaptační kurz a kurz Škola jinak se 
sice uskutečnily, ale lyžařský výcvikový kurz byl 
zrušen. Proto se letos do Čeňkovic vypraví ne-

jen naši sedmáci, ale i obě osmičky. Pedago-
gičtí pracovníci museli tedy zajistit ubytování 
a program pro čtyři třídy. Nebylo to jednoduché 
zejména po stránce organizační, ale o to větší 
pocit uspokojení mají všichni zúčastnění, že 
vše „klaplo“. A tak našim dětem přejeme, aby 
jim vyšlo vstříc i počasí a aby si dny lyžování 
pořádně užily.  Vlasta Holická Kosková

Základní a střední speciální škola
Den otevřených dveří

Dne 24. 2. 2022 se na naší střední škole – prak-
tické škole dvouleté – koná den otevřených 
dveří. Vzhledem k aktuální epidemiologické 
situaci proběhne individuálně po předchozí te-
lefonické domluvě. Rádi vás provedeme třídami 
pro teoretickou výuku a odbornými učebnami, 
ve kterých se studenti připravují po praktické 
stránce. Budete si moci prohlédnout nové ven-
kovní sportovní hřiště, cvičnou kuchyň, kera-
mickou a výtvarnou dílnu, seznámíte se s cvič-
nou figurínou v učebně věnované pečovatelství, 
vyzkoušíte si svoji zručnost ve školních dílnách 
zařízených pro práci s kovem a se dřevem. Rádi 
vám odpovíme na všechny dotazy týkající se 
přijímacího řízení a vlastního průběhu studia – 
vzdělávacího plánu, praktické i teoretické výuky. 
Přijďte se za námi podívat, těšíme se na vás!
Speciální základní škola a střední škola Svitavy, 
kontakt: 461 532 645, 731 151 865. 

Lumír Pazdera

Základní umělecká škola
Pozvánka ze „Zušky”
Sborový zpěv má v naší škole dlouholetou tra-
dici a je oblíbenou součástí vzdělávání nejen 
u žáků sólového zpěvu, ale i v jiných studijních 
zaměřeních. V únoru připravujeme další ze sbo-
rových koncertů ve Fabrice, který se ponese 
v duchu výročních oslav. Svitavánek pracuje již 
20 let, Svitavský dětský sbor 15 let a Komorní 
sbor 10 let. Na koncertě vystoupí také Smyčco-
vý orchestr a Žesťový soubor i další sbory, škol-
ní přípravný sbor Cvrčci nebo hostující Červá-
nek a Svitaváček. Účast přislíbili i bývalí absol-
venti, nyní již studenti středních a vysokých škol. 
Zajímavým zpestřením koncertu bude jistě 
i křest CD školy. Doufáme, že se podaří koncert 
uskutečnit v plánovaném termínu 18. února 
od 17:00 hodin i s diváky. Pokud to epidemiolo-
gická situace nedovolí, bude možné si jeho 
záznam pustit dodatečně na našich webových 
stránkách. Renata Pechancová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
Studentka oktávy A svitavského gymnázia Ka-
mila Kučerová po zisku 3. místa v krajském kole 
postoupila do celostátního kola chemické 

olympiády kat. A (to proběhne na přelomu led-
na a února na Pedagogické fakultě Západo-
české univerzity v Plzni). Postup do celostátní-
ho kola v této olympiádě svitavské gymnázium 
již dlouho nezaregistrovalo.
A ještě jedna oktavánka zaznamenala famózní 
úspěch. Karolína Syrová (na fotografii) úspěchu 
dosáhla v celosvětové soutěži Best in English. 
Stala se totiž celkově 8. nejlepší angličtinářkou 
na světě a v ČR obsadila 4. místo. Do soutěže 
se zapojilo celkem 17 223 studentů z 595 škol 
z 32 zemí celého světa. Celosvětově patří svi-
tavskému gymnáziu 100. místo, v Pardubickém 
kraji je mezi 17 školami, které se do soutěže 
zapojily, na 2. místě.  Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii

Vamos – tak zní název již třetí studentské fir-
my na svitavském gymnáziu. Projekt navazu-
je na dříve úspěšnou aktivitu obchodní aka-
demie, tzv. fiktivní firmy, tentokrát jde však 
o reálnou studentskou firmu. Studenti 
ve škole ve speciální učebně, nebo doma, 
vyrábějí především svíčky z přírodních ingre-
diencí (zatím se třemi vůněmi: vanilky, per-
níčků a jablko-skořice) a jako doplňkový 
sortiment zhotovují látkové gumičky do vla-
sů. Žáci se tak formou drobného podnikání 
prakticky učí, jak firmu založit, vést, jak vést 
účetnictví firmy a na konci školního roku pak 
firmu uzavřít. Podívejte se třeba na https://
vamos32.webnode.cz. Před nedávnými Vá-
nocemi měli studenti první velkou možnost, 
jak své produkty nabízet. Vánoční svíčky 
měly úspěch.  Milan Báča

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL



10 

Rok komunálních 
voleb aneb  
co Svitavy  
potřebují

 Nejdříve bych ráda všem čte-
nářům popřála dobrou náladu 
a negativní výsledky covido-
vých testů v novém roce. 
A nyní malé zamyšlení.

Jsou věci nezbytné, které potřebujeme pro 
běžný den a pak jsou věci zbytné, které ale po-
těší a odvedou od každodenních starostí. Měs-
to, místo, ve kterém chceme žít, by k nám, jeho 
obyvatelům, mělo být vstřícné, přívětivé a na-
slouchající. Přeji Svitavákům, aby nejen v letoš-
ním roce byli součástí dění. Aby rada města 
i celé zastupitelstvo řešily v jejich prospěch 
nejen sportoviště, dětská hřiště a kulturní akce, 
ale i výstavbu sociálních bytů, personální chod 
nemocnice, odpadové hospodářství, dopravu, 
bezbariérovost, hospodaření s vodními zdroji, 
zkrátka vše, co nás dlouhodobě i v současnos-
ti trápí.
 Pokud by kdokoliv z vás chtěl spolurozhodovat 
o chodu města v dalším volebním období, pro-
sím, oslovte zastupitele, o kterém se domnívá-
te, že dobře vykonává svůj mandát, a vytvořte 
tým, se kterým půjdete do voleb.

Za Piráty Libuše Vévodová

Na kole  
nebo pěšky
S příchodem nového roku řada z nás přijala 
různá staronová předsevzetí či nové výzvy. 
Chtěla bych touto cestou dát námět k zapo-
jení do celostátní výzvy „Do práce na kole“, 
kterou už 11 let pořádá spolek AutoMat. 
Celý květen na kole, koloběžce, pěšky nebo 
poklusem – tedy udržitelně a aktivně. Při-
hlaste se s kolegy, celou firmou nebo 
na vlastní pěst do výzvy Do práce na kole 
a podpořte tak vlastní kondici i rozvoj infra-
struktury pro cyklisty i chodce. Pro květno-
vou výzvu probíhá registrace od 1. února 
2022. Více informací na stránce https://do-
pracenakole.cz. 
Nemusíte ovšem čekat až na oficiální květno-
vou výzvu, tyto způsoby dopravy můžete začít 
preferovat již zítra. Téma dopravy ve městě je 
citelné pro nás všechny. V tomto volebním 
období byla cílená snaha o zlepšení situace, 
například intenzivním jednáním o novém ob-
chvatu či vytvořením nových příležitostí nebo 
tvorbou studie městské mobility a projektů 
nových cyklostezek. Pro město je otázka do-
pravy během na dlouhou trať a vzhledem 
k dynamickému rozvoji dopravy asi nikdy ne-
dojdeme pro všechny k ideálnímu stavu. 
Pojďme se snažit všichni alespoň o zlepšení.

Monika Palatková, zastupitelka za SPMS

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Ordinační hodiny zubní pohotovostní 
služby jsou od 8:00 do 11:00 hodin. 
Mimo tyto hodiny přijímá akutní paci-
enty stomatologická pohotovost par-
dubické nemocnice v ordinačních ho-
dinách: so, ne a svátky 8:00–18:00 ho-
din, po–pá 17:00–21:00 hodin.
——————————————————————
5.–6.2. MUDr. Táňa Morávková 
Svitavy, Milady Horákové 1988/27, 
776 117 026
12.–13.2. MDDr. Jiří Pospíšil 
Svitavy, Pavlovova 1457/5, 731 108 167
19.–20.2. MDDr. Lukáš Pospíšil 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 604 278 684
26.–27.2. MDDr. Iva Sedláková 
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

Z jednání rady
Rada na svém 41. zasedání dne 20. prosince 
2021 mj.:
 • vzala na vědomí výroční zprávu o školství 

za školní rok 2020–2021 a vyslovila poděko-
vání všem pedagogickým i nepedagogic-
kým pracovníkům za profesionální přístup 
a zajištění co nejkvalitnější výuky žáků;

 • schválila prodloužení nájem. smluv na obec-
ní byty o 2 roky u všech nájemců, kteří řádně 
plnili povinnosti plynoucí z uzavřených smluv;

 • schválila nové přidělení tří bytů v Domě 
zvláštního určení s pečovatelskou službou;

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 45 tis. Kč 
Českému rybářskému svazu za účelem ob-
novy rybí osádky na rybníku Rosnička;

 • schválila Nařízení města Svitavy č. 6/2021, 
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých 
lze komunikace nebo jejich určené úseky 
užít k stání silničního motorového vozidla 
pouze za cenu sjednanou v souladu s ceno-
vými předpisy;

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 
spolku KOČKY SOBĚ. Tento kočičí útulek přes 
kapacitní problémy přijal řadu nalezených, 
opuštěných, často i zraněných či nemocných 
koček na území města, či se podílel na zpro-
středkování předání náhradním chovatelům;

 • schválila uzavření smlouvy ve věci zhotove-
ní projektové dokumentace k žádosti o spo-
lečné povolení na stavbu „Rekonstrukce 
dešťové kanalizace na ul. Lanškrounská“;

 • schválila uzavření smlouvy ve věci zhotovení 
projektové dokumentace na stavbu: „Úprava 
veřejného prostranství v okolí před Ottendor-
ferovým domem a podchod“.

Rada na svém 42. zasedání dne 10. ledna 2022:
 • schválila bezplatné vydání parkovacích zná-

mek pro vozidla Charity, Seniorcentra, Květ-
né zahrady, Salvie, Krůčku, Sportesu, Vodá-
renské a aut domácí ošetřovatelské služby;

 • vyhlásila Grantový program města pro rok 
2022. Jedná se o podporu v oblastech soci-
ální služby a humanitární pomoc, kultura se 
zaměřením na mládež, sport a turistika se 
zaměřením na mládež, životní prostředí. Zá-
jemci mohou podávat žádosti v průběhu 
měsíce března. (red)

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.

Laurus: Navrhněte 
osobnost k ocenění
Svitavský klub Laurus již od roku 1999 volí svi-
tavskou osobnost, která se zasloužila o slávu 
a věhlas města, o rozvoj, propagaci a reprezen-
taci Svitav a která převezme výroční cenu, pro 
kterou se vžilo označení Svitavský vůl. Do této 
svitavské síně slávy klub v minulosti uvedl his-
toričku D. Šustrovou, divadelníka K. Šefrnu, 

chirurga K. Kiliána, fotografy Z. Holomého,  
J. Čermáka a M. Sychru, muzikanta F. Černého, 
ředitele nadace F. Plívu, předsedu okresního 
výboru zdravotně postižených O. Cvrkala, sbor-
mistryně Věru Burešovou a M. Ducháčkovou, 
biologa J. Otavu, sportovce V. Zvingera, histo-
rika R. Fikejze, pracovníka s mládeží M. Kučeru, 
zakladatele svitavské turistiky V. Sticha, mistra 
kuchaře V. Šmerdu, R. Svojanovského, spisova-
tele M. Sodomku, bývalou ředitelku Charity 
Svitavy B. Homolovou, hudebníka a bývalého 
ředitele ZUŠ K. Saxe a naposledy volejbalistku 
a trenérku M. Sezemskou. 
Klub Laurus se opět obrací na spoluobčany s na-
bídkou spolupráce při nominování osobností, 
klub přivítá do konce února 2022 návrhy veřej-
nosti na udělení jeho výroční ceny. Návrhy lze 
poslat na adresu Svitavský klub Laurus, Nádraž-
ní 7, Svitavy, na adresu bc@gy.svitavy.cz, telefo-
nicky (nebo SMS) na číslo 603 511 743 nebo 
také osobně u prezidenta klubu Josefa Čápa.  
 Milan Báča
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KULTURA

Kalendář akcí 2022 
1. / út / 19:00 / klub Tyjátr
Írán – dvě tváře Persie
Přednáška cestovatele Michala Štěpánka (Ště-
py na cestách)
„Írán je kontroverzní země s přísným islámským 
režimem a nemá ve světě nálepku destinace, 
do které by se lidé zrovna hrnuli. A upřímně? Je 
to škoda… Zažil jsem ruch hlavní metropole, 
pokusil se vyškrábat na nejvyšší kopec v zemi, 
podíval se k moři, přespal v poušti, poznával 
města a jejich památky, navštěvoval čajovny, 
ochutnával, potkával spousty zvědavých lidí, 
ale hlavně vnímal a nasával atmosféru Blízkého 
východu. A co jsem za tu dobu zjistil? Že tahle 
země je tak trochu jiná, než nám ji předkládá 
okolní svět. A víte co? Však si o ni přijďte něco 
poslechnout a udělejte si svůj vlastní obrázek...“ 
Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek v re-
cepci Fabriky a v síti SMSticket.

2. / st / 14:00–16:00 / městská knihovna
Digi odpoledne
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá 
v prostorách knihovny každou lichou středu 
odpoledne s aktivitami na podporu digitální 
gramotnosti (práce s virtuální realitou, roboty 
apod.). Určen je pro děti od 10 let, vstup je vol-
ný od 14:00 do 16:00 hodin. 

2. / st / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Návštěvníci se seznámí s novinkami ze světa 
fantasy, sci-fi literatury i knižních sérií. Klub 
vede Michal Římal z knihkupectví Minotaur, ur-
čen je pro děti od 8 do 12 let.

2. / st / 17:00 / klub Tyjátr
Václav Havel: 
10 let od úmrtí + 15 let od návštěvy Svitav
Václav Havel: občan a prezident + 15 let od ná-
vštěvy Václava Havla ve Svitavách. Promítání 
filmu o Václavu Havlovi v Tyjátru.

4. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka 
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání.

5. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Slam poetry + Hello Marcel
Unikátní spojení historicky první svitavské ex-
hibice ve slam poetry a koncertu punk-diskové 
legendy domácích parketů! Vstupné: 200 Kč 
v předprodeji, 250 Kč na místě. Předprodej 
vstupenek v recepci Fabriky a v síti SMSticket.

6. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Hraje divadelní společnost Kejklíř. Bylo – neby-
lo: byl jednou jeden král, který se rád honil 
po lesích za zvěří. Jednou se taky pustil daleko 
za jelenem a zabloudil...
Že to odněkud znáte? Jak by ne! Lidové po-
hádky nás přeci provázejí od malička a odjak-
živa. Vyprávějí totiž o tom nejdůležitějším: 
o osudu, o pokoře a o odvaze, o životě a smrti, 

a taky o lásce, která je tou největší odměnou. 
Podle Karla Jaromíra Erbena scénář napsal 
a režii má Luděk Richter, s loutkami Karla 
Vostárka a hudbou Karla Šefrny hraje Věra Číž-
kovská a Luděk Richter. Představení trvá 45 
minut, je určeno pro děti od 8 let. Vstupné: 80 
Kč/50 Kč s rodinnými pasy.

7. / po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Země nomádů 
(knižní předloha Jessica Bruder)
Civilní a meditativní roadmovie režisérky Chloé 
Zhao, ověnčená hned několika Oscary, popi-
suje osud ženy, která se po smrti svého man-
žela rozhodne sbalit si věci a ve své dodávce 
se vydat na cesty a prozkoumat život za hrani-
cemi klasických společenských zvyklostí jako 
novodobý nomád. Otázkou je, zda po cestě 
dojde ke smíření se svým osudem. Režie: 
Chloé Zhao. Hrají: Frances McDormand, David 
Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells. Ve-
čerem provází Michal Kadlec. 

7.–11. / po–pá / MC Krůček
Týden otevřených dveří v Krůčku
Přijďte poznat rodinné a mateřské centrum 
Krůček! Veškeré kluby a aktivity tento týden 
v Krůčku zdarma. Více informací v článku.

8. / út / 10:00 / Fabrika, aula
Virtuální Univerzita třetího věku – zájmové stu-
dium pro seniory
První přednáška letního semestru, téma Etika 
jako východisko z krize společnosti. VU3V je 
určena seniorům. Systém výuky je založen 
na videopřednáškách vysokoškolských lektorů. 
Lektoři tedy nejsou fyzicky přítomni, ale zá-
znam přednášky je promítán prostřednictvím 
internetu. Bližší informace poskytne Jitka Ko-
pečná (ko@booksy.cz, 461533295). Pořádá 
městská knihovna.

9. / st / 19:00 / Fabrika
Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech
Celkem 90 minutová one man show s podtitu-
lem Češi, alkohol a Rock and roll je klasickou 
standup comedy, jen komik a mikrofon. Dozví-
te se, který národ je nejlepší na světě, kde za-
číná zóna debilů, proč pití prospívá naší civili-
zaci, co pít, když chcete, aby se vám narodil 
Václav Klaus, povíme si, jak strávit pořádnou 
dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, 
sestavíme si nekompromisní punkovou kapelu, 
rozebereme si některé lidové písně a nakonec 
si všichni společně zazpíváme o tom, co nám 
leze na nervy, protože správnej Čech není nikdy 
spokojenej... Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 
300 Kč na místě. Předprodej vstupenek v re-
cepci Fabriky a v síti SMSticket.

10. / čt / 18:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Benefiční koncert
Okresní myslivecký spolek ve Svitavách pořá-
dá benefiční koncert. Vystoupí myslivečtí tru-
bači s ukázkami lovecké hudby a jako host 
Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy. 

02Svitavský informační 
měsíčník

10. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
Malina Brothers – Tour 2022
Bratři Malinové, nejznámější „sidemani“ české-
ho folku a country. Vstupné: 300 Kč v předpro-
deji, 350 Kč na místě. Předprodej vstupenek 
v recepci Fabriky a v síti SMSticket.

11. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Insania – GRRRotesky Tour 
+ Holter
Vstupné: 240 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy a klub Tyjátr od 1. ledna 2022, SMStic-
ket), 290 Kč na místě.
 
12. / so / 13:00 / náměstí Míru 
a areál katolické fary
Masopust
Masopustní průvod masek z Vortové na Hlinecku, 
zapsaný na světový seznam nehmotného kultur-
ního dědictví UNESCO, a zabijačkové hody. 

12. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let, zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky.

13. / ne / 14:00–16:00 / náměstí Míru, Fabrika
Karnevalová stezka na motivy 
Ledového království
Netradiční karnevalové odpoledne. Pro vstup 
na stezku plnou úkolů je nutné zakoupit hrací 
kartu mezi 14:00 – 16:00 u vstupu do Fabriky. 
Cena hrací karty je pro dítě v kostýmu 90Kč/
bez kostýmu 110 Kč. 

14. / po / 17:00 / klub Tyjátr
Jitka Kosíková: 
Břehy nejsou na dohled – zápisky z mise 
Lékařů bez hranic
Beseda s  autorkou knihy Břehy nejsou na do-
hled. Jitka Kosíková od roku 2011 vyjíždí 
na mise s Lékaři bez hranic (byla v Afghánistá-
nu, v Jižním Súdánu, Bangladéši, Jordánsku 
a v Iráku). Na misi na záchranné lodi Bourbon 
Argos ve Středozemním moři si vedla deníkové 
záznamy. Vzpomínky na misi ve zhrouceném 
Středozemí uprostřed humanitární krize střída-
jí postřehy z práce v pediatrickém týmu mobil-
ního hospice Cesta domů a pasáže z osobního 
života. Pořádá městská knihovna. 

15. / út / 19:00 / Fabrika
The Backwards – World Beatles Show 
v programu Beatles Solo Years
Kapela The Backwards – World Beatles Show 
je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě. 
Kapela THE BACKWARDS se ve svém vystou-
pení představí s novým projektem BEATLES 
SOLO YEARS. Na koncertu zazní kromě největ-
ších hitů slavné kapely také průřez nejznáměj-
ších songů jednotlivých členů kapely Beatles, 
které vznikly po rozpadu legendárního bandu. 
Úspěch bandu, který je bezesporu jedním 
z nejlepších Beatles revivalů na světě odstar-
tovalo dvojnásobné vítězství na prestižním 
Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. 
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Známými se stali také díky účinkování v hudeb-
ně – zábavných pořadech všech našich i slo-
venských televizí. Kromě mnoha turné po USA, 
pravidelného koncertování v Čechách a na Slo-
vensku, kapela hrála také po celé Evropě, a do-
konce i v africké Keni. Kapela koncertovala 
i v Liverpoolu ve slavném Cavern clubu, koléb-
ce Beatles. Vstupné: 400 Kč v předprodeji, 
450 Kč na místě. Předprodej vstupenek v re-
cepci Fabriky a v síti SMSticket.

16. / st / 14:00–16:00 / městská knihovna
Digi odpoledne
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá 
v prostorách knihovny každou lichou středu 
odpoledne s aktivitami na podporu digitální 
gramotnosti (práce s virtuální realitou, roboty 
apod.). Určen je pro děti od 10 let, vstup je vol-
ný od 14 do 16 hodin. 

17. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
Honza „Tráva“ Trávníček 
– MANASLU 2021 – 8163m
Přednáška jednoho z našich nejúspěšnějších 
himalájských lezců současnosti Honzy „Trávy” 
Trávníčka, který stanul na vrcholcích pěti osmi-
tisícovek v pěti pokusech a následně po 10 
letech zopakoval v roce 2021 výstup na Horu 
Duchovna – Manáslu.

Provede vás dvěma úspěšnými podzimními 
expedicemi loňského roku, kdy se mu povedl 
„dvojáček“ a vystoupil v jedné sezóně na Ma-
náslu 8163 m a na lezecky velice obtížný iko-
nický Ama Dablam.
V první části přednášky představí a promítne 
nejúspěšnější filmy loňského 38. mezinárodní-
ho horolezeckého filmového festivalu Teplice 
nad Metují.
Druhá část: Manáslu – Hora Ducha – 8163 me-
trů a 4 expedice 2011 – 2021.
Jedno z nejkrásnějších míst v Nepálu. Osmiti-
sícovka, po jejíchž svazích Honza „Tráva“ již 
kráčel 4x směrem k vrcholu. Dvakrát došel až 
TAM. Na jeho první (2011) a i nejčerstvější po-
slední (2021) pokus. Jak se změnily jeho i okol-
ní expedice v průběhu jednoho desetiletí? Kam 
kráčí komerční expedice? Kde je vlastně hlavní 
vrchol Manáslu? Co je ještě zážitek z výstupu 
a co je již byznysová hra? Jak složitá byla po-
moc při organizaci dvou záchranných misí. Jaký 
je rozhled z vrcholu této nádherné osmitisícov-
ky? Nejen na tyto otázky vám odpoví jeden ze 
současných nejzkušenějších českých himaláj-
ských „kopcolezců“ Honza „Tráva“ Trávníček 
a jeho přítelkyně Miri Jirková.
Délka pořadu je zhruba 3 hodiny. Vstupné: 
130 Kč. Předprodej vstupenek v recepci Fabri-
ky a v síti SMSticket.

18. / pá / 17:00 /Fabrika
Slavnostní koncert pěveckých sborů
Výroční koncert pěveckých sborů ZUŠ Svitavy, 
spojený s křtem CD školy.

18. / pá / 19:00 / klub Tyjátr
Valentýnská zábava 
s kapelou Paní věší prádlo
Vstupné: 150 Kč.

19. / so / 14:00–16:00 a 18:00–20:00 / 
zimní stadion
Karneval na ledě a barevné bruslení s hudbou 
Pro děti budou připraveny různé zábavné sou-
těže na ledě. Děti a účastníci v maskách budou 
mít vstupné zdarma. Doprovod za 30 Kč 
na osobu. Karnevalový rej bude zakončen před 
16. hodinou. Tím ale zábavný den na ledě ne-
končí, protože jedno z posledních letošních 
bruslení bude pokračovat po 18. hodině barev-
nou diskotékou. 

19. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka 
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání.

20. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde 
na půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně. 
Burza se koná za každého počasí. Vstupné: 
prodejci 200 Kč, kupující+děti nad 15 let+lidé 
se ZTP+důchodci 30 Kč, parkování zdarma. In-
formace na www.burzasvitavy.cz nebo na te-
lefonu 607 778 500.

20. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Bramborové království
Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť krá-
lovna Brambora Bramborovna II. vyhlašují, že 
kdo zneškodní strašného draka Friťáka, který 
se usadil na Bramborovém kopečku, dostane 
ruku princezny Bramborky a půl bramborového 
pole k tomu – kdo se odváží bojovat proti tako-
vému nepříteli? Že by statečný princ Karotka? 
Představení trvá 45 minut, je určeno pro děti 
od 3 let. Vstupné: 80 Kč/50 Kč s rodinnými pasy.

20. / ne / 18:00/ klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: Když panda tančí 
(James Gould-Bourn)

Listování představuje knihy na jevišti netradič-
ní formou. Tentokrát to bude román Když pan-
da tančí. Čekat pobavení od příběhu, v němž 
hlavní hrdina ztratil milovanou ženu, jeho syn 
od té doby nepromluvil ani slovo, v práci dostal 
padáka a bez praxe nemůže dělat ani venčite-

le psů? Ano, nebojte! Začne totiž v parku tančit 
jako panda…Účinkují: Lukáš Hejlík a Pavel 
Oubram. Vstupné 100 Kč. Pořádá městská 
knihovna.

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

23. / st / 18:00 / klub Tyjátr
Vzpomínka na Václava Havla

Setkání s Michaelem Žantovským, ředitelem 
Knihovny Václava Havla. Výstavu fotografií 
v kině Vesmír a setkání s Michaelem Žantov-
ským organizují Středisko kulturních služeb, 
Městské muzeum a galerie a Městská knihovna 
ve Svitavách.

24. / čt / 19:00 / Ottendorferův dům
TrioTones
Veronika Liebigová (klarinet), Vojtěch Urban 
(violoncello) a Michaela Hajíčková (klavír). Se-
tkali se na studiích na Hudební fakultě Akade-
mie múzických umění v Praze a společně pů-
sobí od roku 2012. Všichni tři interpreti jsou 
také sólisté nebo vystupují v různých orches-
trech či jiných komorních seskupeních. Mají 
za sebou úspěchy v národních i mezinárodních 
soutěžích. Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

25. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Znouzectnost
Znouzectnost je svérázný mix punku, šansonu, 
folku, undergroundu a určitého archetypálního 
primitivismu, ovlivněný především tradičním 
„tříakordovým“ písničkářstvím v kombinaci 
s osobitými texty, majícími nejblíže k české „se-
maforské“ škole – občas hloubavými, občas 
dadaistickými i syrově poetickými. Vstupné: 
200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a v síti 
SMSticket.

26. / so / 12:00 / klub Tyjátr
Oblastní kolo Porty
Oblastní kolo v tradičním portovním městě, 
které nabízí účast v soutěži pro muzikanty ne-
jen z česko-moravského pomezí. www.porta-
-festival.cz. Vstupné: 50 Kč.

26. / so / 20:30 / klub Tyjátr
Žalman a spol.
Pavel Lohonka právem patří mezi české folko-
vé legendy, protože je jedním z tvůrců, kteří 
ovlivnili dnešní podobu české folkové scény. 
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dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů 
o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expo-
zicí 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. 2. 2022–6. 3. 2022
Porta historica
Prezentace výsledků fotografického worksho-
pu, kterého se zúčastnili žáci svitavských škol 
v polském Strzelině v rámci projektu Česko-
-polská cesta spolupráce.

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

Fabrika
Foyer
Vladislav Steinbauer: „Lidé kulturní i všední“

2. pasáž
Výstava fotografií z Norska, Arménie a Číny
Fotografie z nové knihy cestovatelky a svitav-
ské rodačky Kristýny Tronečkové: Cesty 
za štěstím 2.

3. patro
Věra Kosová: Příběhy
Obrazy mladé výtvarnice, na kterých jsou za-
chyceny příběhy lidí se závislostí, portréty, zá-
tiší… (kresby uhlem, malba).

4. patro
Výstava fotografií z Bhútánu, Izraele a Islandu
Fotografie z nové knihy cestovatelky a svitav-
ské rodačky Kristýny Tronečkové nazvané Ces-
ty za štěstím 1.

Kino Vesmír 
+ divadlo Trám
Václav Havel: občan a prezident + 15 let 
od návštěvy Václava Havla ve Svitavách
Výstava fotografií. Výstava je sestavena z foto-
grafií a dokumentů zapůjčených z Knihovny 
Václava Havla z výběru výstavy „Havel v kost-
ce“ a z fotografií pořízených u příležitosti ná-
vštěvy Václava Havla ve Svitavách v září 2006.
Na výstavě budou představeny knihy Václava 
Havla z majetku Městské knihovny ve Svitavách.

Výstava proběhne v areálu kina Vesmír. Usku-
teční se od 2. do 28. února 2022.
Vernisáž výstavy: ve středu 2. února v 18:00 ho-
din, poté bude v klubu Tyjátr promítnut doku-
ment Občan Havel.
Pátek 25. března 2022 v 18:00 hodin: setkání 
s Michaelem Žantovským, ředitelem Knihovny 
Václava Havla: Vzpomínka na Václava Havla.

Výstavu a setkání s Michaelem Žantovským 
organizují: Středisko kulturních služeb města 
Svitavy, Městské muzeum a galerie ve Svita-
vách a Městská knihovna ve Svitavách.

Výstava fotografií. 
Středa 2. 2. 2022 od 17:00 hod. 
Beseda a promítání filmu Občan Havel v Tyjátru. 

Kino Vesmír 
1. / út / 19:30
Zlato Austrálie 2022
Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné aus-
tralské pouště se odehrává drsný thriller o cham-
tivosti, která dokáže zatemnit lidskou mysl… 
Thriller. Scénář a režie: Anthony Hayes. Vstupné: 
130 Kč, od 15 let, titulky, 94 minut.

3. / čt / 19:30
Duna USA 2021
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bo-
jích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde 
o ovládnutí planety Arrakis – zdroje vzácného 
koření, které umožňuje cestovat vesmírem… 
Dobrodružné drama.
Režie: Denis Villeneuve. Vstupné: 130 Kč, titulky, 
155 minut.

4.–5. / pá, so / 17:00
Encanto USA 2021 
Příběh neobyčejné rodiny, která žije ukryta 
v kouzelném domě v kolumbijských horách 
na místě Encanto. Jeho kouzlo způsobilo, že 
každé dítě v rodině má nadlidské schopnosti 
léčit… Animovaný rodinný film. Vstupné: pátek 
2D 100 Kč, sobota 3D 130 Kč, dabováno, 91 
minut.

4.–5. / pá, so / 19:30
Mimořádná událost ČR 2022 PREMIÉRA!
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, kte-
rý nikdo neřídí? Film Jiřího Havelky – tvůrce 
Vlastníků! Volně inspirováno skutečným příbě-
hem splašeného vlaku. Hrají: Jana Plodková, 
Igor Chmela, Jaroslav Plesl, Jenovéfa Boková 
a další. Vstupné: 140 Kč, 102 minut.

8. / út / 19:30
C‘mon C’mon USA 2021
Život osamělého rozhlasového novináře (Jo-
aquin Phoenix) se na moment zastaví, když se 
musí postarat o svého malého synovce. Spo-
lečně se vydají na cestu napříč Spojenými stá-
ty. Drama.
Scénář a režie: Mike Mills. Vstupné: 100 Kč, ti-
tulky, 108 minut. 

9. / st / 19:30
Bod varu UK 2021
Co všechno se může pokazit v luxusní restau-
raci za jeden večer? To prozradí divácký hit, 

S Minnesengry nahrál 9 alb a později vydal dal-
ších 17 autorských desek a 7 výběrů. Na nich 
lze nalézt více než 250 písní. Zasloužil se o po-
pularizaci lidových, zejména jihočeských písní, 
některé z nich tak dostaly příležitost zlidovět 
podruhé. Pro jeho tvorbu je charakteristická 
pracovitost, cílevědomost a pokora, díky nimž 
se stal dobrým příkladem pro mnohé mladé 
folkové skupiny. Vstupné: 300 Kč v předprode-
ji, 350 Kč na místě. Předprodej vstupenek v re-
cepci Fabriky a v síti SMSticket.

Workshopy
26. / so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop
Workshop je určen zájemcům od 15 let, mladší 
děti od 8 let se mohou přihlásit pouze společně 
se starší osobou (rodiče, prarodiče a podobně 
v rámci společného rodinného tvoření). Pod ve-
dením řezbáře Petra Steffana se naučíte pracovat 
s dláty a vytvořit si zajímavé předměty pro radost. 
Možnosti jsou opravdu rozmanité. Tentokrát bu-
dete tvořit podle vlastní fantazie, např. reliéfy, 
domovní čísla, anděly, svícny, jmenovky, misky, 
těžítka a další ozdobné i užitkové předměty.
Cena 600 Kč za osobu a 400 Kč za dítě do 15 
let (pouze s dospělou osobou), v ceně výrobní 
materiál, pracovní a ochranné pomůcky, lektor, 
oběd a pitný režim. Kontakt: Jitka Olšánová, 
734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy
29. 1.–3. 4. 2022
Přehlídka 2022
Tradiční výstava výtvarníků svitavského regionu.

12. 2.–27. 3. 2022
Živá Amazonie
Cestovatelská výstava, která nás zavede do nit-
ra peruánského pralesa za místními domoro-
dými kmeny a jejich způsobem života. Pořádá-
na společně s organizací Students for the Li-
ving Amazon.

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

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-
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který publikum na MFF KV odměnilo bouřlivým 
potleskem vestoje. Hektická jednozáběrová 
jízda. Směna v restauraci ještě ani nezačala 
a šéfkuchař už nestíhá… V hlavní roli Stephen 
Graham.
Režie: Phlip Barantini. Vstupné: 120 Kč, titulky, 
92 minut.

10.–12. / čt, pá, so / 17:00 
Tajemství staré bambitky 2 ČR 2022 PREMIÉRA!
V království vládne král Jakub (Tomáš Klus) 
a královna Anička (Kamila Janovičová) a rodina 
se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku (Va-
lentýna Bečková)… Pokračování jedné z nejú-
spěšnějších českých pohádek posledního 
desetiletí! Scénář a režie: Ivo Macharáček. 
Vstupné: 140 Kč, 100 minut.

10.–12. / čt, pá, so / 19:30
Smrt na Nilu USA 2020 PREMIÉRA!
Kriminální thriller podle slavného detektivního 
románu Agathy Christie z roku 1937. Odvážný 
tajemný thriller režiséra Kennetha Branagha 
o chaosu a smrtících následcích vyvolaných 
milostnou posedlostí. Dovolená Hercule Poiro-
ta na palubě parníku se mění v děsivý hon 
na vraha… Vstupné: 130 Kč, titulky, 135 minut.

15.–16. / út, st / 19:30
Moonfall USA, Čína, UK 2022
Mezi spoustou hrozeb, které na Zemi můžou 
přijít z vesmíru, je Měsíc pravděpodobně tím 
posledním, čeho bychom se měli obávat. Ne-
mohli jsme se mýlit víc… Akční dobrodružné 
sci-fi. Halle Berry v hlavní roli. Režie: Roland 
Emmerich. Vstupné: 140 Kč, titulky, 124 minut.

17.–19. / čt, pá, so / 19:30
V létě ti řeknu, jak se mám ČR 2022 PREMIÉRA!
Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik 
mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kama-
rádí od dětství, a dodnes se potkávají už spolu 
se svými rodinami… Režie: Marta Ferencová. 
Vstupné: 130 Kč, 117 minut.

18.–19. / pá, so / 17:00
Haftaňan a tři mušteriéři Španělsko 2021 
PREMIÉRA!
Haftaňan je mladý gastoňský šlechtic, který 
nemá moc peněz, ale o to víc ideálů! Jeho 
snem je stát se jedním z královských mušteri-
érů… Animovaný rodinný film. Vstupné: 120 Kč, 
dabováno, 84 minut.

22. / út / 19:30 
Síla ČR 2021
Kamil Fila je otec, filmový publicista, zastánce 
progresivních hodnot a genderové rovnosti. 

Film Martina Marečka Síla zachycuje pět obtíž-
ných let v životě Kamila Fily. Výsledkem je ne-
jen drtivě upřímná výpověď o vnitřním konflik-
tu a krizi středního věku, ale i obecnější reflexe 
proměn a podob maskulinity nového milénia. 
Dokument. Vstupné: 130 Kč, 92 minut.

23. / st / 19:30
Vem si mě USA 2022
Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčej-
ný učitel matematiky. Vzali se, aniž se předtím 
znali… Jennifer Lopez a Owen Wilson v roman-
tickém filmu. Když jde o lásku, nic není nemožné!
Režie: Kat Coiro. Vstupné: 140 Kč, titulky, 112 
minut.

24. / čt / 19:30
Belfast USA, UK 2021
Slavný herec, režisér a scénárista Kenneth Bra-
nagh natočil film o svém dětství. Příběh humor-
ný, laskavý, zároveň i drsný a trochu krutý… ode-
hrává se v severoirském Belfastu. Vstupné: 
130 Kč, titulky, 98 minut.

25.–26. / pá, so / 17:00
Spider-Man: Bez domova USA 2021 PREMIÉRA!
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena 
totožnost Spider – Mana a náš dobrý soused 
již nedokáže oddělit svůj běžný život od ris-
kantního života superhrdiny. Dobrodružné 
akční sci-fi.
V hlavní roli: Tom Holland. Režie: Jon Watts. 
Vstupné: pátek 2D dabováno 100 Kč, sobota 
3D dabováno 130 Kč.

25. / pá / 19:30
Zpráva o záchraně mrtvého ČR, SR, Francie 
2021 PREMIÉRA!
Hledání cesty ke ztracenému vědomí. Otec 
upadne do kómatu a matka a syn se ho snaží 
dostat zpět do života… Mezinárodně oceňova-
né drama. V hlavních rolích: Zuzana Mauéry 
a Vojtěch Dyk. Scénář a režie: Václav Kadrnka. 
Vstupné: 120 Kč, 90 minut.

26. / so / 19:30
Super-Blb Francie 2021
 Tvůrci vstupují na pole parodie a neberou si 
na mušku nic menšího než patrně nejpopulár-
nější současný žánr – komiksový film. Hlavním 
hrdinou je neúspěšný herec, který se souhrou 
náhod dostane k roli v superhrdinském akčním 
filmu… Vstupné: 120 Kč, dabováno, 82 minut.

Změna programu vyhrazena!

Sport
Basketbal

5. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BK LOKO Trutnov
Východočeská liga muži.

6. / ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – TJ Turnov
Východočeská liga muži.

12. / so / 16:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – TJ Sokol Kbely
Žákovská liga U15.

13. / ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BA Sparta
Žákovská liga U15.

19. / so / 9:00 / Gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – BBK Blansko
Nadregionální liga U17.

19. / so / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – SŠB Pardubice
Oblastní přebor U12.

Florbal
19. / so / 19:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – TROOPERS
Muži – Národní liga východ.

Volejbal
5. / so / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Krajský přebor – turnaj 
Mladší žákyně.

12. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sok. Frenštát p. Radhoštěm 
Kadetky – 1. liga.

12. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Česká Třebová
Muži – KP I. tř.

12. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – VK Choceň
Kadetky – KP.

12. / so / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Krajský přebor – turnaj 
Starší žákyně.

13. / ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár žáků – turnaj 
Starší žáci.

13. / ne / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
Krajský přebor žákyň – turnaj
Starší žákyně.

19. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár žákyň – turnaj
Starší žákyně.

19. / so / 10:00 / tělocvična OA 
TJ Svitavy B– Moravská Třebová 
Ženy – KP I. tř.
 
20. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár žákyň – turnaj
Starší žákyně.

20. / ne / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy B – VK Rychnov n. Kněžnou
Junioři – KP.

26. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Česká Třebová
Ženy – 2. liga.

—————————————————
Kalendář akcí
Sledujte kalendář akcí na webových stránkách 
www.svitavy.cz pod novinkami. 
Zde najdete aktuální program.
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Svitavy a tradice. Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/Svitavyavy

Fo
to

gr
afi

e:
 J

iří
 M

ar
ek

.

Tříkrálový průvod z náměstí do Červeného kostela sv. Josefa.



16 

Městské  
muzeum a galerie

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

Z muzea do amazonských  
pralesů
Únor není měsícem, který bychom si spojo-
vali s množstvím tepla, záplavou slunečního 
svitu, barevnými květinami a šveholením ptá-
ků ve větvích. Vše se dá ale změnit! Stačí při-
jít do muzea a užít si omamnou krásu Jižní 
Ameriky.

Od soboty 12. 2., kdy centrem města prochází 
masopustní průvod, do neděle 27. 3. se totiž 
uskuteční výstava Živá Amazonie, jež návštěv-
níkům přiblíží tajuplná zákoutí peruánského 
pralesa s jeho domorodými etniky. Těšit se mů-
žete nejen na originální předměty denní potře-
by, ale také na silné oštěpy a šípy, nádherné 
sošky, čelenky z ptačích per či zajímavé hu-
dební nástroje. Chybět nebudou ani skutečné 
kakaové boby, různé plody palem a spousta 
dalších tropických rostlin i zvířat.
Výstavu připravujeme ve spoluprácí s organi-
zací Students for the Living Amazon a vedle 
klasických prohlídek nabízíme také speciální 
výukové programy pro žáky základních škol, 
v nichž se skloubí poznání s hrou a zábavou. 
Nemusíte se ani bát o původně plánovanou 
výstavu o epidemiích, kterou jsme museli 
z provozních důvodů přesunout na duben to-
hoto roku. Těšíme se na viděnou!  Jakub Vrána

Přehlídka 2022
Musím se přiznat, že mě stále mile překvapuje, 
kolik lidí je v našem městě a okolí umělecky 
činných. Lidí, kteří tvoří pro radost, za účelem 
seberealizace nebo pro potěchu druhých. 
A kolik takových výtvarníků je na vysoké úrovni, 
a přesto o nich široká veřejnost neví. Není to 
škoda? 
Přehlídka výtvarníků svitavského regionu je ur-
čena všem, jejichž vášní a radostí je výtvarná 
tvorba. Je živým souborem všech možných 
uměleckých technik a žánrů a ukázkou umu 
těch, kteří žijí blízko nás. Ve výstavních síních 
svitavského muzea tak najdete opravdu rozma-
nité techniky - obrazy malované olejem, tem-
perou nebo akrylem, ale také kresby tužkou, 
pastely, grafiky či ilustrace. Plastiky ze dřeva, 
kovu, pálené hlíny, vitráže. Výstava je velmi růz-
norodá, každý si najde, co ho zaujme.

Minulý rok překvapil nejen velkým množstvím 
nových tváří, ale i počtem mladých výtvarníků, 
kteří se nebojí skrze svoji tvorbu prezentovat. 
Věková, ale i umělecká pestrost dává divákovi 
příležitost shlédnout širokou paletu zajímavých 
děl, možnost inspirovat se, nebo se nechat 
unášet příjemným pocitem z uměleckého díla. 
Možná najdete i díla, která vás budou šokovat, 
provokovat nebo vás třeba donutí přemýšlet 
nad určitým tématem. 
Každá Přehlídka je jiná. Záleží na rozpoložení 
autorů i na době, ve které tvoří. To vše se v dí-
lech i samotné výstavě zrcadlí. Jaká bude le-
tošní Přehlídka svitavských výtvarníků, můžete 
zjistit již na vernisáži, která se koná v sobotu 29. 
ledna 2022 v 15:00 hodin. Výstava bude k vi-
dění do 3. dubna 2022. 
Součástí výstavy Přehlídka 22 jsou tradičně 
i muzejní animace – výtvarné programy pro 
školní a zájmové organizace, které hravou a zá-
bavnou formou malým návštěvníkům předsta-
ví možnosti výtvarného tvoření a náhled na vý-
tvarnou scénu našeho kraje.  
Umění lidi povznáší a kultivuje je. Je důležitou 
součástí naší společnosti. Přijměte pozvání 
na výstavu, která je tvořena kreativními lidmi 
pro lidi.  Lea Sehnalová

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (2)

Historie svitavského 
muzea 1947–1969
Po odsunu německého obyvatelstva 
v roce 1945 se muzejní sbírky nachá-
zely v budově Střelnice. Do této budo-
vy byly deponovány také konfiskáty 
(odebraný německý majetek) umělec-
kého charakteru po bývalých němec-
kých obyvatelích. V této době dochá-
zelo v pohraničí k mnoha excesům 
a krádežím, svědectví pamětníků 
ve Svitavách hovoří o „privátních skla-
dech“ v bytech některých členů zajiš-
ťovacích komisí. Pro potřebu nově vzni-
kajícího muzea byla vybrána rodinná 
vila na tehdejším Smetanově náměstí 
naproti Ottendorferově knihovně. Bu-
dovu si nechal svitavským stavitelem 
Johannem Bierem postavit v roce 1892 
starosta Johann Budig, v roce 1945 
po smrti otce opouštěl rodný dům jeho 
syn dr. Max Budig.
Městské muzeum bylo slavnostně ote-
vřeno 27. dubna 1947 vernisáží výstavy 
dvou svitavských výtvarníků: sochaře 
Josefa Kadlece (autora např. sochy 
Osvobození v ulici T. G. Masaryka) a Ja-
roslava Pavliše (zakladatele tzv. Pavli-
šovy krajinářské školy). Zdálo se, že vše 
je na dobré cestě, budoucnost muzea, 
jako vlastivědné instituce města, je ote-
vřena. Ale přišel další zvrat. Vlivem nu-
lových oprav a investic do budovy byly 
její stropy a trámy napadeny dřevokaz-
nou houbou a nosné dřevěné konstruk-
ce se začaly bortit. Bylo nutné provést 
generální rekonstrukci celého objektu. 
Rozsáhlé muzejní sbírky (archeologie, 
numismatika, sbírky umělecko-průmy-
slové, přírodovědné, etnografické…) 
byly částečně rozprodány, částečně 
převedeny do škol či místních institucí 
(např. Lidového divadla), v lepším pří-
padě deponovány v okolních muzeích 
(Pardubice, Brno či Litomyšl). Opravy 
budovy začaly v roce 1964 a skončily 
v roce 1969. Dne 14. září byla budova 
předána do užívání veřejnosti, sbírky se 
do ní však již nevrátily. Pod jednou stře-
chou byly umístěny tři kulturní instituce: 
dům osvěty, okresní knihovna a výstav-
ní síně muzea.  Blanka Čuhelová
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Středisko  
kulturních služeb

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

Vážení návštěvníci,
informujeme vás, že pořádání akcí podléhá 
aktuálním nařízením vlády a ministerstva zdra-
votnictví ČR. Změna programu je vyhrazena.
Vracení vstupného řešíme vydáním poukazu 
ve stejné hodnotě. Tento poukaz lze použít 
na jakoukoliv kulturní akci pořádanou Středis-
kem kulturních služeb. Platnost poukazu je 
do konce roku 2022.

Divadelní abonentní  
cyklus jaro 2022
7. března /po / 19:00 / Fabrika 
Divadlo Bolka Polívky: Letem sokolím

Komedie o tom, že lhát se nemá, ani když víte, 
že máte pravdu. Gro teska Letem soko lím vyprá-
ví o podi vu hod ném přá tel ství dvou klau nů, 
náčel ní ka župy Břéti a její ho jedi né ho aktiv ní ho 
čle na Čeň ka. Dvo ji ce se ve sta ré soko lov ně 
urput ně sna ží při pra vit na Vše so kol ský slet. Břé-
ťův sokol ský postoj pře chá zí od bohu li bé ho cvi-
če ní těla až k dogma tic ké mu pro sa zo vá ní myš-
le nek zakla da te le soko la Mirosla va Tyr še, jehož 
nástup cem se cítí být. Zís kat uzná ní pro svou 
Župu 48 je jeho život ním snem. Jeho tou ha 
dove de oba cvi čen ce do mez ních situ a cí. Nad 
samot ným pří bě hem však sto jí klaun ské exis ten-
ce Čeň ka a Břéti. Před sta ve ní vznik lo pod super-
vi zí Bol ka Polívky. Režie: Petr Jarčevský, hrají: 
Michal Chovanec, Ondřej Klíč. Délka představe-
ní: 90 minut (bez přestávky). Vstupné: 400 Kč.

7. dubna / čt / 19:00 / Fabrika
Studio Ypsilon (Praha)
Arnošt Goldflam: VRATKÁ PRKNA

Groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. 
Herecký svět i život zmenšený do divadelního 
vzorku, lehce ironický, ale i sebeironický pohled 
zvenku či zevnitř. Tak trochu smutná komedie 
z divadelního prostředí. Vždyť prkna, co zname-
nají svět, jsou občas nečekaně vratká. A přesto 
pořád lákavá…  My divadelníci se proto musíme 
pochválit sami! A to taky občas děláme. Takže 
i vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě, na náš 
účet. A až půjdete domů, pochvalte si svoje 
vlastní životy a buďte rádi! My vám to přejeme, 
ale asi bychom měnit nechtěli. Možná.
Režie: Arnošt Goldflam. Hrají: Jiří Lábus / Jaro-
slava Kretschmerová / Petr Vršek / Daniel Šváb 
/ Lenka Šebek Loubalová / Roman Mrázik / 
Barbora Skočdopolová nebo Jiřina Vacková / 
Martin Bohadlo nebo Miroslav Chloupek. Délka 
představení:  135 minut (včetně přestávky). 
Vstupné: 400 Kč.

22. května / ne / 19:00 / Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana (Praha)
Cimrman / Smoljak / Svěrák: Vyšetřování ztráty 
třídní knihy

Cimrman byl požádán, aby zpracoval do Ka-
pesní příručky c. k. poddůstojnického sboru 
heslo Země česká. V této době znal Čechy jen 
z mapy rakousko-uherského mocnářství v mě-
řítku 1 : 500 000. Napsal: „Zemi českou co do je-
jího povrchu lze charakterizovat jako hory, doly, 
černý les. Mezi Sušicí a Pískem je poušť. Sever-
ně od města Kouřim táhnou se rozsáhlé tabá-
kové plantáže až ke kuřácké metropoli Šluknov. 
Zkamenělé výměšky vyhynulých mamutů do-
lují pilní Čechové v okolí Veltrus. Za zmínku sto-
jí též okultistické doupě Duchcov a letovisko 
jihočeských zbohatlíků Prachatice. Léčbou štít-
né žlázy jsou známy lázně Volary. Český ráj je 
krajem nudistů. Zdejší adamité a evité chodí 
zde, jak je Pánbůh stvořil, oděni jen tu a tam, 
nedbajíce církevních pohrůžek z Mnichova Hra-
diště. Své centrum, památný to hrad, pojmeno-
vali si nudisté českým názvem pro krásnou 
ženu: Kost.“ Zůstává dodnes tajemstvím, zda 
Jára Cimrman přispěl takto do příručky z pouhé 
neznalosti, či zda byl veden úmyslem rozložit 
poddůstojnický sbor a znemožnit mu případné 
operace na českém území.

KULTURA

Autoři semináře o Cimrmanově pedagogické 
činnosti: Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. 
Režie: Ladislav Smoljak. Hrají: učitel: Zdeněk 
Svěrák / ředitel: Genadij Rumlena / inspektor: 
Petr Reidinger / zemský školní rada: Miloň Če-
pelka. Délka představení: 120 minut (včetně 
přestávky). 
Vstupné: 400 Kč.

26. května / čtvrtek / 19:00 / Fabrika
Divadlo Verze (Praha)
Romain Garry, David Prachař: 
ŽIVOT S KRAJTOU

Klaunská one-man show v podání Davida Pra-
chaře se nevyhýbá humoru a nadsázce,  
když popisuje všední dny v Paříži. Soužití bez-
významného pařížského úředníčka s krajtou je, 
ač zarámováno do humorných situací, hořké 
vyprávění o hluboké osamocenosti člověka 
uprostřed velkoměsta. Novela francouzského 
spisovatele Romaina Garryho Život s krajtou 
inspirovala Davida Prachaře k vytvoření svébyt-
né kreace o vyšinutém světě a osamělých exis-
tencích, které skrývají své strasti v anonymitě 
velkoměsta. Na inscenaci se s ním podílel jeho 
syn Jakub Prachař a Pavel Fajt, kteří obstarali 
hudební a zvukovou podobu inscenace.
Scénář a režie: David Prachař. Hrají: David Pra-
chař / Jakub Prachař / Pavel Fajt. Délka před-
stavení: 90 minut (bez přestávky). Vstupné: 
400 Kč.

Změna programu vyhrazena.

Všechna představení se konají ve Fabrice vždy 
od 19:00 hodin. Abonentní vstupenka na sezó-
nu stojí 1000 Kč. Vstupné na jednotlivá předsta-
vení činí 400 Kč.

17. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
Honza „Tráva“ Trávníček:
Manáslu 2021 – 8163 metrů nad mořem
Přednáška jednoho z našich nejúspěšnějších 
himalájských lezců současnosti Honzy „Trávy” 
Trávníčka, který stanul na vrcholcích pěti osmiti-
sícovek v pěti pokusech a následně po 10 letech 
zopakoval v roce 2021 výstup na Horu Duchov-
na – Manáslu.  Provede vás dvěma úspěšnými 
podzimními expedicemi loňského roku.
Vstupné: 130 Kč. Předprodej vstupenek v re-
cepci Fabriky a v síti SMSticket.

Předprodej abonentek bude zahájen  
21. února v recepci Fabriky (pondělí – pá-
tek 6:00 – 17:00 hodin). Stávající abonenti 
mají možnost výměny své abonentky od 7. 
února do 20. února 2022 v recepci Fabriky 
Svitavy.
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Městská  
knihovna

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

Novinky z knihovny
Díky ocenění Obec přátelská rodině, které 
město Svitavy v roce 2021 získalo, jsme obno-
vili v oddělení pro dospělé čtenáře čalouněná, 
již opotřebovaná, křesla za nová koženková. 
Slouží k relaxaci i studiu všem návštěvníkům 
knihovny.  Z projektu jsme také zakoupili cel-
kem 63 knih a 87 stolních her pro všechny vě-
kové kategorie. 

Nově je k půjčení například hra Pán prstenů, 
několik knih k interaktivní tužce Albi, vědomost-
ní pexesa a další. Podmínky půjčování stolních 
her najdete na našem webu nebo přímo 
v knihovně.

Nejčtenější knihy roku 2021
V loňském roce byl největší zájem o knihy čes-
kých autorů. Na prvním místě to byly Tiché roky 
od Aleny Mornštajnové, druhé a třetí místo pa-
tří dvěma dílům bestselleru Šikmý kostel 
od Karin Lednické. Další příčky obsadily detek-
tivky od Roberta Bryndzy a knihy Patrika Hart-
la. Z dětské literatury se nejvíce četl první díl ze 
série Strašidelná knihovna od Dori H. Butler, 
na druhém místě se umístil poslední díl Deníku 
malého poseroutky, což je poprvé, kdy se „po-

seroutka“ neumístil na prvním místě. Třetí příč-
ka patří interaktivní knize Dinosauři k elektro-
nické tužce Albi. 

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

2. / st / 17:00
Fantasy klub
Návštěvníci se seznámí s novinkami ze světa 
fantasy, sci-fi literatury i knižních sérií. Klub 
vede Michal Římal z knihkupectví Minotaur, ur-
čen je pro děti od 8 do 12 let.

2. a 16. / st / 14:00-16:00
Digi odpoledne
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá 
v prostorách knihovny každou lichou středu 
odpoledne s aktivitami na podporu digitální 
gramotnosti (práce s virtuální realitou, roboty 
apod.). Určen je pro děti od 10 let, vstup je vol-
ný od 14:00 do 16:00 hodin. 

7. / po / 18:00
Filmový klub: Země nomádů 
(knižní předloha Jessica Bruder)
Civilní a meditativní roadmovie režisérky Chloé 
Zhao, ověnčená hned několika Oscary, popi-
suje osud ženy, která se po smrti svého man-
žela rozhodne sbalit si věci a ve své dodávce 
se vydat na cesty a prozkoumat život za hrani-
cemi klasických společenských zvyklostí jako 
novodobý nomád. Otázkou je, zda po cestě 
dojde ke smíření  se svým osudem. 
Režie: Chloé Zhao. Hrají: Frances McDormand, 
David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob 
Wells. Večerem provází Michal Kadlec. 

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

14. / po / 17:00 / klub Tyjátr
Jitka Kosíková: Břehy nejsou na dohled 
- zápisky z mise Lékařů bez hranic
Jitka Kosíková studovala vysokou školu ošet-
řovatelství na Napier univerzitě v Edinburghu 
a management ve zdravotnictví na Univerzitě 
Karlově. Od roku 2011 vyjíždí na mise s Lékaři 
bez hranic (byla v Afghánistánu, v Jižním Sú-
dánu, Bangladéši, Jordánsku a v Iráku). Na misi 
na záchranné lodi Bourbon Argos ve Středo-
zemním moři si vedla deníkové záznamy, 
na základě kterých společně s novinářem Mar-
kem Uhlířem sepsali knihu Břehy nejsou na do-
hled. Vzpomínky na misi střídají postřehy z prá-
ce v pediatrickém týmu mobilního hospice 
Cesta domů a pasáže z osobního života.  
Od roku 2020 působí v Poličce, kde se podíle-
la na rozšíření mobilního hospice. Zveme 
na besedu s Jitkou Kosíkovou, která se podělí 
o své zážitky nejen z mise ve zhrouceném Stře-
dozemí uprostřed humanitární krize. 

20. / ne / 18:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: Když panda tančí 
(James Gould-Bourn)
Listování představuje knihy na jevišti netradiční 
formou. Tentokrát to bude román Když panda 
tančí, který vyšel v roce 2021. Čekat pobavení 
od příběhu, v němž hlavní hrdina ztratil milova-
nou ženu, jeho syn od té doby nepromluvil ani 
slovo, v práci dostal padáka a bez praxe nemů-
že dělat ani venčitele psů? Ano, nebojte! Začne 
totiž v parku tančit jako panda. Přestože jeho 
vypelichaný kostým páchne jako zvratky a lidé 
si ho pletou s fretkou, blýskne se mu na lepší 
časy, když se dozví o soutěži talentů. Do parády 
si ho navíc vezme tanečnice u tyče. Podaří se 
Dannymu vyhrát hlavní cenu a získat zpět dů-
věru jediného syna, než mu zlotřilý domácí ne-
chá zpřerážet kosti? Účinkují: Lukáš Hejlík a Pa-
vel Oubram. Vstupné 100 Kč. 

Virtuální Univerzita třetího věku 
– zájmové studium pro seniory
Již čtvrtým rokem provozujeme tzv. konzultač-
ní středisko Virtuální Univerzity třetího věku 
(VU3V). Systém výuky je založen na videopřed-
náškách vysokoškolských lektorů. Po každé 
přednášce se vyplní společný test. Na násled-
né samostatné studium se předpokládá doba 
14 dnů. Studenti by měli ovládat základy emai-
lové komunikace. 
Probíhají dva kurzy za rok (v zimním a letním 
semestru). Po ukončení každého semestru ob-
drží senior Pamětní list. Pokud senior absolvu-
je celé studium, tj. 6 kurzů, může se zúčastnit 
slavnostní promoce v Praze. Cena kurzu je 
300 Kč. První přednáška letního kurzu na téma 
„Etika jako východisko z krize společnosti" pro-
běhne v úterý 8. února v 10:00 hodin v aule 
Fabriky. Kdo se po zhlédnutí přednášky roz-
hodne VU3V navštěvovat, vyzvedne si přihláš-
ku a uhradí poplatek. Bližší informace poskytne 
Jitka Kopečná (ko@booksy.cz, 461533295).

KULTURA
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Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/SvitavyavySvitavy a Nový rok.
Silvestrovský ohňostroj i tentokrát pobavil mnoho Svitaváků na našem náměstí.
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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

19. / so / 14:00–16:00 a 18:00–20:00 / 
zimní stadion
Karneval na ledě a barevné bruslení s hudbou
Po roční odmlce, zaviněné epidemiologickou 
situací, připravujeme karneval na ledě. Sobotní 
odpolední akce se uskuteční od 14 hodin 
na svitavském zimním stadionu. Pro děti budou 
připraveny různé zábavné soutěže na ledě. Děti 
a účastníci v maskách budou mít vstupné zdar-
ma. Doprovod za 30 Kč na osobu. Karnevalový 
rej bude zakončen před 16. hodinou. Tím ale 
zábavný den na ledě nekončí, protože jedno 
z posledních letošních bruslení bude pokračo-
vat po 18. hodině barevnou diskotékou. 

Akční jarní příměstský tábor
V letošním školním roce vycházejí jarní prázd-
niny v našem regionu na přelom února a břez-
na. SVČ Svitavy je připraveno uspořádat v ter-
mínu od 28. 2. do 4. 3. příměstský tábor. Věková 
skupina dětí od 6 do 12 let se může těšit na vý-
lety do aquacentra a IQ Ideon park v Pardubi-
cích, Bruno family parku v Brně, jeden den 
strávíme řemeslnou a rukodělnou činností, 
a také zavítáme na bowling a zahrajeme si des-
kové hry u nás v Tramtáryji.
Tábor bude možné absolvovat denně za cenu 
2290 Kč nebo se přihlásit na jednotlivé dny, 
podle zájmu. Na tábor či akce se můžete při-
hlásit přes přihlašovací portál https://svcsvita-
vy.iddm.cz/prihlaseni. Více informací na tele-
fonu 737525576.  Miroslav Skočovský
  
„Přežití“ aneb jarní prázdniny ve Svratouchu
Akční pobytový tábor v termínu 27. 2.–4. 3. 2022 
je určen pro děti od 13 do 16 let, cena je 
1750 Kč.
Program v přírodě, atraktivní hry, objevování 
nových dovedností a to vše v přátelském pro-
středí uprostřed lesů. Cena zahrnuje ubytování, 
stravu, pojištění a program na celý pobyt. Více 
informací podá Lenka Waltová na telefonu 
734 287 286. Lenka Waltová

Letní příměstské tábory 
a pobytový tábor s Tramtáryjí
Na letní prázdniny opět připravujeme příměst-
ské tábory. Konkrétní témata táborů a přihlašo-
vání spustíme na našich www stránkách od 24. 
ledna 2022.
Termíny příměstských táborů v roce 2022: 
11.–15. 7., 18.–22. 7., 25.–29. 7., 1.–5. 8., 8.–12. 8., 
15.–19. 8., 22.–26. 8. 
Termín letního pobytového tábora ve Svratou-
chu: 10. 7.–22. 7. 2022. Ondřej Komůrka

MC Krůček
Týden otevřených dveří v Krůčku a Karnevalová 
stezka na motivy Ledového království

V týdnu od 7. do 11. února vás čeká v Krůčku 
týden otevřených dveří, ve kterém můžete při-
jít a poznat prostředí Krůčku a vyzkoušet jaký-

koliv klub či aktivitu zdarma! Bohatý pravidelný 
týdenní program aktivit zahrnuje různé kluby 
a aktivity zaměřené jak na těhotné ženy a jejich 
partnery (klub Příprava na miminko, těhotenské 
cvičení), na rodiče s malými miminky (Babyma-
sáže a Babyklub s myškou), tak zejména 
na děti batolecího a předškolního věku (pon-
dělní pohybový klub Opičáci v tělocvičně ZŠ 
Riegrova, úterní taneční Hýbánky, středeční 
Mama mimi klub a Kulíšci, čtvrteční Šikulové 
a páteční Smyslohrátky). 
Jsme pro vás v Krůčku každý den již od 8:30 
hod., neváhejte proto před začátky klubů přijít, 
využít volnou hernu, dát si u nás kafe/čaj, pro-
brat s ostatními rodiči i lektorkami, co je nové-
ho nebo prostě jen pobýt. Není třeba dokládat 
nám potvrzení o vašem zdravotním stavu. Ne-
jen že nám to pravidla umožňují (při setkávání 
do 20 osob není potřeba prokazovat bezinfekč-
nost), ale také se vzájemně respektujeme.
Kromě klubů a akcí pro veřejnost pořádáme 
také vzdělávací semináře a workshopy určené 
nejen pro rodiče malých dětí. K nim nabízíme 
v případě zájmu i možnost hlídání dětí. Aktuál-
ní nabídku vzdělávacích akcí a aktuálního dění 
z Krůčku naleznete na webu Krůčku www.kru-
ceksvitavy.cz a facebooku facebook.com/mc-
krucek. Nově můžete sledovat také krůčkovský 
Instagram https://www.instagram.com/kru-
ceksvitavy/. Osobně nás najdete ve 4. patře 
multifunkčního centra Fabrika Svitavy. Další 
informace vám také rádi sdělíme e-mailem 
materskecentrum@kruceksvitavy.cz nebo 
na tel. 737 236 152.

Karnevalová stezka na motivy 
Ledového království

V únoru měl proběhnout tradiční a oblíbený 
krůčkovský karneval v sále Fabriky. Vzhledem 
ke stávajícím pravidlům pro pořádání hromad-
ných akcí ho pro vás bohužel nemůžeme v ob-
vyklé podobně zrealizovat. A proto jsme pro vás 
připravili karnevalovou stezku na motivy filmů 
Ledové království. Karnevalová stezka plná úko-
lů na vás a vaše děti bude čekat v neděli 13. 
února, ale z důvodu zhoršené epidemické situ-
ace se bude odehrávat převážně venku na ná-
městí Míru. Pro účast je nutné si zakoupit hrací 
kartu, a to mezi 14. až 16. hodinou u vstupu 
do multifunkčního centra Fabrika. Cena hrací 
karty je pro dítě v kostýmu 90 Kč/bez kostýmu 
110 Kč. Těšíme se na vás, přijďte si s dětmi užít 
netradiční karnevalové odpoledne. 

Kateřina Burešová

Klub seniorů 
Přeplavme svůj La Manche 
Klub seniorů a Sportes Svitavy se letos opět 
zapojí do štafetového plavání pod názvem Pře-
plavme svůj La Manche, které pořádá platforma 
seniorských klubů ČR SenSen (projekt Senzač-
ní senioři sdružuje aktivní seniory a vznikl v Na-
daci Charty 77). Plavání se uskuteční v průběhu 
měsíce února a zapojit se mohou všichni se-
nioři nad 60 let. Pro tento účel je zdarma zpří-
stupněn bazén každý únorový pátek (4.2., 11.2., 
18.2 a 25.2.2022) vždy od 11 hodin. Je nutné 
respektovat platná epidemiologická opatření, 
nezapomeňte si tedy doklad o prokázání vaší 
bezinfekčnosti. 
Nejde o závod v pravém slova smyslu, senioři 
nebudou soutěžit mezi sebou, ale sami se se-
bou, se svou pohodlností. Je všeobecně zná-
mé, že plavání procvičí svaly celého těla a ne-
přetěžuje klouby. Voda nadlehčuje, tím je zátěž 
minimální. Právem je plavání často prezentová-
no jako téměř ideální sport. Udělejme něco pro 
své zdraví a sportujme! 

Milé seniorky a senioři, v letošním roce nebu-
deme organizovat masopustní posezení. Věří-
me, že se zapojíte do městských oslav a tuto 
tradici si i tak příjemně užijete. 
Klub seniorů bude k vyřízení administrativy 
otevřen každý čtvrtek od 10:00 do 11.30 hodin. 
Zde také můžete zaplatit členské příspěvky 
na letošní rok ve výši 150 Kč, nejpozději však 
do 31. 3. 2022.  Milena Brzoňová 

ZO Kardio Svitavy
Jaro u kardiaků
Blíží se předjaří a členové ZO Kardio s očeká-
váním přívětivějších podmínek k setkávání 
se,  s potřebou společných návštěv obvyklých 
turistických zajímavostí a užívání si pohybu 
v nepřekonatelné krajině našich přírodních krás.
Pro měsíc únor je již tradiční účast na spojené 
akci Memoriálu J. Hameníka se startem v Borové 
a Přechod střechy Evropy. Odjezd účastníků je 
z vlakového nádraží ve Svitavách dne 5. února 
v 08:02. Je to akce, kterou pořádá Klub turistů 
z Poličky. Společná procházka po zimní přestávce 
a „odmlce“ stanovené regulemi je letošním prv-
ním počinem k návratu k činnostem, jaké si pře-
jeme, doufejme v pospolitosti prožívat a užívat.
Je ke škodě místně příslušných svitavských 
členů, že v řadě případů svoji neúčast na vy-
cházkách a společných akcích ZO Kardio s po-
hybovými aktivitami (ne až tak fyzicky namá-
havými pěšími vycházkami) předem „vzdávají“. 
Účast a aktivita kamarádů z Poličky je hlavní 
pro prezentaci akcí ZO Kardio. Při autobuso-
vých výletech, je ze strany svitavských zájem-
ců, vyžadována polovina kapacity autobusu. 
Na druhou stranu při akcích, kde není „prezen-
tována jistá míra komfortu“, je zájem svitav-
ských v jednotkách účastníků oproti poličským. 
Již v dobách začátku činnosti tohoto a obdob-
ných uskupení byl zdůrazňován aspekt setká-
vání se, společného poznávání, pohybu v pří-
rodě i pro osobní sebepoznání a obohacení 
svých prožitků, pohybem a pobytem v přírodě. 
Po obtížné době minulého roku využijme čas, 
který je nám nabízen k žití, který nám nikdo 
nenařizuje, a jsme tedy svrchovanými majiteli 
svého bytí.
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Do finského Rovaniemi, města, v němž je start 
i cíl závodu, odlétá 10. února. Poletí z Vídně, start 
závodu je 12. února, čas mezi příletem a startem 
samozřejmě věnuje aklimatizaci a lehkému tré-
ninku. Do závodu se pustí s kamarádem Láďou 
z Prahy, výbavu však musí mít každý vlastní, aby 
dostáli podmínkám. Na pouť laponskou částí 
Finska se vydá se sáněmi z Norské módy (dal-
šími partnery jsou například Omniasport, Runs-
port nebo Tauer Group),  na nichž bude mít 
naloženou výbavu, a na zvláštních lyžích, které 
jsou vhodné do jemného a kyprého sněhu, kte-
rý na oba borce v Laponsku čeká. Ve výbavě 
nebude chybět především dobré spaní, kvalitní 
oblečení a obuv, tužkové baterie, základní lékár-
nička a dostatek energetického jídla. Ve spojení 
se světem budou sportovci prostřednictvím 
GPS, pořadatelům se musejí dvakrát denně hlá-
sit. Mobilní telefon budou mít také, ale není jas-
né, jak dobrý bude signál.
„Dávám si úkol dokončit,“ říká Luboš Kocourek. 
Těší se, ale zároveň odjíždí s respektem. Pro-
střednictvím facebookového profilu města vás 
budeme informovat, kde se nachází a jak se mu 
daří. Luboši, držíme palce, hodně štěstí! (pá)

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

ZO Kardio svým členům nic nenařizuje, je to 
naprosto dobrovolné uskupení. Je tedy jen 
na jeho členech vybrat si, zda se mají i v rámci 
svých zájmů sdružovat se i nadále v ZO Kardio, 
které se už jen v názvu zve SVITAVY. 

Josef Zavřel

Svaz postižených  
civilizačními chorobami
Vzpomínka

Koncem loňského roku nás po krátké nemoci 
opustila dlouholetá členka základní organizace 
SPCCH JIŘINKA LÁNOVÁ. Povoláním byla zdra-
votní sestra a později dorostová sestra. Tato 
profese se projevila i v jejích aktivitách a záli-
bách. Dlouhodobě pracovala v místní pobočce 
Českého červeného kříže při pořádání školení 
a soutěží mladých zdravotníků. Jejím největším 
koníčkem však byla tělovýchovná činnost. Více 
jak 50 let byla cvičitelkou mládeže a později 
cvičitelkou žen při okresní organizaci SPCCH. 
Zúčastňovala se ozdravných pobytů našich klu-
bů a organizací a na cvičení s ní jsme se všich-
ni těšili. Její vitalita byla obdivuhodná a nepře-
konatelná. Vážili jsme si jí pro její obětavost 
a skromnost. O tom, že všechny aktivity vyko-
návala poctivě a s plným nasazením, svědčí 
řada ocenění a diplomů. Jiřinko, budeš nám 
chybět a to nejenom jako cvičitelka, ale jako 
člověk se srdcem na dlani. Nikdy nezapomene-
me. Za ZO SPCCH  Marie Grmelová

—————————————————
Luboš Kocourek  
a jeho extrémní výzva
Že se svitavský sportovec, instruktor plavání 
a trenér florbalu Lubomír Kocourek chystá 
na extrémní závod Lapland Extreme Challenge, 
jsme vás už v loňském roce informovali. Na-
vzdory některým zdravotním problémům Luboš 
v uplynulých dvou letech intenzivně trénoval 
a jeho odjezd do dějiště závodu se přiblížil 
na dohled.

YOGA, KINEZIOLOGIE A DÝCHÁNÍ
PETRA VYSTAVĚLOVÁ - ANAHATA SVITAVY

KURZ HORMONÁLNÍ YOGY (4x sobota dopoledne) 19. 2., 5. 3., 12. 3., 9. 4.

KURZ SPRÁVNÉHO DÝCHÁNÍ 5. 2.  15–18 hod.

KURZ JÓGOVÝCH DECHOVÝCH TECHNIK 5. 3.  15–18 hod.

KURZ KINEZIOLOGIE - 1.ČAKRA 6. 3.  9–17 hod.

KURZ KINEZIOLOGIE - 2.ČAKRA 30. 4.  9–17 hod.

OPŘI SE O SVŮJ HLAS 26. 3.  9–17 hod.

JÓGOVÝ VÍKEND PRO ZAČÁTEČNÍKY (Široký důl u Poličky) 1.–3. 4.

KURZ KINEZIOLOGIE - 3. ČAKRA 28. 5.  9–17 hod.

VÍCE SE DOZVÍTE NA
WWW.ANAHATAYOGA.CZ

YOGA, KINEZIOLOGIE A DÝCHÁNÍ
PETRA VYSTAVĚLOVÁ - ANAHATA SVITAVY

(4x sobota dopoledne) 19. 2., 5. 3., 12. 3., 9. 4.

3. 4.

Firma Michal Kortyš-ELKOR, 
Litomyšl

přijme pracovníka na pozici:

PRODAVAČ  
elektroinstalačního 

materiálu 
Znalost v oboru elektro výhodou

Adresa provozovny: 
Mařákova 1149, Litomyšl

Nástup možný od 1. 3. 2022 
nebo dle dohody

tel.: 461 615 014  
e-mail: elkor@elkor.cz

>                                   <
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SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (40. DÍL)  

Martin Mík
Svitavský rodák a absolvent svitavského gymnázia Martin Mík žije od roku 2004 ve Velké Británii, před 
17 lety tam odjel studovat. A zůstal i pracovat. Už dvanáctým rokem působí na univerzitě ve Warwicku. 
Jeho vzorem je anglická královna. Také o tom se několikrát dočtete v tomto rozhovoru.

Jak se absolvent svitavského gymnázia ocitne 
v prestižním postavení na univerzitě Warwick 
ve Velké Británii?
„O prestižním postavení se hovořit nedá. Kaž-
dopádně kořeny mého stávajícího zaměstnání 
na univerzitě ve Warwicku rozhodně sahají 
do mých gymnaziálních let a konkrétně k paní 
profesorce Dobrovolné, díky níž měla naše an-
gličtinářská skupina možnost konverzace s ro-
dilými mluvčími, a to hned od primy. To nám 
dalo skvělý základ, na kterém už bylo jednodu-
ché dál stavět. Když k tomu přičtete, že jste 
vnuk paní Malé, tak se dobrá znalost angličtiny 
téměř očekává. Po pravdě se na mě babička 
nejčastěji obracela v němčině, což bylo maličko 
frustrující, protože jsem ji ve škole nikdy nestu-
doval. Když pak na vysoké škole byla příležitost 
studia v zahraničí, moje volba automaticky pad-
la na Velkou Británii. Tady je asi třeba přiznat 
mírnou obsesi Velkou Británií, která se u mě 
na gymnáziu vyvinula, velkým dílem díky půso-
bení pana profesora Velešíka, s nímž jsme ze-
vrubně probrali dějiny české i světové. Naše 
polemiky o nadřazenosti Francie či Velké Britá-
nie nás provázely mnoho let, ale poslední slovo 
měl rozhodně on, když jsem si u maturity vytá-
hl otázku o Velké francouzské revoluci.
Po prvním studijním pobytu v Anglii v roce 2002 
následovalo studium magisterského programu 
v roce 2004–5, které se protáhlo v doktorát 
a nakonec v zaměstnání. Na univerzitě ve War-
wicku jsem již přes deset let a postupně jsem 
vystřídal několik různých rolí.“

Jste ředitelem studentských zkušeností, co to 
přesně znamená? S čím se na vás můžou stu-
denti a profesoři obrátit?
„Dobrá otázka, na kterou se nedá jednoduše 
odpovědět. Mým hlavním úkolem je zajistit, 
abychom našim studentům poskytli nejenom 
kvalitní vzdělání, ale i příležitost připravit se 
efektivně na vstup na pracovní trh, například 
skrze stáže a výzkumné projekty, ale i různá 

školení, a aktivní zapojení do života společnos-
ti. Mnoho našich studentů se účastní a organi-
zuje dobrovolnické aktivity v rámci univerzity, 
ale i na národní a mezinárodní úrovni. Dotazy 
od studentů i kolegů jsou velmi různorodé. Člo-
věk se tu nikdy nenudí.“
 
Je univerzita ve Warwicku velká? Kolik má 
studentů, fakult, oborů? A studují u vás i Češi?
„Univerzita ve Warwicku má skoro 30 tisíc stu-
dentů a necelých sedm tisíc zaměstnanců. 
Nachází se na okraji města Coventry, kde je její 
„campus“ – v podstatě malé město. Jsou tu tři 
fakulty a 33 kateder, ale jejich dělení je odlišné 
od toho, na které jsme zvyklí v Čechách. Medi-
cína je tady například součástí fakulty přírodo-
vědecké. Máme studenty ze 150 zemí, takže 
i Češi se tu najdou.“
 
Co nejvíce náročného jste ve své pozici řešil? 
„Okamžitý přechod na distanční způsob studia 
v březnu 2020 a další změny spojené s pande-
mií. Největší výzvou bylo poskytnout studen-
tům i kolegům dostatek informací v okamžiku, 
kdy nebylo jasné, co se bude dít a jakým způ-
sobem se s nastalou situací vypořádáme. Najít 
tu správnou kombinaci ujištění, konkrétních 
opatření a flexibility nebylo vždy snadné. Zdá 
se, že se nám podařilo nejen úspěšně přestát 
nejkrušnější chvíle, ale i zakomponovat nové 
přístupy do našich dlouhodobějších plánů, na-
příklad v podobě online zkoušek.“
 
Navzdory covidu, máte plán, cíl, zkrátka coko-
li, čeho chcete dosáhnout?
„Už několik let plánuji přejít pěšky Británii 
od jižního cípu neboli Land’s End k severnímu, 
John O’Groats. Je to přibližně 1300 kilometrů, 
takže to bude vyžadovat poměrně dlouhou 
dovolenou J.“
 
Vaším vzorem je prý anglická královna, proč? 
Nenajdete paralelu s žádným Čechem?
„Dobrá detektivní práce J. S těmi vzory to u mě 
není tak žhavé, ale otázka byla postavena jed-
noznačně, takže:  ať už se na dědičnou hlavu 
státu díváte jakkoli, současná anglická královna 
zosobňuje neochabující službu společnosti 
a státu. Namísto privilegií vykonává své povin-
nosti trpělivě a zodpovědně den za dnem už 
téměř sedmdesát let. Srovnání s volenými stát-
ními představiteli je asi nespravedlivé, ale na-
padá Vás někdo jiný, kdo společnost sbližuje, 
působí jako jednotící prvek a zaměřuje se 
na dlouhodobé cíle?“
 
Žijete v Coventry s více než 300 tisíci obyva-
teli, Svitavy mají zhruba 17 tisíc obyvatel. Jaký 
je nejzásadnější rozdíl mezi „vašimi“ městy?
„Univerzita ve Warwicku je sice v Coventry, 
na okraji, ale díky své velikosti je to jakési 
město ve městě, s vlastními pobočkami vel-
kých bankovních domů, poštou, obchody či 
kulturním centrem. Pokud nemáte potřebu, 
nemusíte campus v podstatě opustit. Město 

Coventry má fascinující historii – i u nás známe 
pověst o lady Godivě, která projela nahá 
na koni městem, aby dosáhla snížení daní pro 
občany města. Stejně tak je město Coventry 
známé jako symbol bitvy o Británii a zkázy, 
kterou s sebou přinesly nálety Luftwaffe. Není 
náhodou, že Coventry a Drážďany se po druhé 
světové válce staly partnerskými městy a pro-
pagátory smíření. Symbolem a centrem těch-
to aktivit je nepochybně nová katedrála, po-
stavená vedle ruin té středověké. Když už 
jsme u těch partnerských měst, jedním z nich 
jsou i Lidice. V centru Coventry je Lidice Place 
s památníkem. Podobností mezi Svitavami 
a Coventry mnoho nevidím – rozdíly mezi nimi 
jsou enormní.“

Kdy jste pobýval ve Svitavách naposledy?  
A kam chodíte rád?
„Do Svitav se vracím každoročně, naposledy to 
bylo o Vánocích. Pokaždé vyrazím s maminkou 
či se sestrou na procházky městem, objevovat, 
kde je co nového. A vždy se něco najde. Nikdy 
nevynechám návštěvu našeho muzea a gale-
rie. Máme být ve Svitavách na co pyšní – ať už 
stálé expozice, nebo dočasné výstavy. Publika-
ce o Svitavách mám samozřejmě i ve své 
knihovně. Na výstavě Svitavské osmy jsem 
pobyl asi čtyři hodiny. Některé – dávno ztracené 
– pohledy na město jsem předtím neviděl, jiné 
si pamatuji z dětství.“
 

A pokud se vrátíme ke gymnaziálním rokům… 
kdo s Vámi seděl v lavici? Vzpomenete na tříd-
ní učitelku? A jaká je vaše nejvíce příjemná 
a také nepříjemná vzpomínka na svitavské 
gymnázium?
„Zdravím tímto velice srdečně Lucii Zatloukalo-
vou, ženu, která ve zdraví přežila mnohaleté 
sdílení první lavice… když jste slepí jak patrona, 
má první lavice své nesporné výhody. Že by bez-
prostřední blízkost katedry měla jakýkoli pozi-
tivní vliv na naši upovídanost, si nevzpomínám. 
Rčení ´Mlčeti zlato, u Tebe platina´ se vztahova-
lo na nás oba zhruba stejně. Třídní jsme měli 
dvě. Nejprve to byla paní profesorka Novotná, 
posléze paní profesorka Pavlišová. Obě si s námi 
užily své – doufám, že alespoň nějaké pozitivní 
vzpomínky jim zůstaly.
Za sedm let se toho odehraje neuvěřitelně 
mnoho. Příjemných vzpomínek je mnoho, stej-
ně jako přátelství, která s různou intenzitou 
přetrvávají. Nepříjemné vzpomínky časem vy-
blednou rychleji než ty příjemné a od roku 
1999 je to přeci jen nějaký ten pátek.“  

Petra Soukupová

Známá katedrála v Coventry
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Největší úspěchy,  
kategorie muži
sezóna 2019/2020 – 3. místo v Kooperativa 
NBL (trenér Pivoda)
sezóny 2017/2018 a 2019/2020 – 3. místo 
v Českém poháru (trenér Růžička a trenér  
Pivoda)
sezóna 2018/2019 účast týmu Svitav v EURO 
CUPU (soupeř Istanbul)

Nejlepší střelci v historie klubu: Jindřich Svo-
janovský 10 648 bodů, Pavel Špaček 6 614 
bodů, Karel Vyčítal 3 846 bodů, Vladimír Hrníč-
ko  3 620 bodů, František Turk 3 177 bodů.

Mládež
Od sezóny 2002/2003 se také svitavská mlá-
dežnická družstva pravidelně zúčastňují repub-
likových soutěží v kategorii žáků nebo dorostu. 
V sezóně 2021/2022 má v soutěžích mládeže 
přihlášené týmy U12, U13, U15, U17 a U19. 
Současnými trenéry mládeže jsou Dušan Sabol 
(U15), Pavel Špaček (U17), David Kresl (U19), 
Nelly Špačková-Ihnátová (U13) a Libor Hlavá-
ček (U12). 

Největší úspěchy mládeže: 
sezóna 2017/2018 U11 – 3. místo na mistrovství 
ČR (trenér Špaček), 
sezóna 2002/2003 U 11 – 3. místo na národním 
finále (trenér Špaček)
sezóna 2004/2005 U 13 – 4. místo na mistrov-
ství ČR (trenér Špaček)

Basketbal
Název oddílu: TJ Basketbal Svitavy
Předseda: David Kresl
Vedení oddílu: Dušan Sabol, Pavel Špaček, 
Nelly Špačková-Ihnátová, Libor Hlaváček 
(+ Martin Lepold, Ivo Hejduk)

Začátky basketbalu  
ve Svitavách
Počátky košíkové ve Svitavách jsou spojeny 
s působením textilních odborníků z Brna, kteří 
na přelomu 40. a 50. let pomáhali obnovit vý-
robu ve svitavských textilních továrnách. Nový 
sport získal oblibu především u studující mlá-
deže. První oficiální zápas byl sehrán v roce 
1951 v tělocvičně tehdejšího gymnázia (nyní 
Základní škola T. G. Masaryka). Družstvo na-
stoupilo pod hlavičkou n. p. Vigona. Pravidel-
nou soutěží byl jakýsi typ městské ligy, ale kvů-
li malému hřišti byl omezen počet hráčů na čty-
ři. Od roku 1963 bylo družstvo mužů oddílu 
košíkové TJ Svitavy účastníkem nejnižší krajské 
soutěže v tehdejším Východočeském kraji. 
Hrálo se v tělocvičně na Střelnici, která však 
tomuto sportu příliš nevyhovovala. Koncem 60. 
let vzniklo ve Svitavách i družstvo žen. 

Nová tělocvična gymnázia, 
špičkový krajský basketbal
Od sedmdesátých let se utkání hrála v nové tě-
locvičně svitavského gymnázia, což se příznivě 
projevilo na výkonnosti hráčů, když v ročníku 
1975/76 zvítězili v krajské soutěži a postoupili 
do krajského přeboru. Rozvoj tohoto sportu 
ve Svitavách je v té době spojen především se 
jménem hrajícího trenéra ing. J. Svojanovského. 
Začala systematická práce oddílu s mládeží, pře-
devším díky trenérovi V. Sáblíkovi. Začátkem 90. 
let hrálo v krajských soutěžích pravidelně okolo 
pěti družstev dospělých a mládeže. Mládežnické 
týmy bojovaly o nejvyšší příčky v soutěžích Vý-
chodočeského kraje. Mužský tým bojoval 
o přední příčky krajského přeboru a po několika 
druhých místech koncem 90. let postoupil, byť 
na jedinou sezónu, do republikové III. ligy. 

Nová hala: vzestup basketbalu 
na republikovou úroveň
Nová éra svitavského basketbalu začala po do-
končení sportovní haly Na Střelnici v srpnu 2001, 
která přinesla i tomuto sportu nové možnosti 
rozvoje a výraznou diváckou podporu. Klub za-
čal vystupovat pod novým názvem Basketbal 
Svitavy. Zůstal však nadále členem TJ Svita-
vy. Družstvo mužů zvítězilo v oblastním přeboru 
a od sezóny 2004/2005 se pravidelně účastnilo 
republikové III. ligy a od sezóny 2007/2008 II. 
ligy. V sezóně 2009/2010 vyhráli muži II. ligu. 
Před sezónou 2010/2011 klub Basketbal Svita-
vy získal licenci umožňující účast v nejvyšší 
basketbalové soutěži  NBL. V nejvyšší basket-
balové soutěži hráli muži Svitav celkem 11 se-
zón. Postupně se v lize zabydlovali a stoupali 
vzhůru tabulkou. Tři sezóny za sebou dokázali 
bojovat o medaile a do třetice se jim to „bron-
zově“ povedlo. V jedné sezóně se probojovali 
i do evropské soutěže EURO CUP.  V sezóně 
2021–2022 hraje A tým mužů první ligu a B tým 
mužů Východočeskou ligu.

SVITAVY A SPORT

Tým mužů Svitav první rok v nejvyšší basketbalové soutěží KNBL – sezóna 2010–2011 
(trenér Jindřich Svojanovský druhý zleva, tehdejší předseda oddílu Ivo Hejduk první zleva).

Tým mužů Svitav sezóna 1989–1990
(hrající trenér Pavel Špaček)

Tým starších žáků Svitav U15, 
sezóna 2013–2014 (trenér David Kresl)

Úspěšní odchovanci klubu
Hráči, kteří hráli nebo hrají nejvyšší basketba-
lovou soutěž: Lukáš Kotas, Jan Špaček, Luboš 
Moravec, Michal Fröhde, Martin Lepold, Petr 
Andres, Radek Jurka, Marek Sehnal, Jiří Svoja-
novský

Vedení svitavského  
basketbalu
Předsedou oddílu basketbalu při TJ Svitavy za-
střešující mládežnické týmy a B tým mužů je 
David Kresl. Ve výboru oddílu jsou trenéři mlá-
deže. A tým mužů organizačně vedou Martin 
Lepold, Pavel Špaček a Ivo Hejduk.

Zpracoval Pavel Špaček

Vize svitavského  
basketbalu
Chceme být atraktivním sportem pro 
mládež a nadále s ní hrát  nadregionální 
soutěže. V mužích bychom rádi předvá-
děli s A týmem kvalitní sportovní divadlo 
minimálně v první lize a v týmu B dáva-
li šanci nadějným mladíkům či zkuše-
ným matadorům zažívat radost z nej-
krásnější sportovní hry na světě jménem 
BASKETBAL:-).
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SVITAVY A SPORT

Historický zápis svitavských plavců
Na konci roku se svitavským plavcům podařilo přepsat klubovou historii. Potvrdili, že jejich účast 
je v současnosti ozdobou všech soutěží, kterých se účastní. Vzorně reprezentují Svitavy v rámci 
celé ČR. Tréninkovou pílí motivují trenéry, výkony si získali respekt mezi vrstevníky, technikou 
a všestranností obdiv trenérské plavecké obce.

Začneme Silvestrovskou cenou Vsetína v závě-
ru prosince. Plave se jako plavecký pětiboj, 
kromě 100 m znak, 100 m prsa, 100 m motýlek 
a 100 m volný způsob, musí plavci zvládnout 
jednu z nejtěžších plaveckých disciplín, 400 m 
polohový závod (mladší žáci 200 m polohový 
závod). Jak si vedli Svitavští? Náladu si částeč-
ně zlepšil Štěpán Budig, sužovaný nemocemi 
a karanténou, výrazně vylepšil osobní maxima. 
Daniel Letý prokázal, že umí na republikové 
úrovni i 100m motýlek, a výrazně zlepšil svůj 
výkon na 100 m volný způsob. Nezklamala tra-
diční znakařka Sabina Bártová, celkové 2. mís-
to v pětiboji si vyplavala mladší žákyně Char-
lotte Crhová. Starší konkurence se rozhodně 
nezalekly Pavlína Dvořáková s Charlene Crho-
vou, podělily se o 1. a 2. místo v pětiboji.  
V závěru roku probíhala Mistrovství ČR 
ve všech žákovských kategoriích. Hned na za-
čátku nás postihla smůla, kdy se medailová 
naděje, Charlotte Crhová, nemohla zúčastnit 
Poháru desetiletého žactva (covid-19). Na MČR 
čtrnáctiletého žactva v Prostějově 11.–12. 12. 
2021 vybojovala Sabina Bártová vynikající 7. 
místo na 100m znak v čase 1:09.57 a na 200m 
znak byla patnáctá (2:35,25).
Zvláštní pozornost zaslouží MČR třináctiletého 
žactva, které se konalo v Mladé Boleslavi 11.–12. 
11. 2021. Zúčastnilo se ho 358 plavců z 95 od-
dílů. Daniel Letý měl vykročeno stát se velkým 
smolařem těchto závodů. První půlden disciplí-
na 200 m volný způsob 2:10,44, čtvrté místo, 
dále 100 m polohový závod, 1:07,45, páté místo. 
Druhý půlden 50 m volný způsob, vynikajících 

0:26,80, šesté místo a 100 m znak, 1:06,70, čtvr-
té místo. To nejlepší si Dan schoval na neděli, 
kdy se v jednom z nejtěsnějších závodů na 
200 m znak tři plavci pohybovali v rozmezí 0,5 s, 
a získal titul Mistr ČR v čase 2:24,00. V disciplíně 
100m volný způsob poprvé překonal hranici 
jedné minuty (0:59,49) a skončil sedmý.
Co na to Charlene Crhová? První disciplína 
100 m prsa 1:17,68, druhé místo, druhá disciplí-
na 100 m polohový závod 1:10,19, čtvrté místo. 
A pak to přišlo. V disciplíně 50 m volný způsob 
nedala soupeřkám nejmenší šanci a ve vynika-
jícím čase 0:27,53 (vyrovnaný krajský rekord) 
získala titul Mistryně ČR. V disciplíně 100 m 
znak (1:11,77) obsadila páté místo. V neděli 
byla na řadě disciplína 200 m prsa 2:47,71, dru-
hé místo. Překvapením byl zisk dalšího druhé-
ho místa na 100 m volný způsob v nejlepším 
oddílovém čase 1:01,43 z tzv. únikové dráhy 
(dráha s nejhorším přihlášeným časem).
Samozřejmě tu máme Pavlínu Dvořákovou, drži-
telku mnoha krajských plaveckých rekordů.  Svá-
děla dechberoucí souboje v nejtěžších plavec-
kých disciplínách. Získala celkem 4x titul Mistryně 
ČR v disciplínách 100m znak, 200 m znak, 200 m 
motýlek a 400 m polohový závod, dále byla dva-
krát druhá na 400 m a 800 m volný způsob. Tím se 
zařadila mezi absolutně nejúspěšnější plavkyně 
žákovských MČR.
Všichni uvedení plavci jsou odchovanci místního 
oddílu pod vedením trenérů Gabriely Bartové, 
Josefa Kopeckého a Bedřicha Frýzy. Poděková-
ní za výše uvedené úspěchy patří i městu Svita-
vy za velmi dobré tréninkové podmínky.

Město Svitavy se může pyšnit třemi Mistry ČR, 
nejrychlejší plavkyní ČR a nejvšestrannější 
plavkyní ČR třináctiletého žactva. Svitavští plav-
ci získali na MČR žactva více medailí než 
všechny ostatní oddíly východočeské oblasti 
dohromady!  Bedřich Frýza

Tomáš Bryška 
zastupoval svitavský basketbal 
na turnaji v Maďarsku
Hráč svitavského basketbalového oddílu To-
máš Bryška, hrající žákovskou ligu U 15 za svi-
tavský tým, se ve dnech 10. až 12. prosince 
loňského roku zúčastnil spolu s týmem Orli 
Prostějov, se kterým dlouhodobě spolupracu-
jeme, mezinárodního EYBL turnaje v Debrecenu 
v Maďarsku. Orli, i díky nesehranosti, prohráli 
všechna čtyři utkání, především proti sportovním 
školám. Tomáš si z turnaje kromě zkušeností 
z mezinárodních utkání odvezl i cenu pro nej-
lepšího hráče týmu a s průměrem 11,5 bodu 
na zápas byl i nejlepším střelcem Orlů. Tomá-
šovi patří velká gratulace. Díky zranění se toho-
to turnaje nemohl zúčastnit druhý svitavský 
hráč Gabriel Špaček. Zranění pozastavilo 
i skvěle rozjetou sezonu dalšího ze svitavských 
odchovanců Adama Sabola. Oběma hráčům 
přejeme brzké uzdravení a úspěšný návrat 
na basketbalové palubovky. David Kresl

Volejbalová extraliga: doma to vyšlo
Když v sezóně 2019/20 naši junioři vyhráli 1. 
ligu a postoupili do extraligy, slavili jsme. Ale 
brzy nám „došlo“, do jaké volejbalové „společ-
nosti“ jsme se to dostali, a že uspět nebude 
vůbec jednoduché. Minulou sezónu začal tým 
dobře, covid ale nakonec celou soutěž doslova 
pohřbil. Tak až tato sezóna snad bude normál-
nější, tj. aspoň se celá odehraje. Kluci, kteří 

extraligu vybojovali, mezitím „zestárli“ a hrají 
v mužské kategorii, nastoupili mladší. Pod ve-
dením trenérů Adama Čížka a asistenta Nikola-
se Zoikase vzali extraligovou výzvu vážně, v pří-
pravě i v samotné sezóně tvrdě trénují. V soutě-
ži hraje 20 týmů rozdělených do 4 pětičlenných 
skupin. Hraje se turnajově, poslední dva ve sku-
pině vždy sestupují, první dva postupují. Kvali-
fikační turnaj na začátku sezóny se týmu nepo-
dařil, takže naostro začali v poslední skupině. 
Cílem bylo co nejdřív postoupit, podařilo se to 
ale až ve 3. kole, které jsme o víkendu 15.–16. 
února pořádali. V úvodním utkání jsme ještě 
museli skousnout porážku od Benátek n/Jiz. 
Pak už jsme týmy Ústí n/L., Karlovarsko a Orion 
Praha s vydatnou pomocí domácích diváků po-
razili a zaslouženě postoupili do skupiny o 11.–
15. místo. Věříme, že v této skupině náš tým 
zůstane a podaří se juniorskou extraligu ve Svi-
tavách udržet.  Marcela Sezemská


