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Farmářské trhy 
začnou 6. dubna
S příchodem jarního počasí se opět přiblížil 
začátek oblíbených farmářských trhů, ty se 
budou konat již po dvanácté. Jejich začátek 
je plánován na středu 6. dubna, přičemž bu-
dou pokračovat v týdenních intervalech 
zhruba do listopadu. Také v letošním roce se 
mohou spotřebitelé těšit na produkty regio-
nálních prodejců, kteří na farmářském trhu 
ve Svitavách prodávají již řadu let. Ke kou-
pi tedy budou sezonní květiny, přísadby, 
dekorace, med i výrobky z něj, oblíbené 
pečivo, koláče i štrúdly z koclířovské Fati-
my nebo dřevěné hračky. Rudolf Grim

Plavci zahájili 
letošní sezonu232
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Znovuzrozené Velikonoce 
(nejen) v muzeu
Začátky jara jsou v mnoha kulturách spojeny s významnými svátky, jejichž společným rysem může 
být znovuzrození. Křesťané slaví nejdůležitější svátek v roce, Velikonoce, které začínají Květnou 
nedělí, kdy Ježíš Kristus vjel do Jeruzaléma, pokračují připomínkou jeho ukřižování na Velký pátek 
a vrcholí Ježíšovým zmrtvýchvstáním, znovuzrozením, tři dny poté. Židé slaví každoročně přibliž-
ně v období Velikonoc svátky Pesach, aby si připomenuli a zpřítomnili vysvobození z egyptského 
otroctví, které rovněž můžeme označit za jakési znovuzrození, uvědomili si svou pospolitost a vy-
jádřili vděčnost Bohu. Rovněž v lidové tradici, která má své kořeny v pohanských dobách, je příchod 
jara spojen s oslavami probuzení přírody ze zimního spánku. A také to vypadá, že i naše společnost 
pomalu procitá a my budeme moci svátky jara oslavit po dvou letech zase společně.

Proto přijměte pozvání na sobotu 9. dubna 
2022 do velikonočně vyzdobeného městského 
muzea, kde na vás mezi devátou hodinou ranní 
a pátou odpolední budou čekat tematické díl-
ničky pro děti i rodiče, prodej ručních výrobků 
a jarních dekorací, tradiční velikonoční občer- 
stvení, dětské hry a další kulturní program. Spe-
ciálně připravená krátkodobá výstava s názvem 
Velikonoce a svátky jara připomene více i méně 
známé zvyky a tradice. Rovněž vás naučíme 
plést jidáše i velikonoční věnce, vyzkoušíte si 
ozdobit vajíčka a kraslice různými technikami, 
uvidíte, jak lze vysoustružit dřevěné vejce i káču, 
odnést domů si budete moci vlastnoručně vy-

robené píšťalky, upletené pomlázky a ozdobené 
perníčky. Na muzejní zahradě bude připravený 
program, který vás seznámí s ptačími posly jara, 
tamtéž si budete moci projít muzejní labyrint 
a především děti se mohou těšit na aktivity jako 
skákání panáka, házení fazolemi na čáru či toče-
ní káčou. K občerstvení budou nachystány bram-
borové placky, sladké i slané palačinky, pivo, li-
monáda či káva. Příjemné posezení a prodej 
výrobků klientů Domova na rozcestí nabídne 
kavárna Café Rozcestí. Kulturní program obstarají 
žáci a učitelé Základní umělecké školy ve Svita-
vách. Těší se na vás organizátoři akce, městské 
muzeum a SVČ Tramtáryje. Hynek Stříteský
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SVITAVY A POMOC

Pomáháme Ukrajině i válečným uprchlíkům
Vážení Svitavané, dnešní příspěvek si dovoluji 
věnovat aktuální situaci, která přímo či nepřímo 
zasáhla každého z nás.
Nikdy jsem si nemyslel, že naše generace za-
žije válku v Evropě, která se nás tak bezpro-
středně dotýká, je blízko našich hranic.  Mys-
lím na všechny obyvatele Ukrajiny přímo 
na jejím území. I na ty, kteří žijí v ČR a na Ukra-

jině mají své blízké. Odsuzuji napadení suve-
renity Ukrajiny a vyjadřuji podporu celému 
národu. Oceňuji solidaritu, kterou od první 
chvíle projevujete a která pomáhá těm, jež 
musejí opouštět své domovy. Město Svitavy 
je od počátku v kontaktu s partnerským měs-
tem Perečyn. Jelikož se Perečyn nachází po-
blíž státní hranice, je zahlcen vlnou uprchlíků. 
Během prvního týdne, kdy jsme vyhlásili hu-
manitární sbírku, podařilo se od vás všech 
získat neskutečné množství potravin, hygie-
nických potřeb, léků, lůžkovin a oblečení. Moc 
vám za to děkuji. Stejně tak děkuji svitavským 
firmám, které nás ihned kontaktovaly a nabíd-
ly pomoc. Díky tomu se podařilo naplnit dva 
kamiony humanitární pomoci, která byla od-
vezena do Perečyna.
Mimo to jsme připravili systém fungování pomo-
ci na území Svitavska, coby obce s rozšířenou 
působností. Musíme pomoci i těm, kteří přichá-

zejí k nám. Velmi si vážím všech aktérů z oblas-
ti veřejné správy, ale i neziskových organizací. 
Je příjemné, že společně umíme komunikovat 
a hledat řešení, jak v těchto těžkých chvílích 
společnými silami pomáhat potřebným.
Děkuji všem, kteří jsou v tom s námi. Přeji si, ať 
brzo zvítězí zdravý rozum a na Ukrajině opět 
zavládne mír.  David Šimek, starosta města

Na koordinaci pomoci uprchlíkům  
se podílí celé město 
Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině se dostali tamní obyvatelé do složité životní situace. Spous-
ta z nich měla, nebo stále má, před sebou těžké rozhodování, zda opustit svoji vlast a kam se 
vydat. Jedním z cílů těchto cest se stala i Česká republika. Uprchlíci ji berou často spíše jako 
tranzitní zemi a směřují od nás dále na západ, část jich ovšem na našem území zůstává.

První uprchlíci dorazili do Svitav krátce po roz-
poutání bojů. Jednalo se převážně o osoby, 
které měly na naše město nějakou vazbu (dříve 
zde pracovaly; pracuje zde nebo bydlí část je-
jich rodiny či známí). Byl předpoklad, že jejich 
počet bude stoupat. Proto se vedení města 
hned začátkem března sešlo se zástupci dal-
ších organizací, aby se ustálil jasný postup při 
přílivu uprchlíků do města.

Cílem je koordinovat pomoc tak, aby se v těch-
to těžkých chvílích, po náročné cestě, dokázali 
tito lidé zapojit do běžného každodenního reži-
mu a nezůstávali vyčleněni. Jelikož k nám pře-
vážně prchají ženy s dětmi, snažíme se co nej-
dříve umístit děti do školských zařízení, 
a umožnit tak jejich matkám nástup do zaměst-
nání. Pro uprchlíky je připravena materiální po-
moc do začátku, dále zde fungují podpůrné 
skupiny z Městečka Trnávka s ukrajinsky mlu-
vícími lidmi. To vše by mělo napomoci hladší-

mu a bezproblémovému soužití. Do této pomo-
ci se prozatím zapojily tyto organizace: MP 
Svitavy, Policie ČR, Městský úřad Svitavy, Svi-
tavská nemocnice, Úřad práce, Charita Svitavy, 
Červený kříž Svitavy, Pravoslavná církevní obec 
Svitavy, MIC Svitavy, Šance, SVČ Tramtáryje, 
MC Krůček, Dimatex, psycholožka Monika 
Čuhelová a řada dobrovolníků. 
Dokument, na koho se obrátit v případě, že bu-
dete potřebovat pomoci v souvislosti s uprch-
lickou krizí, najdete na webových stránkách 
města www.svitavy.cz v sekci „Podpora Ukraji-
ně“, kde jsou také další důležité informace. Stě-
žejní kontakty, na které můžete zavolat při ře-
šení záležitostí týkajících se výskytu uprchlíků 
a které vás navedou na další organizaci dle 
vašeho konkrétního požadavku:

Pro Ukrajinu
Také svitavští občané pomáhali a pomáhají oby-
vatelům Ukrajiny, které postihl válečný konflikt. 
Do městského informačního centra přinášeli 
přikrývky, lůžkoviny, spací pytle, polštáře, hygie-
nické potřeby včetně plenek pro děti, vlhčených 
ubrousků nebo sušené výživy pro děti a přesní-
dávek či příkrmů. Potřeba byly také trvanlivé 
potraviny a volně prodejné léky. Do partnerské-
ho města Perečyn, které se nachází zhruba 20 
kilometrů od slovensko-ukrajinských hranic, tak 
byly ze Svitav vypraveny dva kamiony s nashro-
mážděnou pomocí. Do sbírky se zapojily také 
firmy ze Svitav a okolí, kterým tímto děkujeme. 
Do dne uzávěrky tohoto čísla to byly: Astur & 
Qanto s.r.o.; Kozák Svitavy, s.r.o.; ZDAR a.s. Žďár 
nad Sázavou; Kaufland Svitavy; Nekvinda - Ze-
mědělská technika, a.s.; Westrock Packaging 
Systems Svitavy, s.r.o.; Prospánek CZ s.r.o.; EVT 
Svitavy; Dr. Max Svitavy, Polička a Litomyšl; Schu-
miTransport s.r.o. Do IC je možné nadále nosit 
materiální pomoc. Vybírají se hygienické potře-
by (sprchové gely, mýdla, dámské vložky, papí-
rové kapesníky, toaletní papír, zubní pasty a kar-
táčky na zuby), potřeby pro děti (dětské plenky, 
vlhčené ubrousky, sušená mléka Sunar, Nutrilon, 
Beba, přesnídávky, příkrmy), trvanlivé suché po-
traviny (těstoviny, rýže, luštěniny, cukr, sůl, koření, 
trvanlivé sladkosti, konzervy, čaj, káva) a volně 
prodejné léky (paralen, ibalgin, obvazy, náplasti, 
dezinfekce). Nevybírá se oblečení ani obuv! 
Informační centrum má otevřeno ve všedních 
dnech od 8 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 
hodin. Děkujeme za vaši pomoc! (red)

Zprostředkování pomoci v ukrajinštině: 
737 275 717 (24 hodin denně)

Městská policie Svitavy: 
461 530 300, 721 846 188 (24 hodin denně)

Policie ČR Svitavy: 
974 578 651 (24 hodin denně)

Krizové řízení města: 
723 500 011 (po-pá 7:30-17:00 hod)

MIC Svitavy: 
461 534 300 
(po–pá 8:00–17:00 hod, so 9:00–12:00 hod)

Děkujeme vám za vlnu podpory, kterou jste 
doposud projevili. Čeká nás bezesporu 
náročné období, ale věříme, že tato dobro-
srdečnost a shovívavost v nás všech přetrvá 
i nadále. (kk)
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INFORMACE Z MĚSTA

Milí přátelé, 
právě před rokem jsem si v městském zpra-
vodaji trochu rozšafně pohrával s reakcí 
na slova jednoho z vládních činitelů o tom, 
že letošní (rozuměj loňské) Velikonoce ne-
budou normální. Zamyšlení jsem končil přá-
ním prožití nenormálních Velikonoc, totiž 
Velikonoc, které budou jiné než loňské, kte-
ré byly jiné než předloňské, Velikonoc spo-
jených s novým poznáním, novým pochope-
ním, novým zážitkem. Kdo by byl tušil, jak 
odlišně nenormální mohou být ty letošní? 
Do jakého jara se bude svět tentokrát pro-
bouzet? Snad právě téma probuzení nás 
může nést, totiž probuzení solidarity a víry 
ve vítězství pravdy. To jsou ostatně vpravdě 
velikonoční témata. V židovské tradici jsou 
Velikonoce oslavou vysvobození z rukou ty-
rana, egyptského faraona. Vyfabuloval si 

představu, že Židé, kterým se dobře vedlo, 
jsou pro něj ohrožením. Tak se je snažil vy-
hubit. Nepodařilo se mu to. V křesťanské 
tradici jsou Velikonoce spojeny s vírou, že 
láska a naděje jsou silnější než smrt a žádná 
okupační moc je nemůže přibitím na kříž 
zničit. Taky vás napadá, jak jsou tyto příběhy 
nově aktuální? Nebývalá vlna solidarity a ob-
divuhodné odhodlání hájit svobodu tváří 
v tvář okupantům a tyranům jsou velkým 
znamením naděje. Nedělám si iluze, vím, že 
vedle mnohých dobrých záměrů jsou i ty 
jiné. Nakonec je to vždycky o tom, pro co se 
každý za sebe rozhodne. Kéž jsou letošní 
Velikonoce novým probuzením toho dobré-
ho v nás, a ujištěním, že život naplněný obě-
tí, soucitem a solidaritou má vždycky na-
vrch. Filip Keller, evangelický farář

Velikonoční bohoslužby
Přinášíme přehled bohoslužeb v období Velikonoc.

Římskokatolická církev
ve farním kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Míru
Květná neděle 10. 4., 9:30 a 16:30 hodin
Zelený čtvrtek 14. 4., 18:00 hodin
Velký pátek 15. 4., 18:00 hodin (kostel celý den otevřen)
Bílá sobota 16. 4.: začátek Veliké noci v 19:30 hodin (kotel od rána otevřen)
Neděle (Vzkříšení) 17. 4., 9:30 a 16:30 hodin
Pondělí velikonoční 18. 4., 9:00 hodin

Evangelická církev
v modlitebně v Poličské ulici 3
Velký pátek 15. 4., 9:30 hodin
Velikonoční neděle 17. 4., 9:30 hodin

Pravoslavná církev
pravoslavné Velikonoce jsou týden po katolických
pátek 22. 4. v 18:00 hodin: Večerní mše na Velký pátek
neděle 24. 4. v 9:00 hodin: Neděle Vzkříšení, pravoslavné Velikonoce
Místo konání: pravoslavná kaple sv. Jiří v Nádražní ulici

Křesťanské centrum
čtvrtek 14. v 15:30 hodin před Základní školou nám. Míru: čtení Velikonočního příběhu 
(veřejné čtení z Bible, do kterého se může zapojit kdokoliv, kdo umí číst), hudební doprovod 
zajistí Jana Vlčková z kapely EFOD. K dispozici budou pro zájemce zdarma malé Bible, tzv. 
gedeonky
neděle 17. v 17:00 hodin v Křesťanském centru (pension Fontána): beseda a křesťanské 
setkání Musel opravdu Ježíš na kříž? (diskuse o tom, zda ukřižování Ježíše Krista je jedinou 
cestou ke spasení).

Festival FAPS 
stále žije
Milí přátelé, zvu vás na svátek zpěvu. Na svátek 
sborového zpěvu. Vítejte na Festivalu amatér-
ských pěveckých sborů ve Svitavách. Všichni, 
kteří mají sborový zpěv rádi, se setkávají ve Svi-
tavách již počtrnácté. Myšlenka pořádat setkání 
amatérských pěveckých sborů je stará letos 
přesně třicet let. Tehdy, v roce 1992 se setkali 
zástupci dvou svitavských sborů, za Iuventus 
Věra Burešová a za Dalibor jeho tehdejší sbor-
mistr Richard Šafařík. Setkali se s námi, tedy 
s SKS. I narodil se festival, z touhy dvou výše 
uvedených svitavských sborů, pozvat do Svitav 
vždy jednou za dva roky své přátele a kolegy 
z jiných sborů na společně prožitý víkend se 
sborovým zpěvem. Velmi rychle se festival stal 
mezinárodním, výčet států je vskutku úctyhodný: 
Německo, Rusko, Švýcarsko, Slovensko, Holand-
sko, Itálie, Slovinsko, Francie, Lotyšsko, Polsko. 
Od třetího ročníku byl FAPS nejen příjemným 
setkáním sborů, ale stal se schůzkou pracovní. 
Sbory pracovaly vždy ve dvou ateliérech. Každý 
ateliér zajišťoval jeden z pořadatelských sborů 
Iuventus a Dalibor. Účastníci dostali domácí úkol, 
vzorně se připravili, přijeli k nám a v každičké 
volné chvíli společně úlohu secvičili a předvedli 
k naší potěše na společném galakoncertu! 

Herní lavičky a cvrnkaná v areálu Brand
Ke Sváťově zážitkové stezce okolo rybníku Ros-
nička přibudou během dubna nové herní lavič-
ky. Nabídnou nejen prostor k posezení, ale také 
místo pro zábavné soupeření. Jejich součástí 
jsou totiž deskové hry, které si můžete zahrát. 
Těšit se můžete na oblíbenou dámu, mlýn, pišk-
vorky, solitér nebo abalone. Ti nejmenší jistě uví-
tají vyřezaný důlek s dráhami a tradiční cvrnka-
nou. Ke hře, stejně tak jako na Sváťově stezce, 
budete potřebovat kuličku, respektive celou sadu 
skleněnek. Ty budou společně s tematickým pyt-
líkem k dostání v informačním centru na náměs-
tí od 1. května. Dřevěné lavičky vytvořil řezbář 
Petr Steffan a na jejich realizaci přispívá i Par-
dubický kraj. Dále se můžete těšit na malé vel-

ké Sváťovo překvapení. Doufáme, že tyto čin-
nosti přispějí k vyšší atraktivitě již tak oblíbené-
ho prostředí rybníku Rosnička.  Petr Šmerda

Tolik krátce z historie. Dnes má FAPS poněkud 
jinou podobu. Hlavním organizátorem je Dali-
bor, a především jeho sbormistryně Miroslava 
Ducháčková. Ateliér je jenom jeden. Festival je 
dvoudenní. První den – tedy v pátek 22. dubna 
dopoledne vystoupí dětské pěvecké sbory 
z naší hudebky a zazpívají pro školy. Večer té-
hož dne se na zahajovacím koncertě představí 
všechny sbory, které se FAPSu zúčastní, se 
svým samostatným vystoupením. Sobota 23. 
dubna je den, kdy všechny sbory celý den usi-
lovně pracují na přípravě večerního slavnostní-
ho koncertu. Letošní společný úkol pro všechny 
sbory zněl: oblíbené melodie z českých a svě-
tových oper. Spojené pěvecké sbory doprovodí 
Chrudimská komorní filharmonie pod vedením 
Martina Profouse. Sólisté: Markéta Štefaniková, 
alt, Václav Boštík, tenor, Jaroslav Patočka, bas. 
Pořadatelé festivalu: SKS Svitavy, Pěvecké sdru-
žení Dalibor Svitavy. A to vše ve Fabrice.
FAPS, to jsou dva dny vzájemných setkání, po-
znávání hudebního umění sborů, přátelská 
posezení i navazování kontaktů, tvořivá spolu-
práce všech zúčastněných v ateliérech, které 
odrážejí odlišnosti a kontrasty různých hudeb-
ních žánrů a stylů, to vše v zúčastněných za-
nechává nezapomenutelné zážitky. Jsem 
opravdu velmi rád, že po dvou letech, kdy jsme 
museli festival odkládat a rušit z důvodů všem 
zřejmých, je tady FAPS opět s námi. Hezké jaro 
se sborovým zpěvem!  Petr Mohr
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Rozpočet města Svitavy na rok 2022 
Zastupitelstvo města Svitavy schválilo na svém zasedání 21. března rozpočet města na rok 2022. 
Rozpočet je nastaven opět konzervativně, s celkovými výdaji 574,9 milionu korun. Ty budou po-
kryty především daňovými příjmy, příjmy z vlastní činnosti a nájemného, splátkami přijatých zá-
půjček a návratných finančních výpomocí. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Níže 
v grafu je modře znázorněna výše daňových příjmů v minulých letech a zeleně, s jakou částkou 
počítáme v roce letošním. Dále bychom vám rádi představili nějaké z projektů, které budou ve měs-
tě letos probíhat. A také zajímavé projekty, kterých bychom se mohli dočkat v příštích letech.

Obchvat Svitavy
Ve čtvrtek 21. dubna bude slavnostně zahájena 
stavba očekávaného obchvatu Svitav, který vyve-
de dopravu směrem od Brna mimo město. Ob-
chvat by měl být dokončen do konce roku 2023. 
Současně s jeho budováním plánuje město vý-
stavbu přivaděče do průmyslové zóny tak, aby 
nákladní vozidla nemusela projíždět centrem.

Sportoviště
Kromě běžné údržby sportovišť se letos zmo-
dernizuje multifunkční hřiště pro hokejkové 
sporty, na kterém bude dokončena technická 
modernizace chladicí soustavy ve strojovně 
zimního stadionu. Modernizace se dočká také 
zázemí šaten.

Kamerový systém
Zvýšením efektivity by měl letos projít kamerový 
systém MP. Díky němu bude např. možné auto-
maticky kontrolovat oprávněnou délku placené-
ho stání na náměstí Míru, a nastavit tak konkrét-
ní dobu krátkodobého parkování zdarma.

Školy
V ZŠ T.G. Masaryka dojde k výměně 27 kusů 
oken. MŠ Větrná a ZŠ Felberova se dočkají re-
konstrukce střechy. 

Zatrubnění Studeného potoka
V letošním roce se začne s opravami v ulici Mi-
lady Horákové, jejichž nutnost vznikla v důsled-
ku havárie zatrubněné části Studeného potoka 
v těchto místech. Vzhledem ke složitosti celé 
situace se s délkou 1. etapy oprav počítá 
do konce roku 2023. 

Dětská hřiště
Děti se mohou těšit na nový herní prvek na hři-
šti v ulici Sokolovská, Na Vějíři a Svitavská. Vět-
ší renovací projde dětské hřiště na Větrné.

Zahrady sv. Vincence z Pauly
Pokud se nám podaří získat dotaci, k příjemné-
mu posezení v zahradách, které jsou využívány 
nejen seniory z blízkého okolí, přibude do konce 
podzimu také odpočívadlo s vodním prvkem.  

Veřejné osvětlení
I letos budeme pokračovat ve výměně zasta-
ralého osvětlení za LED svítidla, díky čemuž 
ušetříme výraznou částku za energie.  

Sběrný dvůr
Velkou modernizací a rozšířením by měl projít 
do konce roku 2023 sběrný dvůr v ulici Olo-
moucká. Nově bude např. možné přesně zvá-
žit a dále monitorovat množství odpadu.

Rosnička
Sváťovu zážitkovou cestu v areálu Rosničky, kte-
rá se přes léto těší velké oblibě, rozšíří letos her-

INFORMACE Z MĚSTA
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Projekty v přípravě
Krytý bazén
V letošním roce bude revidován projekt 
na rekonstrukci bazénu, která by měla začít 
v červnu 2023 a trvat 18 měsíců. 

Muzeum mechanických betlémů
Svitavy byly začátkem 20. století nazývány 
městem betlémů a jejich sbírka čítá mnoho 
kusů. Výsostné postavení zaujímá Velký svi-
tavský mechanický betlém, který je od roku 
2015 zapsán na seznam kulturních památek 
ČR. Do roku 2025 by betlémy měly získat svůj 
vlastní prostor, a to vedle Ottendorferovy 
knihovny. Součástí projektu jsou přilehlé za-
hrady s věží.

Prostranství před Ottendorferovým  
domem a podchod
Zútulněním by měl také projít prostor před 
Ottendorferovým domem, kde by mělo 
vzniknout odpočinkové náměstí. Současně 
se plánuje úprava schodiště a podchodu 
směrem do Lánů.

INFORMACE Z MĚSTA

Ulice Poličská
V ulici Poličská dojde k úpravě autobusové za-
stávky a vybudování přechodu pro chodce. 
Opraven bude další úsek ve směru od Poličky, 
a to až ke kruhovému objezdu u gymnázia. 
Bude nutné počítat s dopravním omezením. 
 

Bibliobox u knihovny
Knihovna již delší dobu umožňuje vrácení knih 
do návratového boxu. K němu přibude také 
box výdejní. Čtenáři si díky němu budou moci 
rezervované knihy vyzvednout kdykoliv. Insta-
lován by měl být do konce dubna.

ní lavičky. Na nich si budete moci zahrát klasické 
hry jako mlýn či piškvorky. Na rybníku se bude 
pokračovat v ozdravných procesech vedoucích 
ke zkvalitnění vody, díky kterým se doposud do-
kázalo snížit množství sedimentu cca o 40 %.
 
Dětské dopravní hřiště
Na dětském dopravním hřišti bude obnoven 
povrch komunikací, chodníků a také dopravní 
značení. Hřiště by se v nové kráse mělo otevřít  
veřejnosti a školám v květnu.

Kanalizace 
Oprava vodovodu, dešťové či splaškové kanali-
zace bude letos probíhat v ulici Tyrše a Fügnera, 
Dimitrovova, Okružní a Tichá. Po dobu oprav 
bude nutné počítat s dopravním omezením.

Rekonstrukce chodníků
V následujících třech letech by mělo díky do-
tacím z Národního plánu obnovy dojít k výmě-
ně asfaltového povrchu za propustný povrch 
umožňující retenci a vsakování dešťových srá-
žek do půdy pod řešeným povrchem. Ve městě 
jsou vytipovány tři lokality: sídliště u vlakového 
nádraží, ulice Antonína Slavíčka a 5. května. 

Náměstí Míru
V první půli roku se na náměstí změní dopravní 
značení, bude možné z náměstí vyjet pouze 
Erbenovou ulicí. Úpravou projde také ulice Ji-
ráskova vedoucí od světelného přechodu pro 
chodce. Co se týká domů na náměstí, opět 
počítáme s finančními prostředky pro jejich 
majitele na opravu fasád. 

SVČ Tramtáryje
Budova Střediska volného času by měla pro-
jít rozsáhlou modernizací, jejíž součástí bude 
vznik velkých dílen, horolezecká stěna, ven-
kovní multifunkční prostor či místnost pro 
únikovou hru. Práce začnou v roce 2024.

Světlanka
Velkou rekonstrukcí, která má za cíl přede-
vším zkvalitnění prostředí pro sociální služby 
a energetickou úsporu, by mělo projít cent-
rum denních služeb Světlanka, díky kterému 
mohou lidé se zdravotním postižením či se-
nioři smysluplně a aktivně trávit část dne. 

Stezka podél hráze u rybníka
Již v roce 2014 vznikly první přípravy pro mož-
né řešení dopravní situace v oblasti hráze Dol-
ního rybníku. Nyní se aktualizují dokumenta-
ce, které by v těchto místech měly dát vznik-
nout bezpečné stezce pro pěší a cyklisty.

Kolumbárium
Na svitavském hřbitově vznikne další pietní 
místo, kam bude možné uložit urny s pope-
lem zemřelých.
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Krytý plavecký bazén  
– co bude dál?
Článků o připravované rekonstrukci krytého plaveckého bazénu již bylo v minulosti v tomto zpra-
vodaji napsáno hodně. Stejně tak byla veřejnost v minulosti informována o výsledcích výběrových 
řízení a následně o jejich zrušení.  V současnosti se množí dotazy o dalším osudu bazénu a tato 
problematika se jistě stane tématem dalších komunálních voleb. 

Množí se názory, že rekonstrukce bazénu není 
nutná, že objekt vypadá stále dobře. S tím sou-
hlasím. Například sprchy mají krásné obklady. 
Jenže není vidět, že trubky ve zdech pod nimi 
jsou původní. Stejně tak jsou původní okna, 
část strojovny a mnoho dalších věcí. Pokud 
chceme ve Svitavách funkční krytý bazén, vel-
ká rekonstrukce je tedy skutečně nezbytná.
Rada města se po zrušeném výběrovém řízení 
sešla v lednu s projekční kanceláří, která v mi-
nulosti zpracovávala projektovou dokumenta-
ci, a dohodla se na revizi projektu. Zadání bylo 
jasné: snížení energetické náročnosti, odstra-
nění průvanu a lepší tepelný komfort pro ná-
vštěvníky, výstavba veliké vířivky a společné 
parní komory, vytvoření prostoru pro relaxaci 
malých dětí. 
Na semináři byla 14. března zastupitelům 
a členům finančního výboru prezentována 
vytvořená studie, na základě které bude zre-

vidována současná projektová dokumenta-
ce. Nikdo z přítomných vůči ní neměl námi-
tek a panovala shoda, že je třeba bazén 
řádně rekonstruovat. Na podzim tohoto roku 
by mělo být zahájeno výběrové řízení s před-
pokladem, že v červnu 2023 dojde k realiza-
ci samotné stavby. Pokud vše půjde dle 
předpokládaného harmonogramu, můžeme 
se na návštěvu bazénu v novém kabátě těšit 
na konci roku 2024. 
Naším cílem je ve Svitavách vytvořit bazén od-
povídající standardu 21. století. Zmíněná rekon-
strukce rozhodně není žádným flikováním, jak 
se v některých názorech nesprávně na sociál-
ních sítích prezentuje. Jsme připraveni nadále 
aktivně pracovat na přípravě projektu, stejně 
tak hledat dotační prostředky na spolufinanco-
vání této rekonstrukce. Věřím, že společnými 
silami se nám podaří tento projekt dotáhnout 
do zdárného konce.  David Šimek

INFORMACE Z MĚSTA

Lékařka Blanka Mrvíková končí  
v mamologické poradně
Závěrem měsíce března 2022 končí v mamo-
logické poradně MUDr. Blanka Mrvíková. Od 1. 4. 
2022 se stane jejím nástupcem MUDr. Vla- 

dimír Červinka, Ph.D. Jedná se o velmi zkuše-
ného lékaře, který se touto problematikou dlou-
hodobě zabývá, a to včetně operativy prsu. 
Vzhledem k tomu, že bude do svitavské ambu-
lance dojíždět, bylo nutné změnit ordinační 
dobu na jeden den v týdnu. Ačkoliv rozsah or-
dinačních hodin zůstává v podstatě stejný, 
nově bude ordinace otevřena pouze každé 
úterý od 9:30–12:00 hod. a od 13:00–16:00 hod. 
Stejně tak zůstává zachován standard péče, 
na který jsou klientky zvyklé. Pacientky indi-
kované k operaci bude doktor Červinka ope-
rovat na chirurgickém oddělení Svitavské 
nemocnice, nadále bude také zachována 
stávající spolupráce s dalšími pracovišti (Kraj-
ská nemocnice Pardubice, MOÚ Brno, Mam-
mografie Svitavy). 
Klientky se nemusí ničeho obávat, kromě 
změny v osobě lékaře se pro ně nic nemění 
a vše bude fungovat tak, jak byly doposud 
zvyklé. Blanka Mrvíková

Informace o pultu  
centralizované ochrany 
Městská policie má letité zkušenosti s provo-
zem pultu centralizované ochrany „PCO“, kdy 
ve své základní podstatě jde o ochranu růz-
ných objektů, domů, garáží, kanceláří či jejich 
částí. Ochrana objektů je zajištěna nepřetržitě 
24 hodin, a v případě narušení hlídka městské 
policie na místo neprodleně vyjíždí. Pokud 
máte zájem chránit svůj majetek, dozvědět se 
více o PCO, neváhejte nás kontaktovat, rádi se 
vám budeme věnovat. Nabízíme vám naše 
bohaté zkušenosti s ochranou majetku, profe-
sionalitu a spolehlivost. Součástí pultu centrál-
ní ochrany je i systém SOS tlačítek. Jedná se 
o službu, která zajišťuje přivolání pomoci a je 
určena především seniorům, osamělým či 
hendikepovaným osobám.

Podnapilý muž si hrál  
na policistu
Dne 9. 3. jsme ve večerních hodinách vyjíždě-
li na žádost Policie ČR do ul. Školní, kde se měl 
pohybovat muž, který na lince 158 uvedl, že je 
sledován dalšími dvěma muži a má z nich 
strach. Hlídka muže zastihla v ul. Školní u kru-
hového objezdu a ten jim označil dva mladíky, 
kteří stáli opodál. Oznamovatel byl ve značně 
podnapilém stavu a uvedl, že chtěl mladíky 
ztotožnit a požadoval po nich občanské prů-
kazy, protože plivali na zem. Po pohovoru stráž-
níků s mladíky se obavy oznamovatele z napa-
dení ukázaly jako neopodstatněné a k obtěžo-
vání docházelo spíše ze strany oznamovatele. 
Věc byla na místě ukončena a oznamovateli 
bylo doporučeno jít raději domů.

Krádež mikiny 
Dne 9. 3. v dopoledních hodinách řešili stráž-
níci krádež mikiny v charitativním obchůdku 
na náměstí Míru. Pracovnice obchodu uvedla, 
že zloděje dobře zná a jedná se o P. R. Také pro 
strážníky to nebyla neznámá osoba, jelikož 
s dotyčným bylo v minulosti řešeno hned ně-
kolik případů. Na místě bylo zjištěno, že dotyč-
ný se po prodejně pohyboval společně se 
svojí přítelkyní a odcizenou mikinu vzal z regá-
lu, strčil pod svoji bundu a následně z obchodu 
utekl na ubytovnu. Strážníci kontaktovali P.R. 
přímo na jeho pokoji v ubytovně a dotyčný se 
ke krádeži přiznal a odcizenou věc měl stále 
u sebe. Společně se strážníky pak dobrovolně 
odešel zpět do obchodu, kde se s oznamova-
telkou domluvil na náhradě škody. 

Pomoc občanu v nouzi 
Dne 9. 3. v dopoledních hodinách pomáhali 
strážníci v ul. Felberova s otevřením uzavřené-
ho vozidla. Řidičce se nedopatřením zavřely 
a uzamknuly dveře vozidla. Uvnitř vozidla bo-
hužel zůstalo malé roční dítě a také všechny 
doklady, včetně mobilního telefonu řidičky. 
Dotyčná byla ze strany strážníků ubezpečena, 
že hlídka ihned zajistí pomoc, což se také po-
dařilo. Z naší strany byl okamžitě kontaktován 
zámečník p. Zamazal, který ihned a ochotně 
pomohl, přijel na místo a vozidlo otevřel. Vše 
dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo a naše 
poděkování směřuje především k p. Zamaza-
lovi za jeho ochotu a rychlou pomoc.         

Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Konkursní řízení
Rada města Svitavy vyhlašuje konkurs-
ní řízení na místo ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Mateřská ško-
la Svitavy, Československé armády 9, 
s nástupem od 1. 8. 2022. Přihlášky je 
možné podávat do 11. 4. 2022 do 12:00 
hodin. Bližší informace naleznete 
na www.svitavy.cz. (red)

Stále je možné žádat  
o výpůjčku nádob na plasty
Obyvatelé rodinných domů a menších 
bytových domů (do 4 bytových jedno-
tek) se v případě zájmu o bezplatnou 
výpůjčku nádoby na plasty mohou ob-
rátit na OŽP (vit.baranek@svitavy.cz) 
a domluvit se individuálně na jejím 
předání. Adresný svoz plastů probíhá 
jedenkrát měsíčně. V dubnu to bude 
dle lokality umístění v pondělí 11. dub-
na, resp. v úterý 12. dubna. Děkujeme, 
že třídíte.  (kk)
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Rozpočet města 
Milí spoluobčané, ráda bych vám představila 
některé položky rozpočtu našeho města pro 
tento rok. 
Větší část výdajů putuje do kapitol souvisejících 
s provozem města, s podporou vzdělávání, kul-
tury a sportu, údržby a regenerace zeleně. Kon-
krétně bych zmínila například výměnu oken 
na ZŠ T.G.M., modernizaci dopravního hřiště, 
výsadbu ovocného stromořadí u poldru za Ha-
brovou ulicí. Z kapitálových výdajů bych pak 
ráda zmínila finance putující na rekonstrukci 
chodníků (např. ulice Poličská), úpravy podcho-
du u Ottendorferova domu a na rekonstrukci 
ulice Milady Horákové. U městské knihovny 
přibude nová služba – instalováním tzv. bib-
lioboxu se umožní výpůjčka knih 24 h denně. 
V plánu jsou rekonstrukce dalších dvou dět-
ských hřišť, modernizace volejbalového areálu 
a nutná rekonstrukce plaveckého bazénu. 
U penzionu pro seniory na Felberově ulici se 
plánuje instalace dobíjecí stanice pro vozíky. 
V zahradách Sv. Vincence z Pauly se chystá vy-
budování odpočinkového altánu, který by mohl 
sloužit i pro menší kulturní akce. Ve výčtu plá-
novaných akcí bych mohla ještě dlouho pokra-
čovat, je toho opravdu hodně. Náš cíl ve Sdru-
žení pro město Svitavy je jasný, snaha o zlepšu-
jící se prostředí pro život ve Svitavách. 
Doufejme, že se většinu akcí podaří úspěšně 
zrealizovat a my všichni budeme v našem městě 
zase o trošičku spokojenější. Mějte se krásně!  

Ditta Kukaňová  
místostarostka za SPMS 

Dobrá zpráva
Stát poslal městu na daňových příjmech za rok 
2021 skoro o 100 milionů Kč více, než jsme plá-
novali. Sláva, máme na účtu více peněz, ale jak 
víte, plánovaná rekonstrukce krytého plavecké-
ho bazénu byla zrušena. Rozpočet pro rok 2022 
je tradičně velmi konzervativní a plánuje velmi 
zdrženlivě daňové příjmy, které budou zase mi-
nimálně o 80 milionů vyšší. Za mě dobrý, ale 
kladu si otázku, co bude s krytým plaveckým 
bazénem, který nám padá na hlavu? Politická 
odvaha nám už dvě volební období schází, tak 
se snad příští rok občani něčeho dočkají. Jak 
jsem již psal, pro plavce stále dobré, ale pro nás 
ostatní k ničemu. Je mi to líto.

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

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služ-
by jsou od 8:00 do 11:00 hodin. Mimo tyto 
hodiny přijímá akutní pacienty stomatolo-
gická pohotovost pardubické nemocnice 
v ordinačních hodinách: so, ne a svátky 
8:00–18:00 hodin, po–pá 17:00–21:00 hodin.
——————————————————————

2.–3. 4. MUDr. Petr Doležal 
Svitavy, U Stadionu 42, 461 532 253
9.–10. 4. MUDr. Ludmila Školařová 
Mor. Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172
15. 4. MUDr. Pavel Horák 
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
16.–17. 4. MUDr. Alena Hřebabetzká 
Staré Město 134, 461 312 501
18. 4. MUDr. Jana Illová 
Brněnec 90, 461 523 140
23.–24. 4. MUDr. Tomáš Jagoš 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 723 715 558
30.4.–1.5. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230

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, pří-
zemí, 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.

Lékárenská pohotovostní služba 
o Velikonocích
Ve dnech některých státních svátků je zá-
konem nařízeno uzavření obchodů s pro-
dejní plochou větší než 200 m2. S většími 
obchodními centry jsou uzavřeny i lékárny, 
které jsou zde umístěny. Lékárenská péče 
pro občany Svitavska je však zajištěna. 
Po celý rok 2022, tedy i na Velikonoční 
pondělí 18. dubna, bude pohotovost slou-
žit Lékárna na poliklinice ve Svitavách 
(Kollárova 22), a to od 9:00 do 17:00 hodin. 

PharmDr. Eva Báčová

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Komunální volby 
2022:  
PRO SVITAVY!

Letošní rok nás čekají komunální vol-
by a rád bych Vám oznámil, že se 
o Vaše hlasy bude ucházet i nový vo-

lební subjekt PRO SVITAVY!. Jsem přesvědčen 
že mnohé z Vás, tak jako mě osobně, to může 
oslovit. 
Zde jsou základní programové priority:
 • Podpoříme nový, městu odpovídající projekt 

rekonstrukce krytého bazénu (odmítáme 
flikování za 100mil. do oprav)

 • Zajistíme lepší dopravní obslužnost (Měst-
ská doprava, změna systému parkování, 
zjednosměrnění ulic ve vybraných částech 
města, lávka pro pěší a cyklisty podél hráze 
dolního rybníka)

 • Revitalizujeme Rosničku, včetně postupné-
ho dotvoření okolí pro rekreaci a volný čas

 • Připravíme a realizujeme výstavbu objektů 
pro bydlení za účasti města (družstevní, 
obecní)

 • Podpoříme významnější investice do infra-
struktury (opravy a střednědobý výhled 
oprav komunikací, chodníků, sítí)

 • Zasadíme se o otevřenost, zásadní změnu 
stylu komunikace (s občanem, v rámci vole-
ných orgánů), navrátíme se k demokratic-
kým principům samosprávy

 • Zásadně nesouhlasíme s kumulací funkcí 
a vytváření trafik (zejména ve volených funk-
cích)

Další informace naleznete na www.facebook.
com/prosvitavy a www.prosvitavy.cz.

Vojtěch Fadrný, zastupitel města

Z jednání rady
Rada na svém mimořádném zasedání dne 25. 
února 2022 mj.:
 • schválila vyvěšení státní vlajky Ukrajiny 

na budově Městského úřadu Svitavy jako 
výraz odsouzení vstupu ruských okupačních 
vojsk na území Ukrajiny,

 • vzala na vědomí informaci starosty o krocích 
směřujících k vytipování objektů v majetku 
města, které by mohly sloužit jako azyl pro 
rodiny ukrajinských uprchlíků, o nabídce po-
moci ukrajinským obyvatelům žijícím 
ve městě a možnostech humanitární pomo-
ci pro Perečyn.

Rada na svém 7. zasedání dne 7. března 2022 mj.:
 • schválila opatření při nakládání s byty v ma-

jetku města a jejich vyčlenění pro využití 
k ubytování občanů Ukrajiny s okamžitou 
platností:
a) zrušení všech aktuálně probíhajících vý-
běrových řízení na přidělení volných bytů,

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.

b) zastavení přidělování bytů v majetku měs-
ta Svitavy dle směrnice č. 4/2002 o hospo-
daření s byty ve vlastnictví města Svitavy,
c) zrušení doplnění bytového pořadníku, plá-
novaného na jednání rady města dne 25. dub-
na 2022 poskytnutí ubytování občanů Ukraji-
ny v bytech města Svitavy.  (red)
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MŠ Čs. armády
Otevíráme vám dveře

Maminko, tatínku zveme vás společně s vašimi 
dětmi a přáteli na Den otevřených dveří do naší 
mateřské školy. Dveře budou otevřeny ve čtvr-
tek 7. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. 
Školou vás provedou a s jejím Školním vzdělá-
vacím programem „Pojďte si s námi hrát“ vás 
seznámí paní učitelky. Ty vám také představí 
aktivity doplňující tento program, jako je tvoře-
ní v keramické dílně, kroužek hry na zobcovou 
flétnu, sportovní aktivitu Se Sokolem do života, 
svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky a ji-
nými. Hravou formou se mohou děti ve škole 
seznámit se základy angličtiny prostřednictvím 
jazykové školy Hello Goodbye. Paní učitelky 
rády zodpoví i vaše otázky k blížícímu se zápi-
su do mateřské školy dne 12. 5. 2022.  Bližší 
informace o škole se můžete také dozvědět 
na www.ms-csarmady.cz. Těšíme se vás. 

Marie Havířová

MŠ Svitavy-Lačnov
Vítali jsme jaro
V březnu jsme s dětmi přivítali jaro. Se zimou se 
děti rozloučily školkovou zimní olympiádou, 
za kterou byly oceněné medailemi a diplomy. 
Poznávali jsme povolání, děti vyprávěly, čím by 
chtěly být. Březen je měsícem knihy, seznámili 
jsme se tedy s různými typy knih, četli jsme a vy-
právěli klasické české pohádky. Povídali jsme si 
o znacích jara, jarních květinách, o zvířatech 
a jejich mláďatech, začali jsme trávit více času 
venku. Děti se vzdělávaly hravou formou, měly 
hodně prostoru k výtvarnému sebevyjádření. 
Jako každý měsíc jsme navštívili tělocvičnu 
na základní škole, kde děti rozvíjely svou hrubou 
i jemnou motoriku, fyzickou zdatnost, osvojova-
ly si poznatky a dovednosti důležité k podpoře 
zdraví. Na konci měsíce u nás po dlouhé době 
proběhly jarní dílničky pro rodiče s dětmi, kde 
jsme si společně vytvořili jarní i velikonoční de-
korace. Kolektiv MŠ přeje krásné jaro.

Kristýna Benešová

MŠ Milady Horákové
Den otevřených dveří

MŠ Svitavy, Milady Horákové, srdečně zve ro-
diče, kteří hledají pro svoje děti kvalitní před-
školní vzdělávání, na den otevřených dveří, 5. 
4., v čase 8:00–10:00, 14:00–16:00 hodin. Přijď-
te nahlédnout pod pokličku programu Začít 
spolu, do tříd uspořádaných do center aktivit, 
kde se děti formou hry učí přijímat změny a ak-
tivně se s nimi vyrovnávat, kriticky myslet, nést 
za svou volbu odpovědnost, rozpoznávat pro-
blémy a řešit je, být tvůrčí, mít představivost, 
sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství. 
Začít spolu není alternativa, ale, společně 
s uvědomělými pedagogy, záruka kvality. Těší-
me se na vás!  Petra Nováková

MŠ Sokolovská
Den plný robotů

Pro předškoláky je školní zralost základním 
předpokladem úspěchu při zahájení povinné 
školní docházky a prověřuje se při zápisu do 1. 
třídy. Abychom děti připravili, snížili jejich pří-
padné obavy a mohli jsme dát zpětnou vazbu 
rodičům v dostatečném předstihu před nástu-
pem do 1. třídy, organizujeme zápis nanečisto. 
Tentokrát jsme zvolili pro děti velmi atraktivní 
téma „Roboti“. Děti si skládaly roboty z různých 
geometrických tvarů, počítaly je, porovnávaly 
a popisovaly. Došlo i na jeho oblékání a zava-
zování tkaniček na „robo botě“. Na závěr si i jed-
noho robota vyrobily. Velmi atraktivní pro ně 
byly aktivity s našimi sedmáky, kteří děti učili 
roboty ovládat a programovat. Všichni si od-
nesli za odměnu perníčky s marcipánovými 
roboty, které připravila jedna z maminek z naší 
školky. Z reakcí dětí i rodičů byla patrná radost. 
Druhý den přišly děti do školky plné pěkných 
zážitků a spokojené, že to zvládly na jedničku! 

Alena Vašáková

ZŠ Felberova
Pozvánka na den otevřených dveří
Vážení rodiče (nejen budoucích prvňáčků), 
zveme vás na den otevřených dveří na ZŠ Svi-
tavy, Felberova 2, který se uskuteční v úterý 5. 
4. Dopoledne můžete navštívit výuku a pro-
hlédnout si, jak to u nás ve škole vypadá, od-
poledne je pro vaše děti připravený bohatý 

program. Nebudou chybět tvořivé dílničky, 
pohybové aktivity a ukázky práce v odborných 
učebnách. Těšit se můžete i na ukázku výuky 
podle programu Začít spolu. Energii si jistě rádi 
doplníte v naší cukrárně, kterou vždy otevíráme 
pouze pro tuto příležitost. Více informací se 
dozvíte na našich webových stránkách. 

Jana Pazderová

ZŠ náměstí Míru
Rozvoj manuální zručnosti
Jsme velice rádi, že se můžeme s veřejností 
podělit o velkou radost. Udělala nám ji možnost 
zřídit ve škole řezbářskou dílnu. 

V současné době dochází ke znovuobnovení 
betlémářské tradice ve Svitavách a probíhá 
restaurování svitavského betlému. Jsme rádi, 
že i u nás ve škole se díky novému vybavení 
budou moci tvořit dětské betlémy. Vybavení 
v podobě kvalitních dlát, soustruhů, brusek 
a dalších pomůcek ve statisícové hodnotě se 
podařilo zajistit díky projektu MAP II, který 
na Svitavsku realizuje Místní akční skupina.
Naplňujeme tak strategii naší školy, nabídnout 
dětem rozvoj v co nejširší škále oborů. 

Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Jak to chodí na Riegrovce
U nás ve škole se naplno věnujeme tomu, aby 
byli žáci po devíti letech vybaveni velmi dobrý-
mi základy do života. Důraz klademe zejména 
na dobré vztahy, otevřenou komunikaci s žáky 
i rodiči, včasné řešení problémů, bezpečné 
prostředí a vzájemný respekt. Školní žákovský 
parlament je toho dlouholetou součástí. Našim 
žákům se věnují kvalifikovaní pedagogové, kte-
ří používají rozmanité výukové metody, jimiž 
dokáží u dětí zajistit rozvoj jejich potenciálu. 
Pozornost věnujeme všem, kteří to potřebují. 
Žáky učíme v menších skupinách pro intenziv-
ní výuku jazyků a na 1. stupni i čtenářství. 
Do výuky patří moderní pomůcky, od robotů 
a soustruhů v dílnách přes digitální zařízení 
po experimentální a polytechnické stavebnice. 
Máme výborné podmínky a prostory pro výuku 
i sportovní a volnočasové aktivity. Výhodou je 
vlastní výdejna obědů. Školní družina dětem 
nabízí širokou škálu aktivit po výuce (vaření, 
keramika, sport, tvoření, pobytové akce, exkur-
ze). Více na www.riegrovka.cz. 
Milena Baťková

ZŠ Sokolovská
Nejsme lhostejní, pomáháme…
Solidarita, pomoc a pochopení je mottem, kte-
ré zaznívá nejen u nás ve škole, ale téměř 
v celé společnosti. Návrat po jarních prázdni-
nách byl pro nás všechny jiný. Už v jejich prů-

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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běhu jsme sledovali dění na Ukrajině, zapojili 
jsme se do charitativní sbírky města. První den 
po prázdninách jsme zahájili netradičně tříd-
nickými hodinami, abychom si s dětmi popo-
vídali o jejich pocitech. V některých třídách 
jsme už v pondělí 7. března přivítali nové ukra-
jinské žáky. Jako ředitelka školy musím říci, že 
máme skvělé děti, rodiče i učitele. Děti jsou 
velmi vstřícné, mnozí rodiče nás kontaktují 
a nabízejí pomoc, učitelé se aktivně přizpůso-
bují nové situaci. Díky pomoci našich rodičů 
jsme pro nové žáky velmi rychle zajistili potřeb-
né oblečení včetně sportovní obuvi, ve školce 
jsme během jedné hodiny sehnali dva kočárky 
i s fusaky a další výbavou, nabídnuta nám byla 
také odborná psychologická pomoc pro ukra-
jinské rodiny, která je a bude bezesporu velmi 
potřebná. Velký dík patří svitavské charitě, kte-
rá celou situaci ve spolupráci s městem koor-
dinuje. #STOP VÁLCE!  Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka
Den otevřených dveří
Současná doba s sebou nese spíše strach 
a nejistotu. Člověk by se těmto pocitům neměl 
poddávat a měl by se pokusit žít takřka „nor-
málně“, tak jak tomu bylo před vypuknutím co-
ronavirové epidemie a před invazí Ruska 
do Ukrajiny. V těchto dobách bylo běžné, že 
základní škola pořádala pro veřejnost Den ote-
vřených dveří. Platilo to i pro naši školu, která 
se k této hezké tradici chce opět vrátit. Proto 
zveme na Myšárnu 5. dubna 2022 od 9:00 ho-
din do 16:00 všechny, kteří by se chtěli podívat 
do prostor školy nebo by se chtěli zúčastnit 
nějaké běžné vyučovací hodiny. Určitě máme 
co nabídnout. O nově vzniklých učebnách jsme 
již psali, výzdobu znají mnozí rodiče pouze 
z pohledu z vestibulu, a tak pro mnohé zhléd-
nutí vybavení školy na vlastní oči může být pří-
jemným zážitkem. Aby toho nebylo málo, po-
řádáme 13. dubna od 15:30 ukázkovou hodinu 
pro předškoláky a jejich rodiče. Zde se setkají 
s budoucí paní učitelkou Janou Slezákovou 
a paní vychovatelkou Lenkou Kučerovou. 
Na obou těchto akcích budete mít možnost si 
vše ve škole prohlédnout, položit otázky, na něž 
chcete znát přesnou odpověď, nebo se přímo 
setkat s týmem pedagogů, kteří se starají nebo 
se budou starat o vzdělání vašeho dítěte.

Vlasta Holická Kosková

Speciální základní škola  
a střední škola
Zápis do 1. ročníku
Dne 28. dubna 2022 od 9:00 do 16:00 proběhne 
ve Speciální základní škole a střední škole Svi-
tavy zápis do 1. ročníku základní školy. Škola 
poskytuje vzdělávání žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, nabízí specializované 
třídy pro žáky s vývojovými poruchami chování. 
Předností vzdělávání v naší škole je respektu-
jící a empatický přístup kvalifikovaných peda-
gogických pracovníků v malých třídních kolekti-
vech žáků a přizpůsobování výukových strategií 
možnostem a schopnostem žáků. Kontakt: tel.: 
461 532 645, email: specialni.skola@svitavy.cz, 
www.zsspecialni.cz. Magdalena Dvořáková

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Svitavské gymnázium se od února vracelo 
do normálního režimu, který narušil covid a pro-
ticovidová opatření. Škola zorganizovala první 
exkurze, připravila školní kola olympiád, studen-
ti již byli úspěšní i v okresních, krajských, dokon-
ce jednou i v celostátním kole olympiády, byly 
zahájeny sportovní soutěže. I v nich byli gym-
nazisté úspěšní – ve florbale celostátní kolo, 
ve volejbale postupy do vyšších kol, dokonce 
i do kvalifikace o celostátní finále. Proběhly ly-
žařské výcvikové kurzy, a to ve zkrácené formě 
i pro třídy, které o lyžařský kurz vloni přišly.

Škola si v březnu připomínala téměř historický 
úspěch šachistů. Ti totiž postoupili až do celo-
státního kola středoškolské soutěže. V moder-
ních dějinách školy jde o skutečný úspěch. 

Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii
Studenti třídy 1. A se zúčastnili týdenního lyžař-
ského výcvikového kurzu v krkonošských Her-
líkovicích. Protože vloni odpadl „lyžák“ součas-
ným druhákům, odjeli alespoň na část týdne 
do oblíbeného lyžařského centra v Herlíkovi-
cích také studenti této třídy. Škola připravila 
takovou kompenzaci i třídám gymnázia, kterým 
„lyžák“ vloni odpadl. Původně měla obchodní 
akademie připravený lyžařský kurz hned 
po Novém roce, proticovidová opatření však 
byla přísná, komplikovala by organizaci i prů-
běh kurzu. Ten byl tedy přesunut na březnový 
termín. A vyplatilo se to.

Na svitavské obchodní akademii proběhlo 
na začátku března okresní kolo konverzační 
soutěže (na fotografii je porota této soutěže), 
následně také okresní kolo olympiády v čes-
kém jazyce v kategorii středních škol. 

Milan Báča

Střední zdravotnická škola
Maturitní ples netradičně
Letošní rok nemohla naše škola uspořádat „tra-
diční“ maturitní ples ve svitavské Fabrice, důvo-
dem byla přísná proticovidová opatření. Stu-
denti masérského oboru se proto rozhodli spo-
lečně s třídní učitelkou Mgr. Jolanou Budigovou 
připravit ples ve vlastní režii, v menším počtu 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Velká jarní soutěž Českého 
rozhlasu Pardubice

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

Svitavy | 102.4 FM | R-PCE | www.vyhrajtetrakturek.cz

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA
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Jak to vidí mladí
Informace. Informace? Informace!
Jako studenti střední školy bychom řekli, 
že většinu informací o současném dění zís-
káváme na sociálních sítích, jako je např. 
Instagram nebo Twitter. Na Instagramu sle-
dujeme různé profily lidí, zejména Žlutý 
vykřičník, Angellika Tokarska nebo Taras 
Povoroznyk, které nás informují o dobročin-
ných sbírkách a hrdinech dnešní doby. 
Hrdina je každý, kdo nabídne jakoukoliv 
pomoc Ukrajině. Příběhy lidí, kteří sdílí svůj 
život na sociálních sítích v zasažených ob-
lastech válkou, nás oslovily natolik, že i my 
jsme se rozhodli pomoci posláním peněz, 
zakoupením různých potřeb či poskytnutím 
azylu ukrajinským uprchlíkům. Angelika 
Tokarska je Ukrajinka, která prchá se svojí 
rodinou do bezpečí a sdílí hrůzy, které se 

v její rodné zemi odehrávají. Taras Povoroz-
nyk je Ukrajinec žijící v České republice již 
několik let, který lidem ukazuje, že i Rus 
a Ukrajinec mohou být kamarádi a že ne 
všichni Rusové jsou pro válku. 
Ale měli bychom si dávat pozor na kanály, 
které sdílí dezinformační zprávy a obsah 
s nimi spojený. Museli jsme si také najít 
cestu mezi zahlcením velkým množstvím 
informací a našim psychickým zdravím. 
Tímto článkem bychom chtěli poukázat 
na to, že sociální sítě nejsou jen ztráta času, 
ale mohou poskytnout užitečné informace. 

Dorota Musilová, Sabina Pachlová,  
Adam Břeň, Jiří Junek, Střední  

zdravotnická škola Svitavy, třída PS 2.B

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

účastníků, především se členy svých rodin. Ma-
turitní ples proběhl v České Třebové v restaura-
ci Na Horách a opravdu se vydařil. Ani v letoš-
ním roce tak nechybělo šerpování nebo půl-
noční překvapení připravené maturanty. 

Martin Lipenský

SOU Svitavy
Projektový den pro základní školu
V pondělí 14. února se konal v našich dílen-
ských třídách SOU Svitavy projektový den. 
Žákům ZŠ Riegrova jsme nejdříve vysvětlili, co 
budou dělat a seznámili jsme je s nářadím, vý-
kresy, šablonami a hotovým finálním výrob-
kem. Postupně jsme dětem přiblížili práci s ko-
vem. Každý žák si musel kov naměřit, orýsovat 
pomocí návrhu, odůlčíkovat a vyvrtat otvory 
pro šrouby. 

Dále si žáci prolisovali misky a následně vše 
smontovali v hotový stojan podle výkresu. Na-
konec jsme stojany načernili černou barvou 
pomocí spreje. Každý žák si tak u nás vyrobil 
krásný kovový stojan na kraslice. 

Alice Štrajtová Štefková
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Kalendář akcí 2022 
1. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
KoRn SK (revival) + Blind Street
Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 270 Kč na místě. 
Předprodej: recepce Fabrika Svitavy a klub Ty-
játr od 14. března, online na www.smsticket.cz.

2. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let.

3. / 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 tele-
fonu 607 778 500.

4. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Hotel Bagdad (BAGDAD CAFÉ)
Děj oscarového snímku německého režiséra 
Percy Adlona se odehrává v zapadlém motýlku 
uprostřed Mohavské pouště. Obyvatelé tohoto 
neutěšeného místa jako by od života už moc 
nečekali. To ale naruší svým příchodem jedna 
korpulentní dáma z Bavorska, která si všechny 
podmaní svým bezelstným chováním a osobním 
kouzlem a život v Bagdad Café se začne měnit. 
Hrají: Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack 
Palance. Večerem provází Michal Kadlec. 

6. / 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! 

6. / st / 19:00 / Fabrika
Minipárty s Karlem Šípem
Zábavná talk show bavičů Karla Šípa a Josefa 
Aloise Náhlovského. Na konci pořadu dostanou 
prostor také dotazy diváků. Délka pořadu: 100 
min bez přestávky. Vstupné: 390 Kč (sál) 
a 350 Kč (balkon). Předprodej vstupenek v re-
cepci KC Fabriky a v síti SMSTicket.

7. / čt / 19:00 / Fabrika
Studio Ypsilon (Praha)
Arnošt Goldflam: VRATKÁ PRKNA
Divadelní abonentní cyklus Jaro 2022. Grotes-
ka maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Herecký 
svět i život zmenšené do divadelního vzorku, 
lehce ironický, ale i sebeironický pohled zven-
ku či zevnitř. Režie: Arnošt Goldflam. Hrají: Jiří 
Lábus / Jaroslava Kretschmerová / Petr Vršek 
/ Daniel Šváb / Lenka Šebek Loubalová / Ro-
man Mrázik / Barbora Skočdopolová nebo Ji-
řina Vacková / Martin Bohadlo nebo Miroslav 
Chloupek. Vstupné: 400 Kč.

9. / so / 9:00–17:00 / městské muzeum
Velikonoce v muzeu
Celodenní velikonoční program ve výstavních 

síních, dílnách a na zahradě městského muzea. 
Těšit se můžete na velikonoční dílničky pro děti 
i rodiče, prodej ručních výrobků a jarních de-
korací, tradiční velikonoční občerstvení, dětské 
hry a další kulturní program.

9.+10. / so+ne / Fabrika, divadlo Trám
Fandův Dýchánek
Přehlídka Svitavský dýchánek se koná součas-
ně s přehlídkou Svitavský Fanda pod názvem 
Fandův Dýchánek. Letos už dvanáctým rokem.

10. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadlo Já to jsem: Eliščiny pohádky
Pohádka o princezně, princi, skřítcích, draku 
a neopodstatněném strachu (Sovy nejsou tím, 
čím se zdají být. Ne všechno, co se třpytí, je 
zlato. Ne každý pes, co štěká, kouše.) Divadel-
ní scéna vytvořená ze staré školní lavice a sta-
rých strojů, pomocí kterých lze vytvářet zvuky 
meluzíny, deště.
Ručně řezané loutky, každá z jiného druhu dře-
va – to vše proto, že jedním z cílů této pohádky 
je učit děti, a možná i nás dospělé vnímat, po-
slouchat, cítit a dívat se na okolí nejen očima. 
Scénář, režie: Vítězslav Marčík ml. Vstupné: 
80 Kč / 50 Kč s rodinnými pasy.

11. / po / 15:00 / prostory MC Krůček
Byla jednou jedna školka v lese
Povídání o lesní školce Napísek se zakladatel-
kou Světlanou Klukovou v prostorách mateř-
ského centra Krůček.

11. / po / 17:30 / klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: A jak se vám líbím teď 
(Holly Bourneová)
Projekt LiStOVáNí představuje knihy na jevišti. 
Tentokrát to bude příběh o tom, jaké to je, když 
je vám třicet a nechcete zůstat pozadu. Tori je 
úspěšnou influencerkou. Její autobiografie se 
vyhřívá na knihkupeckých pultech mezi best-
sellery, patří mezi oblíbené motivační řečníky. 
Zatímco zástupy svých sledujících zásobuje 
motivujícími posty a nabádá je, aby „žily takový 
život, jaký chtějí“, Tori se podle těchto rad žít 
příliš nedaří. S mužem, o němž básnila na kon-
ci své knihy, už půl roku nic neměla. Vypadá to, 
že všichni kolem se vdávají a žení, mají děti 
a říkají, jak je svět úžasný... Ale Tori jim na to 
nemíní skočit. A tak bojuje! Tohle bude živé, 
humorné a peprné. Účinkují: Petra Bučková 
a Pavla Dostálová (alternace Sára Milfajtová). 
Vstupné: 100 Kč. Pořádá městská knihovna.

11. / po / 19:00 / Lidové divadlo
Harry Potter kvíz
Vydejte se s námi do světa čar a kouzel v Bra-
davicích! Čeká na vás kvíz s 56 otázkami o nej-
slavnějším kouzelníkovi naší doby. V týmu mo-
hou být min. 3 čarodějové, max. 8. Celým ve-
čerem vás bude provázet moderátorský 
bystrozor Daniel Zezula. Vítězný tým v každém 
podniku obdrží speciální cenu. Je tak speciál-
ní, že ji koupíte jen v Příčné ulici. Vstupné 100 
Kč/soutěžící, platí se na místě.

04Svitavský informační 
měsíčník

12. / út / 19:00 / klub Tyjátr
Jakub Greschl: 
Americký sen – Cesta za mé vlastní hranice
Cesta je motivace a nic není nemožné… Pilotní 
projekt nabízí unikátní pohled na obrovskou tří-
týdenní cestu kluka s handicapem po západním 
pobřeží USA. Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstu-
penek v recepci KC Fabriky a v síti SMSTicket.

13. / 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.

13. / st / 17:00 / městské muzeum
Vernisáž výstav Dvě cesty a Epidemie 
a pandemie
Vernisáž výstavy obrazů Adama Kašpara, který 
vyrůstal ve Svitavách, a výstavy o těžkých ča-
sech, kdy se lidstvo muselo vypořádávat s vl-
nami epidemií a pandemií.

14. / čt / 19:00 / Ottendorferova knihovna
Vít Dvořáček a Adam Trunečka
Kytaristé Vít Dvořáček a Adam Trunečka zahrají 
v duu i každý sólově. Vít Dvořáček vystudoval 
Konzervatoř v Brně u Vladislava Bláhy a poté po-
kračoval ve studiích na Akademii múzických umě-
ní v Praze u Pavla Steidla a Petra Saidla. Adam 
Trunečka je taktéž absolventem Konzervatoře 
v Brně, kde studoval u Marie Hovorkové a poté 
absolvoval Janáčkovu akademii múzických umě-
ní v Brně u Vladislava Bláhy a Martina Myslivečka. 
Zazní hudba napříč slohovými obdobími od skla-
datelů jako Astor Piazzola, Mario Castelnuovo-Te-
desco, Georg Friedrich Händel, Vítězslava Kaprá-
lová a dalších. Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

14. / čt / 20:00 / klub Tyjátr
Insania – GRRRotesky Tour + Fuzzy2102
Koncertní turné k čerstvému albu “GRRRotes-
ky”, které vyšlo 25. 2. 2022 u labelu Smile Music. 
Vstupné: 240 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy a klub Tyjátr od 1. ledna 2022), online 
na www.smsticket.cz, 290 Kč na místě.

15. / pá / 18:00 / klub Tyjátr
Expediční kamera 2022
Expediční kamera je filmový festival, který 
k vám již od roku 2009 přináší nejlepší cesto-
vatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní 
i domácí produkce. Vstupné: 90 Kč, 50 % sleva 
důchodci a studenti děti do 15 let zdarma.

16. / so / 19:00 / klub Tyjátr
Velikonoční zábava s kapelou Paní věší prádlo
Vstupné: 150 Kč.

17. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza a radioburza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde 
na půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně. 
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Burza se koná za každého počasí. Radioburza: 
elektrosoučástky, elektrozařízení, radiotechnika 
a ostatní „elektrošrot“. Vstupné: prodejci 200 Kč, 
kupující+děti nad 15 let+lidé se ZTP+důchodci 
30 Kč, parkování zdarma. Informace na www.
burzasvitavy.cz nebo na telefonu 607 778 500.

19. / út / 19:00 / klub Tyjátr
Vladivojna La Chia & Terezie Kovalová
Živé provedení autorských písní Vladivojny 
(akustická kytara, zpěv) doprovázené violon-
cellistkou Terezií Kovalovou jsou výjimečné 
svou interpretační hravostí, intimitou a neob-
vyklým hudebním napojením obou muzikan-
tek. Terezie Vladivojnu doprovází již od roku 
2007 a je to na jejich pódiovém souznění znát. 
Texty Vladivojny, hlavně z posledních let, jsou 
rozmanité svou obrazotvorností, naléhavostí 
i rozpustilou poetikou. Vstupné: 200 Kč v před-
prodeji, 250 Kč na místě. Předprodej vstupenek 
v recepci KC Fabriky a v síti SMSTicket.

21. / čt / 18:00 / městská knihovna
Autorské čtení a beseda s Viktorií Hanišovou
Viktorie Hanišová je profesí překladatelka. Jako 
spisovatelka je autorkou volné trilogie o mateř-
ství a traumatech – Anežka (2015), Houbařka 
(2018), Rekonstrukce (2019), povídkové sbírky 
Dlouhá trať (2020) a také knihy rozhovorů 
o ekologických projektech Beton a hlína (2021).

22. / pá / 10:00 / Fabrika
Festival amatérských pěveckých sborů
Koncert dětských sborů.

22. / pá / 15:00
Odpoledne s Harry Potterem
Zábava plná kvízů, tvorby lektvarů a dalších 
kouzelnických aktivit. 

22. / pá / 19:00 / klub Tyjátr
Nóbl Mejdlo 38
Další Nóbl mejdlo tentokrát do Tyjátru přivede 
legendární deathery Fleshless v doprovodu 
thrashových V.A.R. a blackových Pačess, kteří 
křižují celou republikou. Ve Svitavách sestavu 
ještě doplní hosté Bajonet. Vstupné: 250 Kč.

22. / pá / 19:30 / Fabrika
Festival amatérských pěveckých sborů
Zahajovací koncert.

23. / so / 19:30 / Fabrika
Festival amatérských pěveckých sborů
Slavnostní koncert.

23. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Dvojkoncert Do větru a Paraplet
Poprvé v historii se na pódiu potkají svitavské 
kapely Paraplet a Do větru, které představí své 
autorské písně. Večer bude symbiózou hudeb-
ně a zvukově rozmanitých hudebních žánrů 
„new age folk“ a „rock-folk-funky-latina“ a bude 
laděn v pozitivním duchu. Vstupné: 150 Kč.

23.–24. / so–ne / 17:30–6:30 / různá místa
Můra 2022
8.ročník noční outdoorové šifrovací hry
Jde o netradiční zážitek, při kterém se budete 
s týmem toulat nočními Svitavami a okolím. 
V průběhu cesty budete luštit šifry a snažit 

se odhalit další stanoviště i "menší záhadu". 
Tým tvoří 3–5 lidí. Cena: 200 Kč za osobu. 
Přihlášky a podrobné informace na e-mailu: 
ppadyasek@svitavy.cz, uzávěrka do pátku 
15. 4. 2022. Hra určena pro starší 18 let, 
mladší 15–18 let se mohou přihlásit po do-
hodě s organizátory.

24. / ne / 15:00 / divadlo Trám
vi.TVOR: Kde budeme bydlet
Hrdina této pohádky medvěd je sice hodný, ale 
kvůli své hamižnosti se dostane do potíží. Letos 
nashromáždil tolik medu, že se s ním nevejde 
do domečku. Nezbývá mu nic jiného, než hle-
dat domeček nový. Cestou si rád nechá poradit 
od ostatních obyvatel lesa, ale rychle zjistí, že 
ne všichni to s ním myslí dobře. Nejdůležitější 
je pro něho ovšem jen jedno a to včas se uložit 
k zimnímu spánku. Tvůrčí tým: Alžběta Vitvaro-
vá, René Vitvar, Štěpán Lustyk, Patrik Hradecký. 
Vstupné: 80 Kč / 50 Kč s rodinnými pasy.

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

25. / po / 10:00
S knížkou do života – klub pro děti do tří let
Dopolední program na téma „pejsek, kočička 
a jiná zvířátka“ – čtení a hraní, představení no-
vých knih. Na akci je nutné se přihlásit na email 
so@booksy.cz a uvést jméno a věk dítěte. 

26. / út / 19:00 / Fabrika
Jiří Krhut & Štěpán Kozub
Koncert autorské dvojice Štěpána Kozuba a Ji-
řího Krhuta. Vstupné: 580 Kč. Vstupenky v síti 
SMSTicket a v recepci KC Fabrika (Wolkerova 
alej 92/18, Svitavy).

27. / 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.

27. / st / 19:00 / Fabrika
Skupina Sreamers: Obludárium
Skupina Screamers, nejdéle působící travesti 
– umělecká skupina českých, moravských 
a slezských jevišť, přiváží novou show nabitou 
vším, co máte rádi! Předprodej vstupenek 
v Městském informačním centru Svitavy (ná-
městí Míru 48, Svitavy) a online. Rezervace 
možná na tel. 461 534 300. Vstupné: 300 Kč.

28. / čt / 19:00 / Fabrika
Jiří Kolbaba: Norsko – oslava přírody
Přednáška cestovatele a fotografa Jiřího Kol-
baby. Norské království je mimořádně přitažli-
vou zemí na Skandinávském poloostrově. 
Země je pětkrát větší než Česko a nabízí kaž-
dému velké množství nevšedních zážitků, po-
citů a dojmů. Projedeme ji celou od jižního 
Kristiansandu, přes Stavanger, inspirativní Oslo, 
kouzelný Bergen, fotogenický Ålesund, Bodø, 

Tromsø až na Nordkapp. Součástí výletu jsou 
i pohádkové Lofoty a syrové Špicberky. Vstup-
né: 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě. 
Vstupenky v síti SMSTicket a v recepci KC Fab-
rika (Wolkerova alej 92/18, Svitavy).

29. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Honza Křížek – „REVOLUCE LIVE“
Vstupné: 160 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy a klub Tyjátr od 1. února 2022), online 
na www.smsticket.cz, 200 Kč na místě.

29. / pá / kino Vesmír
České vize 2022
Letošní krajské kolo filmové přehlídky České 
vize se uskuteční konečně opět za účasti po-
roty a veřejnosti. Po loňském online ročníku vás 
tedy srdečně zveme na slavnostní vyhlášení 
soutěže do kina Vesmír. Porota zasedne ve stej-
ném složení jako v loňském roce, tedy Marián 
Polák, Marek Sklenář a Dominik Kalivoda. Uzá-
věrka krajského kola je 19. dubna 2022. Těšíme 
se na vás! Více informací naleznete na www.
ceskevize.cz.

30. / 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. Vstupné: 
50 Kč.

30. / so / 20:30 / klub Tyjátr
Ponožky pana Semtamťuka
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek v recepci KC Fabriky 
a v síti SMSTicket.

Každé úterý / 19:00 / Lidové divadlo
Hospodský kvíz
Máte rádi vědomostní soutěže nebo posezení 
s přáteli? Přijďte na hospodský kvíz, jednou 
týdně se na přibližně dvě a půl hodiny potkáte 
s týmy, které odpovídají na 56 otázek ze všech 
možných oblastí. Celkem je kvíz rozdělený 
na 10 témat jako jsou aktuality, hudební ukázky, 
obrázkové téma, nějaké zeměpisné, dějepisné 
a přírodopisné téma, ale také popkulturní té-
mata, hádanky, přesmyčky a podobně. Každý 
týden je vítězný tým odměněn poukazem 
na velkou pizzu v restauraci Coolna a tým 
na místě druhém poukazem na malou pizzu. 
Tým (1–8 lidí) přihlašujte ve skupině na face-
booku (https://www.facebook.com/groups/
kvizlidovedivadlo) pod přihlašovacím příspěv-
kem. Startovné je 80 Kč na hráče. 
Pořádání akcí podléhá aktuálním nařízením vlády a minister-
stva zdravotnictví. Změna programu vyhrazena!

Workshopy
30. / so / 8:30–13:00 / muzejní dílny
Workshop kaligrafie pro začátečníky
Workshop je určen osobám od 15 let. Lektor 
seznámí zájemce o tuto techniku s formami 
nácviku, možností tvorby a jejím využitím. 
Cena 500 Kč za osobu, v ceně výrobní materiál, 
pracovní a ochranné pomůcky, lektor, pitný re-
žim. Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, lek-
tor@muzeum.svitavy.cz.
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Muzeum esperanta
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
(za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Infor-
muje o zajímavostech z historie i o možnostech 
současného využití znalosti jazyka, vystavuje 
knižní, fotografické, sběratelské a umělecké ar-
tefakty. Komentované prohlídky po objednání: 
Líba Dvořáková 604 377 616 nebo městské mu-
zeum 461 532 704.

Fabrika
Foyer
Miroslav Bouček: 
Z ukrajinských Karpat a Koločavy
Výběr fotografií z let 2007–2010. Prodejní vý-
stava (500 Kč za fotografii), výtěžek bude věno-
ván na pomoc Ukrajině. Výstava je přístupná 
od 17. března do 10. dubna.
 
Ludvida "Návraty do přítomnosti"

Na fotografiích Dany Ludvíčkové je zachycena 
především příroda Orlických hor, kde žije, nebo 
to jsou obrazy inspirované přírodou. Hledá krá-
su ve všech i tzv. obyčejných věcech, se který-
mi se běžně setkává. Obrazy doplňuje texty. 
Uspořádala dvě samostatné výstavy (v Hradci 
Králové a Novém Městě nad Metují) a na něko-
lika v ČR a Polsku se podílela. Pravidelně dělá 
kalendáře, a tím lidem umožňuje vidět svět 
jejíma očima. Dana Ludvíčková je členkou Klu-
bu fotografů spolku Poznávání Nové Město nad 
Metují. Výstava bude přístupná od 12. dubna 
do konce dubna.

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

3. patro
Vzpomínka na Václava Havla: 
10 let od úmrtí a 15 let od návštěvy Svitav
Výstava je sestavena z výběru fotografií a citá-
tů z výstavy „Havel v kostce“ zapůjčené 
z Knihovny Václava Havla. Nabízí i fotografie 
pořízené u příležitosti návštěvy bývalého pre-
zidenta ve Svitavách v září 2006.

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
Fantastické světy 
Práce dětí ZUŠ z období lockdownu a práce 
z prvního školního pololetí. 

Kino Vesmír
1.–2. / pá, so / 17:00
Ježek Sonic 2 USA 2022 PREMIÉRA!
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největ-
ším videoherním legendám. A protože před 
dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací 
se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách 
má znovu svého neúnavného pronásledovate-
le, Doktora Robotnika, ale také věčně naštva-
ného ježuru Knucklese.
Vstupné: 140 Kč, dabováno, 110 minut.

1. / pá / 19:30
Známí neznámí ČR, SR 2022 PREMIÉRA!
Opravdu potřebujete vědět všechno? Komedie 
o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás mů-
žou být naprostými cizinci. Stačí, když se bě-
hem jednoho večera jen tak pro zábavu roz-
hodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze 
svých mobilů. Režie: Zuzana Marianková. 
Vstupné: 140 Kč / 95 minut.

2.–3. / so, ne / 19:30
Morbius USA 2022 PREMIÉRA!
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodma-
nivějších a nejrozporuplnějších hrdinů filmové-
ho světa značky Marvel, jehož představitelem 
je Oscarem oceněný Jared Leto, který se 
ve snímku mění v charismatického antihrdinu 
Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzác-
nou a smrtelnou krevní chorobou… Režie: Da-
niel Espinosa. Vstupné: 130 Kč, sobota dabo-
váno, neděle titulky, 108 minut.

6. / st / 19:30
Drive My Car Japonsko 2021
Filmová adaptace povídky Harukiho Muraka-
miho, která se stala celosvětovou senzací! At-
mosférický snímek plný tajemství a hledání 
lidského porozumění. Režie: Rjúsuke Hama-
guči. Vstupné: 100 Kč, titulky, 179 minut.

7. / čt / 19:30
René – Vězeň svobody ČR 2022 PREMIÉRA!
Po syrově autentickém portrétu René (2008), 
přichází Helena Třeštíková s dalším svědectvím 
o životě nenapravitelného delikventa i bystrého 
glosátora v jednom. Vstupné: 100 Kč, 100 minut.

8.–9. / pá, so / 17:00
Proměna USA 2022
Dospívání je pěkná bestie! Animovaný rodinný 
film o třináctileté dívce Mei Leeové, která se 
samovolně proměňuje v obří červenou pandu, 
ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel 
prakticky neustále. Režie: Domee Shi. Vstupné: 
pátek 2D 130 Kč, sobota 3D 150 Kč, dabováno, 
100 minut.

8. / pá / 19:30
Stínohra ČR 2022 PREMIÉRA!
Thriller Stínohra je nečernobílý příběh o naději, 

Výstavy
29. 1. – 10. 4. 2022
Přehlídka 2022
Tradiční výstava výtvarníků svitavského regionu.

5. – 10. 4. 2022
Velikonoce a svátky jara
Malá výstava velikonočních i jarních zvyků, tra-
dic a dekorací.

13. 4. – 22. 5. 2022
Dvě cesty
Dvě cesty je název výstavy malíře Adama 
Kašpara, jednoho z nejvýraznějších mladých 
talentů současné malířské scény. Niterním té-
matem prací Adama Kašpara je příroda. Tu 
zobrazuje klasickou malířskou cestou se sna-
hou o pravdivost ke svému vnímání. V jeho 
podání nejde jenom o co nejpřesnější zachy-
cení skutečnosti, nýbrž také o zachycení cha-
rakteru a samotné podstaty konkrétního místa 
nebo objektu.

13. 4.–22. 5. 2022
Epidemie a pandemie
Mor, cholera, neštovice... COVID-19. Výstava 
pojednává o epidemiích a pandemiích minu-
losti i současnosti.

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

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

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

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

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta
7. 3.–2. 5. 2022
Jarní vlnění / Irena Švecová
Jaro je nadějí na lepší časy. Akvarelové malby 
jarních ilustrací k básním v podání Ireny Švecové. 
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kterou si lidé mohou vzájemně nabídnout. Sle-
duje cestu za pomstou, vypráví o mnoha po-
dobách lásky a intenzivním hledání odpovědi 
na to, kde začíná a končí spravedlnost. Režie: 
Peter Bebjak. Vstupné: 130 Kč, 103 minut.

9.–10. / so 19:30, ne 17:00 a 19:30
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství USA 
2022 PREMIÉRA!
Profesor Brumbál ví, že mocný temný kouzelník 
Grindelwald je na cestě převzít moc nad kou-
zelnickým světem. Protože není schopen ho 
zastavit sám, pověří Mloka Scamandera, aby 
vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek 
a jednoho pekaře na nebezpečné misi. Režie: 
David Yates. Vstupné: 130 Kč, so+ne 17:00 da-
bováno, neděle 19:30 titulky, 143 minut.

12. / út / 19:30
Test Francie 2021
Čípak to asi bude? Pozitivní těhotenský test 
nemusí nutně znamenat radostnou zprávu. 
Komedie. Vstupné: 120 Kč, titulky, 85 minut.

13. / st / 19:30
Idiot ČR 2022
Divadelní inscenaci Idiot podle F. M. Dostojev-
ského převedla režisérka činohry Národního 
divadla Daniela Špinar ve hraný film. Vstupné: 
100 Kč, 91 minut.

14.–16. / čt, pá, so / 17:00
Zlouni USA 2022 PREMIÉRA!
V příbězích bývají za obvyklé podezřelé – zlý 
vlk, žralok, piraňa, jedovatý had, tarantule. Co 
se může stát, když se rozhodnou páchat dobro? 
Vstupné: 140 Kč, dabováno, 100 minut.

14.–15. / čt, pá / 19:30
Vyšehrad: Fylm ČR 2022 PREMIÉRA!
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub 
Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, 
když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal 
krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je pořád 
stejný dement, ale začalo se mu konečně da-
řit… Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek. Vstupné: 
140 Kč, od 15 let, 103 minut.

16. / so / 19:30
Seveřan USA 2022 PREMIÉRA!
Kam až bude mladý vikingský válečník ocho-
ten zajít, aby pomstil vraždu svého otce? Seve-
řan je rozmáchlý historický epos Roberta 
Eggerse, jednoho z nejosobitějších filmařů 
současnosti. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky.

17. / ne / 15:00 a 17:00
Tajemství staré bambitky 2 ČR 2022
V království vládnou král Jakub (Tomáš Klus)  
a královna Anička (Kamila Janovičová). 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: 120 Kč, 100 minut.

17. / ne / 19:30
Betlémské světlo ČR 2022
Komedie s prvky magického realismu servíru-
je univerzální otázky lidského života s nadsáz-
kou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka 

vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka 
Svěráka. Vstupné: 130 Kč, 99 minut.

20. / st / 19:30
Nic k smíchu Norsko 2021
Kasper Berntsen (40) je úspěšný stand-up ko-
mik. Má všechno, co si člověk může přát: pra-
videlně vystupuje, má krásnou přítelkyni a vede 
báječný život jako veřejně známá osoba. Režie: 
Petter Nass. Vstupné: 110 Kč, titulky, 117 minut.

21.–23. / čt, pá, so / 19:30
Po čem muži touží 2 ČR 2022 PREMIÉRA!
Komedie Po čem muži touží 2 je volným pokra-
čováním divácky nejúspěšnějšího českého 
snímku roku 2018. V hlavních rolích: Jiří Lang-
majer a Anna Polívková. Režie: Rudolf Havlík. 
Vstupné: 140 Kč, 95 minut.

22.–23. / pá, so / 17:00 
Mimi a Líza – Zahrada SR, ČR 2022 PREMIÉRA! 
Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. 
Vzájemně se učí velkorysosti, toleranci a ote-
vřenosti k celému světu a jeho pestrosti. Ani-
movaná pohádka. Vstupné: 110 Kč, 68 minut.

26. / út / 19:30
Poslední závod ČR 2022
Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který 
tragicky zahynul s Václavem Vrbatou během 
lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš, 
a z jejich příběhu se stala legenda. V hlavních 
rolích se představí Kryštof Hádek, Marek Adam-
czyk, Judit Bartos a další. Režie: Tomáš Hodan. 
Vstupné: 120 Kč, 95 minut.

27. / st / 19:30
Batman USA 2022
Batman odhaluje korupci v Gotham City, která 
souvisí s jeho vlastní rodinou, a zároveň čelí 
sériovému vrahovi známému jako Hádankář. 
Akční kriminální drama. Hrají: Robert Pattinson, 
Zoë Kravitz, Paul Dano a další. Režie: Matt Re-
eves. Vstupné: 130 Kč, titulky, 171 minut.

28.–29. / čt, pá / 19:30
Promlčeno ČR 2022 PREMIÉRA!
Karel Roden se v roli záhadného muže vrací 
po dvaceti letech na pár hodin do Prahy, aby 
zde nalezl jistou mladou ženu, odhalil dávný 
zločin a vypořádal se s minulostí. Film otevírá 
téma promlčených zločinů. Scénář a režie: 
Robert Sedláček. Vstupné: 120 Kč, 95 minut.

29.–30. / pá, so / 17:00
Příšerákovi 2 Německo, UK 2022 
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že 
vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chy-
ba! Animovaný rodinný film. Vstupné: 100 Kč, 
dabováno, 103 minut.

30. / so / 19:30
Panství Downton: Nová éra UK 2022 
PREMIÉRA!
Ve volném pokračování slavného seriálu 
a úspěšného filmu Panství Downton se z ba-
biččiny skříně vyvalí kostlivec v podobě dáv-
ného románku s francouzským šlechticem. 
Režie: Simon Curtis. Vstupné: 130 Kč, titulky, 
125 minut.
Změna programu vyhrazena!

SPORT
BASKETBAL
2. / so / 16:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Basket Poděbrady
Žákovská liga U 15.

3. / ne / 9:00 / Gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – ADFORS Basket Litomyšl
Nadregionální liga U19.

3. / ne / 11:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BA Nymburk
Žákovská liga U 15.

9. / so / 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK LOKO Trutnov
Oblastní přebor minižáků U13.

23. / ne / 9:00 / Gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – BASKET Kohouti
Nadregionální liga U17.

FLORBAL
2. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
Starší žáci.

30. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
Elévové. 

FOTBAL
2. / so / 15:30/ hřiště Lány
TJ Svitavy B – Dolní Újezd
I. A třída muži.

3. / ne / 15:30 / hřiště Lány
TJ Svitavy A – Proseč
KP muži.

9. / so / 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Trutnov
ČDD U19 a U17.

10. / ne /9:00 / Svitavský stadion
Turnaj KP přípravek.

16. / so / 16:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Tatenice
I. A třída muži.

17. / ne / 16:00/ Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Rohovládova Bělá
KP muži.

30. / so / 16:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Přelouč
I. A třída muži.

1.5. / ne / 16:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Lanškroun
KP muži.

VOLEJBAL
2. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
Mladší žáci – finálový turnaj obl. přeboru
Družstva Sy, RK, Cho, HK.

9. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
Kvalifikační turnaj – MČR 
Mladší žáci.

9. / so / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Finálový turnaj mladších žákyň – KP
Družstva La, Pa, Sy A, Sy B.
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—————————————
Máchova alej 293/1, 461 532 704, 777 247 437
muzeum@muzeum.svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz

Dvě cesty Adama Kašpara
Dvě cesty je název výstavy malíře Adama 
Kašpara, jehož domovem bylo mnoho let Svi-
tavsko. Adam Kašpar, jeden z nejvýraznějších 
mladých talentů současné malířské scény, je 
absolventem Ateliéru malířství profesora Martina 
Mainera na Akademii výtvarných umění v Praze. 
Sluší se říci, že jeho výtvarné začátky ovlivňo-
valo vedení svitavských učitelů výtvarné tvorby, 
a to Pavla Fialy a Stáni Plívové.

Niterním tématem prací Adama Kašpara je pří-
roda, kterou zobrazuje klasickou malířskou 
cestou se snahou o pravdivost ke svému vní-
mání. Ovšem v případě Kašparovy tvorby nejde 
o co nejpřesnější zachycení skutečnosti, nýbrž 
o zachycení charakteru a samotné podstaty 
konkrétního místa nebo objektu. Jak malíř sám 
říká: „Tvorba není v nějaké prosté nápodobě 
vnějších tvarů, to dnes dokáže každý fotoapa-
rát, ale v opravdu soustředěném pozorování 
a pobývání s věcmi či bytostmi kolem nás.“ 
Adam Kašpar je umělcem, který učí dívat se 
a vnímat obrazy jinak. Nejde jen o ploché sle-
dování různorodých barevných tónů noční ob-
lohy nebo ostrých hran skal, jde o to snažit se 
o maximální vnímání, soustředění až usebrání.
Samotné malbě předchází řada přípravných 
skic, fotografií a systematického pozorování, 
jeho přístup ale rozhodně není pouze doku-
mentační. V prostorách svitavské galerie tak 
uvidíte nejen prostorná plátna, včetně největ-
šího obrazu s námětem svitavského rybníka 
Rosničky, ale i zápisníky a skici z pozorování 
přírody a příprav na samotnou malbu. Těšit se 
můžete na cykly maleb inspirovaných evrop-
skými pralesy, strukturní geologií, mineralogií 
nebo pozorováním hvězdného nebe. 
Slavnostní vernisáž výstavy Dvě cesty proběh-
ne ve středu 13. dubna v 17:00 hodin ve svitav-
ském muzeu, výstava bude ke zhlédnutí do 29. 5. 
2022. Speciální nabídkou bude komentovaná 
prohlídka samotným umělcem ve středu  
11. května 2022 v 18:00 hodin. Lea Sehnalová

Epidemie a pandemie
Jedním z poslání muzea je svými výstavami při-
nášet a přibližovat témata, která právě rezonují 
ve společnosti. Jednou z takových výstav bude 
Epidemie a pandemie, kterou městské muzeum 

nabídne od 13. 4. do 22. 5. 2022. Celý svět zá-
sadním způsobem ovlivnila v uplynulých dvou 
letech pandemie COVID-19. Výstava ukáže, že 
lidstvo se v minulosti muselo potýkat s celou 
řadou epidemií a pandemií, počínaje morem, 
který nejpozději od 14. století v několika vlnách 
decimoval evropskou civilizaci, pokračuje cho-
lerou, tyfem, tuberkulózou a konče španělskou 
chřipkou, která svět zasáhla v letech 1918–1920. 
Jak společnost proti uvedeným onemocněním 
bojovala, jaké nástroje k tomu používala a jak se 
lišily od naší aktuální zkušenosti, přiblíží výstava 
Epidemie a pandemie, připravená ve spoluprá-
ci se Zdravotnickým muzeem, které také zapůj-
čilo velké množství sbírkových předmětů. Další 
exponáty poskytlo Národní muzeum a Národní 
technické muzeum.   Hynek Stříteský

Aktuální řemeslné workshopy 
pro veřejnost 
V městském muzeu pravidelně připravujeme 
různé řemeslné programy pro děti, dospělé 
i celé rodiny. Stále nabízíme řemesla, s nimiž 
jsme začínali při prvotním projektu v roce 2014, 
tj. řezbářství, sklářství, kovářství a kamenictví. 
K těmto řemeslům se postupem času a let při-
dala i řemesla další, mezi která patří odlévání 
kovů, pletení z papíru, pletení z pedigu, pečení 
kváskového chleba, zdravé vaření, fotografické 
workshopy, plstění různými technikami, dráte-
nictví, výroba dřevěných loutek a různé výtvar-
né workshopy. V loňském roce jsme do nabíd-
ky zařadili i naprostou novinku, unikátní dílnu 
ikonopisectví, během které se naučíte techno-
logii zlacení, stříbření, malby tváře nebo posta-
vy technikou vaječné tempery, dozvíte se i to, 
co u každé ikony zůstává skryto zraku.

Naše workshopy bývají jednodenní i dvouden-
ní a vedou je zkušení odborní lektoři. V případě 
řezbářství se lektoři dokonce pravidelně střída-
jí, proto můžete na každém workshopu zažít 
trochu jiný způsob práce. 
Aktuálně se můžete přihlásit na workshop ka-
ligrafie pro začátečníky 30. 4. 2022, skleněnou 
mozaiku 7. 5. 2022 a od 10. 6. do 13. 6 .2022 se 
budeme učit malovat starodávné ikony. 

Jitka Olšánová

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (4)

Historie svitavského muzea 
1991–2000
Po vzniku městského muzea v roce 1990 
měli jeho pracovníci před sebou velké cíle. 
Vrátit zpět do Svitav původní muzejní sbír-
ky a vybudovat klasickou vlastivědnou 
instituci. Jednání s organizacemi, do kte-
rých byly v 60. letech minulého století svi-
tavské sbírky deponovány, nebylo jedno-
duché. Zatímco s Moravským zemským 
muzeem v Brně probíhala jednání bez 
problémů (šlo především o malované stře-
lecké terče), v Pardubicích se našich sbí-
rek nechtěli vzdát. A my na ně měli pouze 
morální, ne právní nárok. Po dlouhých 
a složitých jednáních jsme však i zde došli 
ke kompromisu a do našeho muzea byly 
převedeny předměty mající vztah k městu 
Svitavy. Obrazy, porcelán, sklo, cínové ná-
dobí... a nakonec i svitavský betlém. 
Průběžně jsme začali ihned po roce 1990 
mapovat a sbírat předměty, týkající se ži-
vota obyvatel našeho regionu v průběhu 
20. století. Procházeli jsme opuštěné cha-
lupy, oslovovali zájemce o historii, pořáda-
li první etnografické výstavy. A zde byl po-
čátek nejen naší sbírky řemesel a předmě-
tů denní potřeby, ale také sbírky prací 
techniky, která se stala nejrozsáhlejším 
souborem tohoto druhu v ČR. Do muzea 
jsme převezli ze sklepa Langrovy vily v de-
zolátním stavu zbytky německých knih 
Ottendorferovy knihovny, které jsme vytří-
dili, očistili a zaevidovali. Zachránili jsme 
jich téměř 7 tisíc, jsou mezi nimi vzácné 
exempláře i staré tisky. Od dcery Aloise 
Petruse jsme získali pozůstalost tohoto vý-
znamného svitavského řezbáře. Nejen jeho 
tvorbu, ale také nákresy, dokumenty, dení-
ky, fotografie. Začali jsme budovat sbírko-
vou knihovnu. České regionální tisky a ru-
kopisy, periodika německé provenience 
týkající se svitavského regionu a ostrova 
Hřebečsko, dokumenty spojené s příběhem 
svitavského rodáka Oskara Schindlera. Na-
vázali jsme spolupráci s původními ně-
meckými obyvateli Svitav. Od roku 1993 
jsme společně se SKS začali vydávat kul-
turní zpravodaj Lucerna a distribuovat ho 
do všech rodin ve městě.
V letech 1997–2000 byla vybudována půdní 
nadstavba přístavby budovy ze 70. let minu-
lého století, kde byla umístěna stálá expozi-
ce prací techniky, depozitáře sbírkových 
předmětů jsme zřídili ve sklepních prosto-
rách ZŠ Felberova. Muzejní budovu jsme 
sdíleli s městskou knihovnou a při rozvoji 
našich činností nám i knihovně brzy začaly 
být prostory malé.  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

Festival amatérských  
pěveckých sborů 
Už 14. ročník Festivalu amatérských pěveckých 
sborů proběhne v kulturním centru Fabrika 
ve dnech 22. a 23. dubna 2022. Oslava sboro-
vého zpěvu začne v pátek dopoledne Koncer-
tem dětských sborů, v pátek večer na Zahajo-
vacím koncertě posluchačům nabídneme 
přehlídku sborů smíšených. Těžištěm festivalu 
je práce na společných skladbách, které zazní 
na sobotním Slavnostním koncertě.Tentokrát to 
budou oblíbené melodie z českých a světo-
vých oper. Spojené pěvecké sbory doprovodí 
Chrudimská komorní filharmonie pod vedením 
Martina Profouse.
Sólisté: Markéta Štefaniková, alt, Václav Boštík, 
tenor, Jaroslav Patočka, bas.
Pořadatelé festivalu: SKS Svitavy, pěvecké 
sdružení Dalibor Svitavy. Ředitelka festivalu: 
Miroslava Ducháčková. Prezidentka festivalu: 
Dana Ludvíčková. Vstupné je dobrovolné, vý-
těžek je určen pro Ukrajinu.

Miroslav Bouček: 
Z ukrajinských Karpat a Koločavy
Výběr fotografií z let 2007-2010. Prodejní výsta-
va (fotografie za 500 Kč), výtěžek bude věno-
ván na pomoc Ukrajině.

„Když jsme při našich toulkách po Zakarpatí 
potřebovali pomoc místních, byli ochotní, sr-
deční a vždy nám nějakým způsobem vyšli 
vstříc. Za jejich pomoc jsme byli vděční a váži-
li jsme si jí.
Nyní oni potřebují pomoc. Ovšem v nesrovna-
telně větším rozsahu. Začal jsem maličkostí, 
DMS.
A pak mě to napadlo: mám doma fotky ze Za-
karpatí! Co je zkusit prodat a výtěžek věnovat 
na pomoc Ukrajině…?“
Za pomoc a realizaci děkuji zaměstnancům 
SKS Svitavy. Miroslav Bouček 
Výstava je ve foyeru Fabriky přístupná do 10. dubna.

Jiří Krhut  
& Štěpán Kozub
Koncert autorské dvojice Štěpána Kozuba a Ji-
řího Krhuta. Herec Štěpán Kozub a hudebník 
a textař Jiří Krhut vydali na konci roku 2020 své 
debutové album s názvem Prásknu bičem 
a hned v únoru 2021 natočili videoklip Práce 
pro šaška. Tato ostravská dvojka si rychle zís-
kala srdce posluchačů napříč generacemi. 
Jejich tvorba obsahuje písně, které se žánrově 
liší a svými vokály je na desce i koncertech 

KULTURA

obohacuje písničkářka Barbara Kanyzová. Kon-
certy Krhuta a Kozuba nebývají často jen 
a pouze o písničkách, ale protože společným 
jmenovatelem obou interpretů je neodmyslitel-
ně humor, divák se tak na jejich vystoupeních 
mnohdy docela vydatně pobaví a zasměje. 
Koncert se koná v úterý 26. dubna v 19:00 ho-
din ve Fabrice.
Vstupné: 580 Kč. Vstupenky v síti SMSTicket 
a v recepci KC Fabrika (Wolkerova alej 92/18, 
Svitavy).

Skupina Sreamers: Obludárium
Skupina Screamers, nejdéle působící travesti 
– umělecká skupina českých, moravských 
a slezských jevišť, přiváží novou show nabitou 
vším, co máte rádi! Taneční čísla, poutavé a ori-
ginální kostýmy, improvizace, skeče, zpěv a zá-
bava – no, prostě paráda! Komediální revue, 
která s nadsázkou a parodií poukazuje na to, 
že nic lidského by nám nemělo být cizí. A co se 
na první pohled může zdáti ošklivé, může 
ve skutečnosti býti krásné a milé. Ale hlavně to 
může být i veliká legrace! Tedy: „Pánové 
a dámy, přijďte bavit se s námi. Vždyť parodie 
a satira, brány smíchu otvírá!“ A kdo by se rád 
nesmál, že?
Představení se koná ve středu 27. dubna 
od 19:00 hodin ve Fabrice. Předprodej vstupe-
nek v Městském informačním centru Svitavy 
(náměstí Míru 48, Svitavy) a online. Rezervace 
možné na tel. 461 534 300 nebo na tel. +420 
602 470 250. Vstupné: 300 Kč.

Honza Křížek bude v Tyjátru
Zpěvák, skladatel a producent Honza Křížek, 
kterého české publikum zná zejména jako 
frontmana dnes již kultovní formace z 90. let 
„Walk Choc Ice“ nebo také jako kytaristu 
a zpěváka kapely Blue Effect, zavítá do Alter-
nativního klubu Tyjátr ve Svitavách v rámci 
koncertní šňůry „Revoluce live 2022“. Koncert 
se uskuteční 29. dubna od 20:30 hodin a bě-
hem večera zazní kromě poslední crossovero-
vé desky „REVOLUCE“ také vybrané písně 
z repertoáru „Walk Choc Ice“. (vs)
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Městská  
knihovna

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

Časopisy v dětském oddělení
V dětském oddělení knihovny je k půjčení 17 
titulů časopisů pro děti různých věkových kate-
gorií. Pro nejmenší děti je to např. Mateřídouška, 
Sluníčko, Méďa Pusík. Pro děti od 6 do 12 let 
např. časopis Raketa, s nadsázkou pojmenova-
ný jako „časopis pro děti chytrých rodičů“.  Ob-
sahuje příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, 
tvoření a jiné zajímavosti vždy na jedno téma 
(např. Brouci a spol., Jinýma očima, Město). Ne-
obsahuje žádnou reklamu a velký důraz klade 
na vizuální stránku a grafické zpracování. Pro 
vícejazyčné děti na prvním stupni a multikultur-
ní výchovu je určen časopis Kamarádi. 

Oblíbené mezi menšími dětmi jsou komiksové 
časopisy Spider-man a Bublifuk. Na fantasy, 
sci-fi i horor je zaměřen magazín Pevnost. Zá-
klad časopisu tvoří současné fenomény jako je 
Hobit, Twilight sága, Hunger games, Zaklínač 
a další. Ty jsou doplněny o původní recenze, 
tematické články, zajímavé rozhovory s filmo-
vými či literárními tvůrci, které mapují součas-
nou žánrovou a popkulturní scénu. Věnuje se 
také tématům manga, anime, deskové i karetní 
hry. Nově odebíráme časopis Světýlko, který 
vydává Junák a obsahuje mj. základní informa-
ce o skautingu, a čtvrtletník Kouzelné čtení 
k elektronické Albi tužce. 

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

4. / po / 18:00
Filmový klub: Hotel Bagdad (BAGDAD CAFÉ)
Děj oscarového snímku německého režiséra 
Percy Adlona se odehrává v zapadlém motýlku 
uprostřed Mohavské pouště. Obyvatelé tohoto 
neutěšeného místa jako by od života už moc 

nečekali. To ale naruší svým příchodem jedna 
korpulentní dáma z Bavorska, která si všechny 
podmaní svým bezelstným chováním a osob-
ním kouzlem a život v Bagdad Café se začne 
měnit. Hrají: Marianne Sägebrecht, CCH Poun-
der, Jack Palance. Večerem bude provázet 
Michal Kadlec. 

6. / 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 do klubu všechny malé 
i velké knihomoly! 

13. a 27. / 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.

11. / po / 17:30 / klub Tyjátr
LiStOVáNí.cz: 
A jak se vám líbím teď (Holly Bourneová)
Projektu LiStOVáNí představuje knihy na jeviš-
ti. Tentokrát to bude příběh o tom, jaké to je, 
když je vám třicet a nechcete zůstat pozadu. 
Tori je úspěšnou influencerkou. Její autobiogra-
fie se vyhřívá na knihkupeckých pultech mezi 
bestsellery, navíc patří mezi oblíbené motivač-
ní řečníky. A to je jí teprve něco málo přes třicet! 
Zatímco zástupy svých sledujících zásobuje 
motivujícími posty a nabádá je, aby „žily takový 
život, jaký chtějí“, Tori samotné se podle těchto 
rad žít příliš nedaří. S mužem, o němž básnila 
na konci své knihy, už půl roku nic neměla. Vy-
padá to, že všichni kolem se vdávají a žení, mají 
děti a říkají, jak je svět úžasný... Ale Tori jim na to 
nemíní skočit. A tak bojuje! Tohle bude živé, 
humorné a peprné. Účinkují: Petra Bučková 
a Pavla Dostálová (alternace Sára Milfajtová). 
Vstupné 100 Kč (předprodej v knihovně).

21. / čt / 18:00 / bar u knihovny
Autorské čtení a beseda se spisovatelkou  
Viktorií Hanišovou
Viktorie Hanišová (1980) vystudovala anglistiku 
a germanistiku na Pedagogické fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze a profesně se věnuje pře-
kladatelství a výuce jazyků. Jako spisovatelka 
debutovala v roce 2015 románem Anežka o ne-
funkčním vztahu matky a adoptivní dcery, 
o skrytém rasismu a stereotypech. V roce 2018 
následoval román Houbařka o dětském trau-
matu a domácím násilí. Volnou trilogii knih 
o mateřství a traumatech zakončila v roce 2019 
románem Rekonstrukce o vyrovnávání se se 
sebevraždou rodiče. Její poslední beletristickou 
knihou je povídkový soubor Dlouhá trať (2020). 

V roce 2021 vyšla kniha Beton a hlína, v které 
prostřednictvím rozhovorů zachycuje rozmani-
tou snahu lidí žít udržitelně a zodpovědně 
i v hektickém prostředí měst. Zveme na setká-
ní s Viktorií Hanišovou, jednou z nejznámějších 
a nejčtenějších spisovatelek současnosti. 

22. / pá / 15:00
Odpoledne s Harry Potterem
Zveme všechny kouzelníky i mudly na odpole-
dne plné čar a kouzel, kdy se  přeneseme 
do světa čaroděje, jehož příběh známe z knih J. 
K. Rowlingové a jimi inspirovaných filmů. Čeká 
na tebe zábava plná kvízů, tvorby lektvarů a dal-
ších kouzelnických aktivit. Nezapomeň hůlku 
a dobrodružnou náladu. Těšíme se na tebe 
v teen prostoru u „baru”.

25. / po / 10:00
Bookstart
S knížkou do života – klub pro děti do tří let
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání 
do knihovny. Součástí dopoledního programu 
na téma „pejsek, kočička a jiná zvířátka“ bude 
čtení a hraní, představení nových knih. Na akci 
je nutné se přihlásit na email so@booksy.cz 
a uvést jméno a věk dítěte. Akce probíhá v rám-
ci projektu Bookstart – s knížkou do života, 
který je zaměřen na podporu čtenářství od ra-
ného věku dítěte. 

KULTURA
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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

Můra 2022 – 8. ročník noční 
outdoorové šifrovací hry
23. 4. od 17:30 hod. – 24. 4. do 6:30 hodin
Jde o netradiční zážitek, při kterém se budete 
s týmem toulat nočními Svitavami a okolím. 
V průběhu cesty budete luštit šifry a snažit se 
odhalit další stanoviště i "menší záhadu". Tým 
tvoří 3–5 lidí. Cena: 200 korun za osobu. Přihláš-
ky a podrobné informace na e-mailu: ppadya-
sek@svitavy.cz, uzávěrka do pátku 15. 4. 2022. 
Hra určena pro starší 18 let, mladší 15–18 let se 
mohou přihlásit po dohodě s organizátory. Do-
poručujeme si projít základy šifrování. 
Těší se Můra – Pady & Libor Pauk – Kadeřník 
alias Lachtan + SVČ TRAMTÁRYJE. 

Pavel Padyásek

Rekonstrukce dětského dopravního hřiště
Během dubna dojde k rekonstrukci zpevně-
ných povrchů všech komunikací na dětském 
dopravním hřišti. Stavbu bude provádět firma 
Ulehla Ivan s.r.o., která zakázku vysoutěžila 
za 1,5 milionu bez DPH. Rekonstrukce hřiště 
by měla trvat zhruba 1 měsíc, takže v květnu 
už se projedeme po nových komunikacích 
a také vyzkoušíme nové chodníky. 

Ondřej Komůrka

Šachy ve Fabrice
Dne 9. 3. 2022 se v multifunkčním centru Fab-
rika uskutečnil krajský přebor v šachu pro žáky 
základních a středních škol. Turnaje se zúčast-
nilo rekordních 180 hráčů, kteří reprezentovali 
32 škol z Pardubického kraje. V kategorii střed-
ních škol Svitavy zaznamenaly pódiové umís-
tění a to zásluhou družstva hráčů svitavského 
Gymnázia a obchodní akademie. 

Vzhledem k tomu, že se družstvo Gymnázia 
a Obchodní akademie umístilo na 2. místě, 
bude mít šanci bojovat na šachovém mistrov-
ství České republiky škol, které se uskuteční 
s největší pravděpodobností ve Zlíně v červnu 
tohoto roku a to je velký úspěch. Speciální po-
děkování patří všem pořadatelům, zejména pak 
Adolfu Krušinovi, který vede šachový kroužek 
ve Středisku volného času.  Ondřej Komůrka

Slamáci se valí do Svitav
V loňském roce vzbudila slaměná velikonoční 
výzdoba ve Svitavách celostátní ohlasy. I v tom-
to roce pro Vás ve spolupráci s firmou Sportes 

nachystáme několik slamáků a možná k nim 
přibudou i nějaké novinky. O Velikonocích se 
tedy můžete těšit na originální zvířátka či jiná 
stvoření.  Ondřej Komůrka

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

27. / st / 13:00 / sraz Ottendorferův dům
Kameny zmizelých
Procházka s PaedDr. R. Obloukovou za svitav-
skými kameny zmizelých, které připomínají 
oběti holocaustu. 
Akce pouze pro členy klubu!

Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezento-
vány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. 
podlaží před místností č. 301) a v elektronické 
podobě na webových stránkách www.ks.svita-
vy.cz  nebo na facebooku.   Milena Brzoňová

Základní organizace Sdružení 
postižených civilizačními  
chorobami Svitavy
Přehled akcí připravených na měsíce 
duben až červen
Duben: 13. 4. – zájezd do Polska
26. 4. – zájezd do termálních lázní do Losin. 
Účastnické příspěvky do Polska a do Losin vy-
bíráme v úřední čtvrtky v kanceláři č. 303 
ve Fabrice, kde obdržíte pokyny k zájezdům.
Květen: 18. 5. v 14:00 hod v sále Fabriky člen-
ská schůze. Pozvánku s programem a pokyny 
obdržíte od svých úsekových důvěrníků. 
Na schůzi je možné zaplatit členské příspěvky 
na rok 2022. 
24. 5. – celodenní zájezd  Pardubice-Kladruby. 
Pozor, změna! Okružní plavba lodí po Labi 
k soutoku Chrudimky se nekoná z důvodu 
opravy lodi. Náhradní program zajišťujeme. 
Kladruby – návštěva hřebčína a zámku platí. 
Z důvodu této změny bude výše účastnického 
příspěvku a jeho výběr včas oznámen na infor-
mačních nástěnkách a webu.
Červen: 9. 6. – návštěva požární zbrojnice – 
ukázka práce požárníků a požární techniky. 
Sraz ve 13:45 hod. před požární zbrojnicí v Ol-
brachtově ulici.
Termíny filmových představení v těchto měsí-
cích podle nabídky SKS budou včas zveřejněny.
V letošním roce nebude společná oslava 75 
jubilantů. Všem srdečně blahopřejeme. Osob-
ní gratulaci a dárkový balíček obdrží od úseko-
vých důvěrníků. Přehled akcí na období září – 
říjen zveřejníme v prázdninovém čísle Našeho 
města. Věříme, že se nám podaří všechny akce 
zrealizovat. Případné změny včas oznámíme. 

Marie Grmelová

MC Krůček
Napísek v Krůčku
Milí rodiče, ve spolupráci s Mateřským a rodin-
ným centrem Krůček pořádáme v pondělí 11. 
dubna 2022 malé setkání s názvem Byla jed-
nou jedna školka v lese... 
Tato školka se jmenuje Lesní klub pro děti Napí-
sek a je kousek od Svitav mezi obcí Kukle a Ja-
vorník. Pokud vás zajímá, jak taková školka 

v lese vypadá nebo jak to v takové lesní školce 
chodí, nebo třeba jestli by taková školka byla 
právě pro vaše dítě, tak si přijďte popovídat 
nebo jenom poslechnout povídání se zaklada-
telkou Světlanou Klukovou do Krůčku od 15:00  
hodin. Těšíme se na vás. Vstupné zdarma.  (sk)

Muzeum esperanta
Členská schůze klubu ve Svitavách
V sobotu dne 19. února se konala členská schů-
ze Klubu přátel esperanta ve Svitavách. Mrzí nás, 
že protiepidemická opatření nám nedovolila 
uskutečnit tradiční Marcipánové Vánoce. 

Proto jsme se rozhodli, že v letošním roce uspo-
řádáme ve spolupráci s Městským muzeem 
a galerií 9. dubna 2022 Marcipánové Velikonoce. 
V květnu nás navštíví někteří účastníci Světové-
ho kongresu železničářů IFEF, který se letos 
koná v Berouně.  Čeká nás práce na přípravě 
nové výstavy, jejíž vernisáž by se měla uskuteč-
nit 15. října. Dále jsme se domluvili na spoluprá-
ci a návštěvě polských esperantistů ve Wrocla-
vi  v průběhu měsíce srpna.  V neděli 4. prosince 
bychom chtěli uskutečnit naše tradiční Marci-
pánové Vánoce. Během roku budou probíhat 
kurzy esperanta, provázení návštěv v muzeu či 
spolupráce s mládeží.  Libuše Dvořáková

Pozvánka na Marcipánové Velikonoce
Vzhledem k tomu, že jsme nemohli před Vánoci 
uskutečnit Marcipánové Vánoce, rozhodli jsme 
se to dětem vynahradit před Velikonocemi. Opět 
jsme pozvali manžele Vyšinkovy z Vracova, kte-
ří povedou modelování z marcipánu, a nabídnou 
vám výrobky, na které si sami netroufáte. Mode-
lování se uskuteční v sobotu 9. dubna od 9:00 
hodin v Muzeu esperanta v Ottendorferově 
domě za čajovnou. Pro děti máme připravené 
Pamětní listy a další drobné dárečky.  Těší se 
na vás svitavští esperantisté.  Libuše Dvořáková

Esperanto zaznělo ve videu pro město Hluk
V průběhu měsíce ledna mne oslovil pan Lubo-
mír Tomik, který píše poezii a ještě něco k tomu 
z Media Poet (Midian News, poezie, hudba, Ty.) 
V tuto dobu tvořil krátké video o Tvrzi v Hluku. 
V Hluku se odehrává i děj knihy Františka Koží-
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Českomoravské pomezí na veletrzích
Po dvouleté pauze se Českomoravské pomezí 
opět vydává na veletrhy cestovního ruchu, kde 
bude prezentována turistická nabídka regionu 
Českomoravské pomezí a měst Litomyšl, Mo-
ravská Třebová, Svitavy, Polička a Vysoké Mýto. 
Díky aktuálně realizovanému česko-polskému 
projektu Pokladnice zážitků se již region úspěš-
ně prezentoval na veletrhu MTT ve Wroclawi 
a veletrhu Dovolená 2022 v Ostravě. V násle-
dujících týdnech budou představeny turistické 
atraktivity Českomoravského pomezí také 
na veletrzích GLOBalnie v Katowicích a Euro-
region Tour v Jablonci nad Nisou. Díky spolu-
práci se sdružením České dědictví UNESCO 
a Destinační společností Východní Čechy bu-
dou materiály regionu na pomezí Čech a Mo-
ravy prezentovány také návštěvníkům veletrhů 
Holiday World a For Bikes. Jarní veletržní sezó-
nou ale propagace Českomoravského pomezí 
nekončí, ba právě naopak. Od dubna do srpna 
bude prezentace regionu a jeho měst pokra-
čovat na celkem šestnácti festivalech a kultur-
ních akcích po celé České republice i v Polsku. 
Kromě prezentačních akcí jsou připraveny 
kampaně v různých typech médií. Nabídka 

Českomoravského pomezí bude prezentována 
v tištěných titulech i v rámci televizní či outdo-
orové kampaně. Ta bude zaměřena na plochy 
na nádražích a v prostředcích veřejné dopravy. 
Chybět nebudou ani propagační aktivity v on-
-line prostředí. Jiří Zámečník

VÍTE, ŽE...

…titul „Podnikatel roku” získal zakladatel 
společnosti Rohlik Group Tomáš Čupr? 
Ve Svitavách strávil dětská a studentská 
léta a rád se do našeho města vrací. On-
line prodejce potravin založil před osmi 
lety, stojí také za vznikem Slevomatu 
a Dáme jídlo. Za osm let svého života se 
Rohlík rozrostl, působí i v Rakousku, Ně-
mecku a Maďarsku, proniká však do dal-
ších zemí. Jeho služeb využívá více než 
850 tisíc zákazníků.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala Ne-
mocnici Svitavy, oddělení chirurgie pod 
vedením pana primáře Víška, vedoucího 
lékaře pana Supruna a všem ostatním léka-
řům. Na tomto oddělení jsem byla nucena 
trávit druhou polovinu prosince téměř až 
do Silvestra. Všem zaměstnancům nemoc-
nice z oddělení JIP chirurgie a urologie (kam 
jsem byla převezena z JIP) patří obrovský 
dík. Zvláštní dík pak patří operatérům, kteří 
se s mou operací, která nakonec proběhla 
úplně za jiných podmínek, než jsme si 
všichni mysleli, popasovali na výbornou. 
DĚKUJI VÁM! Alena Kleinbauerová

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

ka „Na dolinách svítá“. František Kožík byl v le-
tech 1933–1940 hlavním režisérem radiostanice 
„Verda stacio“ Brno, která vysílala v esperantu. 
Dílo Na dolinách svítá bylo přeloženo do espe-
ranta. Proto mě pan Tomik požádal, zda by ne-
mohlo v tomto snímku zaznít i esperanto. Ráda 
jsem mu vyhověla. Krátké video můžete zhléd-
nout na YouTube (Poet Video pro Tebe „Na do-
linách svítá").  Libuše Dvořáková

Pro jednoho odpad,  
pro druhého poklad
V sobotu 23. dubna Nadace Josefa Plívy od 10:00 
do 15:00 hodin přivítá všechny fanoušky ekolo-
gicky udržitelného životního stylu. Proběhne daro-
vací bazar „Přines, daruj & odnes“ společně s work-
shopem Gabriely Henčlové (Čistá komůrka).

Nabídka platí do 30. 4. 2022
Dimitrovova 6

VYSNĚNÁ POSTEL NA MÍRU
Vyberte si z našich sestavených postelových 
kompletů a ušetřete čas při vybírání.

Postel Amy 
180×200 cm 

v akčním setu 
s matracemi a rošty

28 140 Kč
40 200 Kč

Zapojit se může opravdu kdokoliv, ať už darovat 
pro něj nepotřebné věci (registrace nutná pře-
dem na mailu svitavyudrzitelne@email.cz), od-
nést si libovolné množství předmětů či se setkat 
naživo s komunitou (nejen) Svitavanů nad kávou 
ze Šálku štěstí. Akci pořádají správci fcb skupiny 
„Svitavy a okolí – daruji“, za podpory spolku Mat-
ky sobě a Nadace Josefa Plívy. Návštěvníci akce 
budou mít možnost probrat se krabicemi, od-
nést si domů, co by jim mohlo ještě posloužit, 
a také se navzájem inspirovat, jak v dnešní době 
šetřit nejen přírodu, ale i své peníze. Těšíme se 
na vás! Za kolektiv pořadatelů  Petra Snohová
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Podvodné jednání:  
u vašeho prahu i na internetu
Podvodníci existovali už před mnoha lety, jejich „umění“ se však neustále zdokonaluje. Pořád 
vymýšlejí nové a nové triky, jak napálit slušné občany, jak z nich vylákat našetřené peníze. 

Obecně řečeno bychom si měli dát pozor 
na jakékoliv telefonáty ve zvláštní denní dobu 
(pozdě večer, v noci nebo velmi brzy ráno). Ne-
sdělujte nikomu do telefonu číslo své bankov-
ní karty, její platnost či unikátní kód. Nepouštěj-
te cizí osoby přes práh svého domu či bytu, 
pokud nečekáte zrovna návštěvu opraváře.
Podvodníci se snaží uspět u všech věkových 
kategorií, snahy o podvod se netýkají jen senio-
rů! Pokoušejí se podvést občany v produktivním 
věku i mladé lidi, teenagery.  Pojďme si připome-
nout některé z triků, které nepoctivci zkoušejí.

  Problém číslo 1  

Internetové bankovnictví
Váš problém opravdu většinou začne telefoná-
tem v neobvyklou dobu (večer, noc), přičemž 
volající vás přesvědčí o tom, že vyvstal nějaký 
problém (někdo se naboural do vašeho účtu, 
banka zaznamenala zvláštní transakci…), a chtě-
jí po vás údaje (číslo bankovní karty, její platnost, 
kód karty), chtějí spolupráci ve smyslu odkliknu-
tí nějakého odkazu na webu, z mailu, v aplikaci. 
Je také možné, že vás podvodníci kontaktují 
mailem, kde opět žádají kliknout na zaslaný od-
kaz, přihlásit se do internetového bankovnictví 
apod. Tyto podvodné maily často nepoužívají 
pátý pád při oslovení, úroveň českého jazyka 
bývá špatná, dejte si pozor na maily z cizího jmé-
na. Při transakcích na webu či v aplikaci pozor 
na překlepy, nezvyklé mailové adresy, jiné barvy 
a odstíny běžných webových stránek. Pamatujte, 
že každá webová adresa začíná „https:/“ a má 
šedý zámeček! Podle toho lze většinou poznat 
zabezpečené webové stránky.

Ideální reakce
Nic nepotvrzovat, nesdělovat žádné údaje, 
ukončit telefonát s tím, že si vše ověříte ve své 
bance, nahlásit toto jednání své bance a pří-
padně policii. Uvědomte si, že banky se svými 
klienty rozhodně nejednají popsaným způso-
bem, nežádají telefonicky o přístupové údaje 
či jakékoliv potvrzení.

Ukázka podvodného telefonu
„Banka“: „Dobrý den, jsem Karel Veselý z od-
dělení bezpečnosti vaší banky. Mluvím s pa-
nem Josefem Novákem?“

Josef Novák: „Ano, to jsem já.“
„Banka“: „Pane Nováku, zaznamenali jsme ně-
kolik podezřelých transakcí na vašem účtu. 
Jeden je dokonce z xxx (cizí země)…“
Josef Novák: „To není možné! Já jsem v Če-
chách, nic jsem neposílal, ani nepřijal.“
„Banka“: „Máme podezření, že váš účet byl na-
paden. Pokud tomu máme zabránit, potřebu-
jeme vaši rychlou spolupráci. Přihlaste se 
do vaší bankovní aplikace, internetového ban-
kovnictví, a potvrďte kód, který jste obdržel…“ 
(možná modifikace: sdělte mi číslo vaší karty, 
platnost karty a ověřovací kód).

  Problém číslo 2  

Bazary, inzertní skupiny na FB
Zajímáte se o zboží z bazaru, z inzertní skupiny, 
zaplatíte předem, nedostanete své zboží, do-
stanete v krabici nic, cihlu či něco jiného, než 
žádané zboží. Obezřetnost je nutná také v oka-
mžiku, kdy vám prodejce odešle formulář, kte-
rý máte vyplnit, v něm požaduje číslo karty atd.

Ideální reakce
Prověřit bazar, skupinu, hodně napoví recenze 
či komentáře! Ověřit, kam posíláte peníze, ne-
uvádět kamkoliv číslo bankovní karty, nevypl-
ňovat formuláře vyžadující kompletní údaje 
o vaší kartě.

  Problém číslo 3  

Sociální sítě
Naznačme si modelovou situaci: ženu (bývají 
to i muži, ale v menší míře) osloví prostřednic-
tvím  komunikačního kanálu některé sociální 
sítě atraktivní protějšek, například americký 
voják, lékař či právník na vojenské misi. S do-
tyčnou komunikuje a po nějaké době vyvstane 
situace: voják se chce vykoupit z vojenské služ-
by a nemá na to prostředky, případně zdědil 
obrovský majetek v zahraničí, ale je nutné za-
platit pojištění. Žádá tedy po ženě zaslat kon-
krétní částku, pohybující se minimálně v dese-
titisících, s příslibem brzkého setkání. Pak se 
většinou něco pokazí a voják žádá po své pří-
telkyni další částku…
Je také možné, že vás profil, který už máte 
v přátelích, žádá o opakované přijetí žádosti 
o přátelství. Profil, s nímž se přátelíte, vás také 

může prosit o přeposlání kódu, zprávy, čeho-
koliv, zkrátka vyžaduje reakci na svou zprávu. 
Napadený profil většinou opět používá špatnou 
češtinu. V okamžiku, kdy podvodníkovi přepo-
šlete zprávu či kód, zmizí z vašeho účtu (při 
měsíčním vyúčtování dojde k navýšení paušá-
lu u vašeho mobilního operátora) stovky či tisí-
ce korun.

Ideální reakce
Neposílat peníze ani obdržené kódy nikomu 
neznámému, ani tomu, koho už v přátelích 
máte, téměř vždy se jedná o podvržený FB 
profil! Kontrolovat profily, které vás žádají o přá-
telství (pozor i na zdánlivé drobnosti: mezera 
mezi slovy, malé či velké písmenko, drobná 
odlišnost v názvu či jméně). Nepřeposílat nic 
bez ověření, nepovolit nový přístup-přátelství 
bez ověření. V uživatelském menu zablokovat 
platby. Na sociálních síti zadat, ať vámi zadáva-
ný obsah vidí jen přátelé. Rovněž je nutné na-
kupovat aplikace jen z ověřených zdrojů.

  Problém číslo 4  

Naši senioři
Podvodníci počítají s tím, že senioři jsou málo 
ostražití a současně velmi emotivní. Jejich cí-
lem je vnutit se přes práh domu či bytu. Můžou 
přicházet s přeplatkem za energie, pojištění, 
za cokoliv. Většinou navštěvují seniora ve dvo-
jici, jeden „jedná“ se seniorem, druhý prošmejdí 
byt a nahlédne do všech zaručených skrýší, 
v nichž většinou doma schováváme peníze. 
Druhou fintou je fiktivní telefonát, že došlo 
k tragické události v rodině. Seniorovi zazvoní 
telefon s tím, že vnuk či vnučka havaroval nebo 
se mu po cestě rozbilo auto, potřebuje nutně 
peníze a posílá pro peníze kamaráda…

Ideální reakce
Ověřit u dcery, syna, jiného člena rodiny, zda se 
něco stalo. Nejednat sám za sebe bez ověření, 
ač může jít o emotivní situaci! Nevpustit 
do bytu či domu nikoho cizího.

Ukázka podvodného telefonátu
„Vnuk“: „Ahoj, babičko!“
Babička: „To jsi ty, Honzíku?“ (pozor, takto se 
podvodník dozví konkrétní jméno!!!)
„Vnuk“: „Jo, to jsem já… Babi, volám ti z jinýho 
telefonu, měl jsem autonehodu… Nelekej se, nic 
mi není, jen potřebuju rychle dostat auto 
do opravny, potřebuju peníze…“
Babička: „Kolik potřebuješ, Honzíku?“
„Vnuk“: „Babi, třicet tisíc, můžeš…? A prosím tě, 
posílám k tobě kamaráda Pepu, já teď nemůžu 
odejít od auta…“

Závěrem
Kromě pravidel zmíněných výše, je také dobré 
aktualizovat software v počítači či notebooku, 
aktualizovat antivirový program, stáhnout anti-
virus i do telefonu. Zaznamenáte-li jakékoliv 
jednání podobající se popsanému, obraťte se 
na policii. Buďte opatrní, obezřetní, stále 
ve střehu, neboť podvodníci opravdu stále vy-
mýšlejí nové a nové finty!
Ve spolupráci s policejní preventistkou pro Svi-
tavsko Nikol Zavřelovou a majorem Liborem 
Mašlánem, vrchním komisařem územního od-
boru Svitavy, zpracovala Petra Soukupová
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Adéla Tesařová
Vystudovala mezinárodní obchod a evropskou ekonomickou integraci na Vysoké škole ekono-
mické v Praze, předtím maturovala na svitavském gymnáziu. Adéla Tesařová žije více než šestnáct 
let v Belgii, aktuálně řídí oddělení Spotřebitelé, lokální iniciativy a spravedlivé transformace na Ge-
nerálním ředitelství pro energetiku v Bruselu. Do Svitav a rodného Hradce nad Svitavou se ráda 
vrací, za domov považuje Čechy i Belgii.

Jaký je váš vztah ke Svitavám?
„Vyrůstala jsem v Hradci nad Svitavou, takže 
Svitavy pro mě dlouhá léta byly „městem, kam 
se jezdilo na nákup”. Později jsem do Svitav 
začala dojíždět na gymnázium, kde jsem cel-
kem strávila 7 let. Dodnes do Svitav a Hradce 
pravidelně jezdím k rodičům a za širší rodinou.“
 
Co přesně jste studovala na VŠE? Obor na vy-
soké škole Vás pak směroval k Vaší práci?
„Na VŠE jsem vystudovala mezinárodní ob-
chod a evropskou ekonomickou integraci. 
Moje studia mě nasměrovala nejprve k práci 
v oddělení DPH společnosti Pricewaterhouse-
Coopers v Praze. Mezitím jsem absolvovala 
konkurz do evropských institucí a následně 
jsem byla vybrána na konkrétní pozici v Evrop-
ské komisi. Zkušenosti z daňové oblasti 
a z mezinárodního týmu PwC mi usnadnily 
začátky v Komisi.“
 
Na jaké pozici jste začínala v Evropské komisi?
„Moje první pozice byla v oddělení spotřeb-
ních daní, kde jsem byla zodpovědná za práv-
ní úpravu spotřebních daní na benzin a naftu, 
ostatní energetické produkty a elektřinu. Byla 
jsem zodpovědná za návrh modernizace této 
legislativy včetně případného zavedení uhlí-
kové daně v Evropské unii, na tom se členské 
státy nakonec nedohodly, a místo toho se dále 
rozvíjí systém obchodování s emisními povo-
lenkami. Tato práce byla pro mě branou 
do světa ochrany klimatu, a také k tématům 
hospodářského růstu a ekonomické obnovy 
po finanční krizi 2008/2009 či po pandemii.“

Věnujete se ekonomice, energetice a ochraně 
klimatu, které z těchto témat Vás zajímá nejví-
ce? A co by třeba měli vědět běžní uživatelé?
„Tato témata spolu úzce souvisejí, neboť dlou-
hodobá udržitelnost hospodářského rozvoje 
a pracovních míst souvisí s jejich environmen-
tální udržitelností. Hospodářský rozvoj se doteď 
konal na úkor budoucích generací, a tohle už 
nemůže pokračovat, planeta už to nezvládá. 
Ačkoliv hospodářské a environmentální politiky 

musejí lépe nastavit rámec, ve kterém ekono-
mické subjekty a lidé operují, aby se toto na-
pravilo, a moje práce je k tomu přispět, v praxi 
je to i na každém z nás. Já si osobně myslím, 
že pokud lidé chtějí žít zdravý a smysluplný ži-
vot, tak se musejí starat nejen o sebe, ale i o své 
okolí a přírodu. Už jako dítě jsem nechápala, jak 
můžeme vypouštět spaliny do atmosféry, kte-
rou pak dýcháme, a ze které prší do půdy, 
ve které pak pěstujeme potraviny. Lidé se bojí 
změn a stále věří uhelné lobby, ale zelená eko-
nomika je největší ekonomická příležitost a zá-
roveň nutnost, pokud si Evropa chce udržet své 
ekonomické postavení ve světě a své trhy. Bez 
investic do nových výrobních technologií v prů-
myslu a do zelené energetiky nás brzy země 
jako Čína technologicky převálcují a sektory, 
které se nezmodernizují, zaniknou.“

Aktuálně jste vedoucí oddělení Spotřebitelé, 
lokální iniciativy a spravedlivé transformace 
na Generálním ředitelství pro energetiku 
v Bruselu, co si pod tím představit? Co je ná-
plní Vaší práce?
„Naše oddělení má na starosti ochranu a aktiva-
ci energetických spotřebitelů. Odchod od fosil-
ních paliv znamená také demokratizaci energe-
tiky, kde každý spotřebitel se může stát zároveň 
výrobcem elektřiny, a tudíž se může postarat 
sám o sebe a své náklady. Naše oddělení má 
na starosti legislativu, která takovou demokrati-
zaci umožňuje a která umožňuje vznik komunit-
ní energetiky, kde lidé mohou vyrábět, sdílet 
a prodávat energie. Zároveň máme ale také 
na starosti pomoc těm, kteří se sami zapojit ne-
dokáží, buď proto, že jsou v situaci energetické 
chudoby, a tudíž nemohou sami investovat, nebo 
proto, že v procesu zelené transformace ztratili 
práci. Kromě politik a programů na vymýcení 
energetické chudoby také pomáháme uhelným 
regionům s ekonomickou transformací a pře-
školováním pracovníků do nových oborů, včetně 
zelené energetiky. V oddělení také spravujeme 
programy spolupráce s městy či dalšími místní-
mi aktéry, kterým pomáháme se zapojit do růz-
ných programů energetických úspor, investic 

do obnovitelných zdrojů a odchodu od fosilních 
paliv. Nedávno se téměř 400 měst z celé Evropy 
přihlásilo do programu stát se klimaticky neut-
rálními do roku 2030. Možná by něco z toho 
mohlo zajímat i Svitavy…?“

Lze říci, co nejsložitějšího jste v Bruselu řešila?
„Nejsložitější a nejtěžší je současná situace 
spojená s ruskou invazí na Ukrajinu. Evropská 
závislost na fosilních palivech tak dostala no-
vou dimenzi, již se nejedná jen o klimatické 
změny, ale také o strategické dodávky. S krizí 
související nárůst cen energií, který postupně 
cítí i spotřebitelé, a to v různých zemích růz-
ným způsobem, je samozřejmě klíčové téma 
pro naše oddělení.“
 
Vzhledem k aktuálním událostem v Evropě je 
možné z Vašeho pohledu odhadnout, co nás 
v oblasti energetiky čeká?
„V oblasti energetiky nás čeká rychlý a drastický 
odklon od fosilních paliv, jakými jsou plyn, uhlí 
či ropa, které všechny ve velkém dovážíme 
z Ruské federace, a rychlejší elektrifikace eko-
nomiky. Aby se toho dosáhlo, Evropa musí snížit 
energetickou spotřebu a spoléhat se více 
na domácí a především obnovitelné zdroje, tedy 
elektřinu ze slunce, vody, vzduchu a země, to 
znamená tepelná čerpadla, bioplyn z organic-
kého odpadu a podobně. Každý z nás může 
konkrétně přispět tím, že sníží spotřebu energie. 
Jak? Izolací střechy a domu, úspornými spotře-
biči a žárovkami, sušením prádla na sušáku 
místo sušičky a svetrem místo trička doma 
v zimě, instaluje si solární nebo tepelný panel 
na střechu, začne jezdit víc na kole a víc chodit 
nebo používat hromadnou dopravu místo auta.“
 
V Belgii tedy žijete více než šestnáct let, je už 
pro Vás domovem? Čím vás Belgické králov-
ství okouzlilo?
„Belgie si vybrala mě, ne já ji, protože jsem se 
sem přistěhovala kvůli práci:-) Tudíž mi nějakou 
dobu trvalo, než jsem si na Belgii zvykla. Dnes 
je už pro mě Belgie domovem, stejně jako Čes-
ko pro mě stále zůstává domovem. Vybírám si 
z obou, co se mi líbí. V Belgii se mi líbí, že se 
lidé nestresují, jsou v pohodě a nemají potřebu 
si na nic hrát. Taky se mi líbí, že Belgie má moře 
a všude se dá rychle dostat vlakem. Na Bruse-
lu se mi líbí, že je otevřený pro cizince a že tu 
není třeba se nijak složitě začleňovat, žijí tu růz-
né národnosti mírumilovně vedle sebe. Také se 
mi líbí, že ačkoliv žijeme relativně v centru hlav-
ního města, můžeme téměř všude dojít pěšky 
a za 20 minut tramvají jsme v lese. Místní kul-
turní scéna je také velmi různorodá a pestrá.“
 
Do Svitav se vracíte, kam nejraději? A líbí se 
Vám proměna města za poslední roky?
„Do Svitav se nejraději vracím domů k rodičům. 
Proměna města se mi líbí, určitě se ve Svitavách 
věci posouvají dopředu. Mým oblíbeným mís-
tem asi zůstává náměstí a okolí rybníku Rosnič-
ka. Náměstí se ale opravovalo už v 90. letech 
a mám pocit, že se z něj vytrácí život s tím, jak 
postupně opadávají ty zrenovované fasády 
a kolem města vyrůstají nákupní centra...“ 

Petra Soukupová
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Gymnastika
Název oddílu: ASPV – sportovní gymnastika TJ Svitavy
Předseda: Jana Šrotová, vedení oddílu: Pavla Koudelková,  
Hana Brýdlová

SVITAVY A SPORT

trampolínu, dopadové žínky a nový nafukovací 
airtrack v délce 12 metrů. Bohužel, při každém 
tréninku musíme vybavení rozbalit a po trénin-
ku opět sbalit. Uvítali bychom nějaké prostory, 
kde by mohlo být nářadí nastálo, ale to se nám 
asi nepodaří najít.

Sledujte nás
Pokud jste odchovanci či fanoušci svi-
tavské gymnastiky, můžete nás sledo-
vat na facebookových stránkách -  
Gymnastika Svitavy.

Zpracovala: Pavla Koudelková

Začátky gymnastiky ve Svitavách
Oddíl sportovní gymnastiky dívek byl založen 
v roce 1955 na Obchodní akademii učitelem 
Čestmírem Šikem a učitel Rudolf Bárta založil 
na odborném učilišti TOS oddíl SG chlapců.
Cvičilo se v tělocvičně Obchodní akademie 
a později v tělocvičně Na Střelnici. Největšího 
úspěchu v té době dosáhla Jana Šabatová-
-Šrotová, která byla zařazena do družstva juni-
orek Jihomoravského kraje a získala na MR 
zlatou medaili. V roce 1963 byla účastnicí Mis-
trovství republiky žen, kde získala I. výkonnost-
ní třídu v kategorii dospělých. Později se stala 
trenérkou a společně se svým manželem Vla-
dimírem Šrotem vedla oddíl malých gym-
nastek. Této činnosti se věnuje dodnes.
Pod jejím vedením se probojovaly na Mistrov-
ství republiky a získaly I. výkonnostní třídu 2 
gymnastky Danica Bendová a Pavla Frantová-
-Koudelková.

Sedmdesátá až devadesátá léta
V 70. letech měl oddíl kolem 15 členek. Mezi člen-
kami byly například Renata Bendová, Hana Šper-
ková, Šárka Kolouchová a Dagmar Jiskorová.
V 80. letech se trenérské činnosti věnoval také 
profesor gymnázia Roman Brázda. Děvčata se 
účastnila okresních a krajských závodů. Vzpo-
meňme třeba Ivanu Pöfflovou, Marii Sychrovou 
nebo Soňu Padělkovou.

Na začátku 90. let přešel oddíl sportovní gym-
nastiky pod Asociaci Sport pro všechny. Pod 
Českou gymnastickou federací zůstaly jen 
oddíly, které měly tělocvičny speciálně vyba-
vené pro vrcholovou gymnastiku. Na republi-
kové úrovni se v soutěžích ASPV prosadilo 
hned několik talentů. Jmenujme třeba Simonu 
Chloupkovou, Alenu Vašákovou a Dominiku 
Kolouchovou.

Nové milénium
Od roku 2003 se oddíl účastní také závodů Tea-
mgym, což je další odvětví gymnastiky. Soutě-
že jsou velmi divácky atraktivní, protože je to 
soutěž družstev a závodí se ve cvičení na ak-
robatickém páse, skocích na trampolíně a po-
diové skladbě.
Oddíl proto musel obnovit a modernizovat vy-
bavení. Zakoupili jsme nově přeskokový stůl, 

Současnost
V současné době probíhají tréninky třikrát týdně 
v tělocvičně ZŠ Felberova a v tělocvičně na Ob-
chodní akademii. Oddíl má 22 členů, kteří se 
zúčastňují závodů. Z nové generace stojí 
za zmínku medailoví účastníci republikových 
finále: Adéla Karlíková, Adéla Kolísková, Jonáš 
Hlaváček, Jan Marek a sestry Kalousovy. Jako 
přípravku jsme letos nově otevřeli kroužek gym-
nastiky pro  dívky i chlapce předškolního věku 
a z prvního stupně ZŠ. Tento kroužek má kolem 
25 členů a cvičí v tělocvičně ZŠ Felberova vždy 
v pondělí 15:30–16:30. Noví talenti jsou vítáni.
Za dlouho dobu činnosti oddílu se naši odcho-
vanci prosadili i v dalších sportech. Svou rych-
lost, obratnost a sílu využívají v přechodu 
do oddílu atletiky, volejbalu, florbalu atd.



23 

SVITAVY A SPORT

Plavci zahájili svou sezonu
Se začátkem letošního roku se naplno rozjely 
plavecké soutěže. Pro nejmladší plavce je to 
příležitost poprvé si zazávodit, pro starší mož-
nost ověřit si formu po krátké zimní přípravě. 
Svitavské naděje se představily v České Tře-
bové a Žďáru nad Sázavou: 11 prvních, 9 dru-
hých a jedno třetí místo svědčí o tom, že mo-
hou navázat na úspěchy svých starších kama-
rádů. Charlotte Crhová byla 3x první a 2x 
druhá, její sestra Claudia Sofie byla druhá 
na 25 m motýlek, Eliška Perníčková byla 2x 
první a 2x druhá, Viktorie Roidlová byla 1x prv-
ní,1x druhá a 1x třetí, Bára Sychrová byla 2x 
druhá. Mezi kluky si Denis Letý vyplaval dvě 
první a jedno třetí místo, Jiří Pokorný byl 1x 
první. Naše naděje na účast na Olympijských 
hrách dětí a mládeže (OHDM) Štěpán Budig 
byl 2x první a jednou druhý. Přestože se jim 
nepodařilo dostat na podium, potěšili i Matyáš 
Hartman a Markéta Sychrová.
Starší plavci se nejdříve představili v Opavě, kde 
se 6 nejlepších ze závodů na 50 m znak, prsa, 
motýl a volný způsob kvalifikovalo do hlavní 
soutěže 200 m polohový závod. Plavalo se dvou-
ročníkově, přičemž svitavští plavci patřili k mlad-
ším. Daniel Letý skončil celkově druhý, Charlene 
Crhová vyhrála ve vynikajícím čase 2:28,99, dru-
há skončila Pavlína Dvořáková. Štěpán Budig 
jako nejmladší účastník byl celkově šestý.
V Českých Budějovicích na 50 metrovém ba-
zénu si mohli naši plavci ověřit, jaké jsou jejich 
naděje na účast na OHDM, a zároveň si zapla-
vat limit pro zařazení do reprezentačního druž-
stva SCM II na roky 2022-23. Soutěž probíhala 
za účasti mnoha mistrů ČR jednotlivých žákov-
ských kategorií. I když umístění nebylo to hlav-
ní, je 14 prvních, 9 druhých a 4 třetí místa vyni-
kající bilance svitavských plavců, kteří k tomu 
doplnili ještě jedno třetí a jedno čtvrté místo 
ve štafetách.
Nejúspěšnějším plavcem byl Daniel Letý, kte-
rý v hlavním závodě 200 m polohově s přehle-
dem porazil i mistra ČR v jeho věkové katego-
rii. Celkem získal 7 prvních míst. Dobře mu 
sekundovala i děvčata. Pavlína Dvořáková byla 

první v hlavním závodě a ovládla znakové 
a motýlkové tratě, Charlene Crhová byla třetí 
a potvrdila svoje výsadní postavení v kraulo-
vých a prsařských disciplínách. Překvapil Ště-
pán Budig vítězstvím na 50 m motýlek. Před 
zraky předsedkyně pardubického plavání již 

nyní naši plavci potvrdili oprávněnost nomina-
ce na OHDM a svými výkony splnili přísné li-
mity pro zařazení do reprezentačních výběrů. 
Všichni tím získali klid pro další přípravu na vr-
choly letošní sezóny.  Bedřich Frýza

Náročná zimní příprava fotbalistů
Svitavští fotbalisté absolvovali náročnou zimní 
přípravu letos opět mimo haly a tělocvičny, veš-
keré dění probíhalo na hřišti s umělou trávou 
v Lánech. Stejně tak všechna přípravná utkání 
odehráli v domácím prostředí, a to s těmito vý-
sledky: Rájec - Jestřebí 1:0, Letohrad 0:0, Koni-
ce 5:3, Kunštát 4:0, Vysoké Mýto 0:3, Polná 0:0. 
Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo po-
slední utkání před začátkem jarní části soutěže, 
když ve čtvrtfinále Poháru hejtmana Pardubic-
kého kraje porazili v derby soupeře z Litomyš-
le 4:1 (2:1).  Jiří Petr

Vážení spoluobčané,
poslední dobou se šíří různé zprávy týkající se bývalé svitavské textilní společnosti SVITAP J.H.J. 
spol. s r.o.. Ne všechny informace, které kolují, jsou pravdivé, a proto považuji za správné vysvět-
lit k čemu došlo. Od 1. 5. 2021 byla firma z důvodu generačního předání rozdělena a vznikly dvě 
nové společnosti SVITAP s.r.o. (tkalcovna, konfekce, výroba PET pásků, kašírované fólie, úprav-
na) a SVITAP sleep well s.r.o. (areál U Stadionu). Firma SVITAP sleep well se zabývá výrobou  
a prodejem bytového textilu. Na trhu je známá  naše značka sleep well, která zastřešuje všech-
ny výrobky z hebkého mikrovlákna od ložního prádla až po plyšové hračky a pod značkou  
UTĚRKÁRNA u nás najdete nejširší nabídku utěrek na českém trhu. Máme vlastní šicí dílnu, 
vyšívací linku a velkoobchodní sklad, ze kterého expedujeme všechny objednávky (aktuálně hle-
dáme nové kolegy na pozice skladník/skladnice).
Firma SVITAP sleep well s.r.o. svoji činnost nekončí. Naším cílem je pomalý růst a postupná re-
konstrukce celého areálu, včetně zelených ploch. I když to bude dlouhá cesta a finančně hodně 
náročná, chceme se o to alespoň pokusit. Je fajn, že už nyní v tom nejsme sami. V areálu je s námi 
několik dalších firem a věříme, že se k nám ještě další přidají. 
Máme k pronájmu volnou zámečnickou dílnu včetně soustruhů a rádi ji přenecháme zručným 
řemeslníkům. K dispozici jsou i volné skladovací prostory a parkovací stání, v bývalém společen-
ském sálu můžete vyzkoušet největší autodráhu ve střední Evropě! 
Jste u nás vítáni.

za firmu SVITAP sleep well Mgr. Monika Vinklerová, 
výkonná ředitelka, www.sleep-well.cz



24 

NAŠE MĚSTO. Svitavský kulturní a informační měsíčník. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Svitavy. Vychází koncem měsíce v nákladu 7800 ks. Dis-
tribuce zdarma. Evidenční číslo MK ČR E 12654. Redakční rada: Petr Šmerda, Blanka Čuhelová, Petr Mohr, Petra Soukupová, Hynek Stříteský, Kateřina Kotasová, Světlana Češková.  
Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná osoba: Petr Šmerda, petr.smerda@svitavy.cz. Sazba: pa1wek, jazykové korektury: 
Patrik Franc, tisk: Samab Press Group, a. s., Brno. Příspěvky posílejte na společný e–mail: noviny@svitavy.cz. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz,  
www.ic.svitavy.cz. Uzávěrka příštího čísla: 13. 4. 2022, uzávěrky dalších čísel: na webu města u elektronické podoby zpravodaje. Distribuci zajišťuje město Svitavy. S nesrov-
nalostmi v doručování se obracejte na emailovou adresu info@svitavy.cz. Příští číslo zpravodaje Naše město vyjde 30. 4. 2022. 

Atletika: mistrovství ČR a bronz 
Závěr halové sezóny ozdobil start pětice na-
šich atletů na republikovém šampionátu. Eliška 
Červená proměnila svůj první start mezi juni-
orkami v bronzovou medaili na 60 m př. v no-
vém oddílovém rekordu 8.74 sekundy a dosta-
la se do finále na hladkých 60 m 7.85 sekundy 
a v dálce 5.42 cm.
Druhým nejúspěšnějším závodníkem byl Vojta 
Šmíd, který se po přestupu do kategorie star-
ších žáků umístil na 60 m př. na 10. místě 
za 9,01 sekundy a v běhu na 150 m byl 17. 
za 18,70 sekundy. Na obou tratích byl jedním 
ze dvou závodníků ročníku 2008, kteří se 
na šampionát probojovali, takže se můžeme 
těšit na jeho výkony v příštím roce.
Na 800 m se představili dva naši zástupci. 
Mladší žákyně Terka Novotná si mezi starší 
soupeřky přijela pro zkušenosti a po pádu 
skončila celkově 24. za 2:35.91. Jirka Marek 
zaběhl 800 m za 2:17.53 a je v republice 19. 

nejlepší starší žák. Pátým do party byl trojsko-
kan Daniel Zoicas, který se za výkon 12,80 
umístil na 11. místě. 
Sezóna pokračuje závody v krosu a zejména 
středotraťaři Terka s Jirkou se mohou na kon- 
ci března těšit na MČR v krosu ve Slavkově 
u Brna.  Josef Marek

SVITAVY A SPORT

Modeláři informují
V posledních týdnech absolvovali modeláři 42. 
ročník Zimní ligy házedel a 7. ročník Memoriálu 
Jindřicha Samka. Páté kolo letošního ročníku 
zimní ligy proběhlo 6. března. V průběhu pěti 
kol jsme čelili větrnému počasí, kdy 2. kolo 22. 
ledna muselo být zrušeno. Sportovní soutěž 
pořádají Modelklub Cihelna a Středisko volného 
času Tramtáryje Svitavy. Liga obsahuje pět zá-
vodů s házedly. Do konečného pořadí se zapo-
čítávají 3 nejlépe odlétané soutěže.  Na louce 
u Schindlerova háje začalo být rušno již od 8. 
ledna 2022. V pravidelných čtrnáctidenních in-
tervalech se závodníci sjížděli z Chotěboře, 
České Třebové, Ústí nad Orlicí, Starého Města 
u Moravské Třebové, Litomyšle a ze Svitav.

Letošní účast byla vysoká, hlavně co se týká 
počtu zúčastněných dětí. Celkem se zúčastnilo 
ve 4 kolech 95 soutěžících, z toho 62 dětí a mlá-
deže. Vyhodnocení proběhlo 6. března v klu-
bovně Modelklubu Cihelna Svitavy a ti nejlepší 
si odnesli krásné poháry a cenné body do ce-
lostátního žebříčku. Na prvním místě v katego-
rii házedel skončil v kategorii seniorů Petr Vaši-
na výkonem 952 bodů, druhý Václav Šindelář 
919 bodů, oba z Ústí nad Orlicí, a třetí Martin 
Beseda z klubu Česká Třebová, který dosáhl 
na 864 bodů. První v kategorii starších žáků byl 
Tomáš Bařina ze Starého Města, druhý Tadeáš 
Mareček z Ústí nad Orlicí a na třetím místě On-
dřej Koutník ze Svitav. V kategorii mladších žáků 
byl první Lukáš Koutník, druhý Mikuláš Slezák, 
oba ze Svitav, a na třetím místě Marek Oliva 
z Ústí nad Orlicí. Vítězům blahopřejeme. Nyní 
se můžeme těšit na další akce. Naleznete je 
v modelářském kalendáři a na našich stránkách 
modelklub-svitavy.webnode.cz, nebo ve vývěs-
ní skříňce před Informačním centrem na ná-
městí ve Svitavách. 

Zdeněk Uher, předseda Modelklubu Svitavy

Gabriel Špaček 
na srazu repre U 15
Hráč svitavského basketbalového oddílu Gab-
riel Špaček se ve dnech 20. až 23. února 2022 
zúčastnil srazu reprezentačního družstva U 15 
muži konaného v Nymburce pod vedením tre-
néra Františka Róna. Jednalo se o sraz hráčů 
vzešlých ze srazů širších výběrů východ a zá-
pad, kterého se zúčastnili v loňském roce Gab-
riel Špaček a Tomáš Bryška.  David Kresl

Svitavští Tuři si zajistili minimálně  
třetí místo ve skupině A1
Basketbaloví Tuři mají po čtyřech odehraných 
zápasech ve skupině A1 před play-off jistotu 
třetího místa. Pomohla jim k tomu domácí vy-
hraná utkání proti týmům z Písku a z Litoměřic. 
Na venkovních hřištích v Písku a Slavii Praha 
úspěšní nebyli a oba zápasy prohráli. K zisku 
druhého místa před play-off jim stačí jedna 
výhra z posledních dvou zápasů skupiny A1. 
Doma hostí suveréna první ligy, tým Slavie 

Praha, a poté zajíždějí na horkou půdu Slavo-
je Litoměřice. Velké poděkování patří skvělým 
svitavským fanouškům za jejich podporu. Vě-
říme, že zápasy play-off budou po delší době 
pravým sportovním svátkem pro všechny pří-
znivce sportu ve Svitavách. Cílem Turů je fi-
nále první ligy. Je třeba si klást vysoké cíle. 
Přijď te podpořit své Tury v play-off!! 

Pavel Špaček


