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Sváťova cesta  
je nejlepší projekt 
pro turisty
Město Svitavy se tradičně účastní soutěž-
ní přehlídky turisticko-propagačních ma-
teriálů Turistpropag. Letos byli vyhlášeni 
vítězové ve dvaceti kategoriích. Se Sváťo-
vou kuličkou jsme z více než 300 přihláše-
ných materiálů obsadili 3. místo v katego-
rii dřevěné předměty. Tím největším úspě-
chem je zlatá medaile za turistický produkt 
Sváťova zážitková cesta. Porota ocenila 
zejména několik úrovní poskytovaných 
služeb. Cesta láká pohádkovým a originál-
ním zpracováním, rodiny s dětmi tráví čas 
v přírodě, používají klasickou tužku a papír, 
čímž si procvičují jemnou motoriku. Zá-
bavnou formou se učí místní fauně a flóře. 
Za svoje úsilí dostanou i malý dárek. Bě-
hem první sezony navštívili Sváťovu cestu 
lidé z více než 150 měst České republiky 
a malým skřítkům jsme vydali zhruba 
4 000 ks dřevěných kuliček. Do úspěšného 
projektu bychom chtěli více zapojit místní 
podnikatele. Petr Šmerda

Jakub Marek se stal
mistrem juniorů v aquatlonu243

Svitavský informační měsíčník
červen 2022

06Langerova vila  
uspěla v soutěži 

Svitavští světáci:  
Michal Škavrada22

Svitaverna, to je festival 
dobrého jídla, pití a zábavy
V sobotu 4. června od 12 hodin proběhne v parku Jana Palacha první ročník festivalu Svitaverna. 
Touto akcí startujeme letošní kulturní sezonu. Těšit se můžete na pestrou nabídku světových i do-
mácích jídel, kuchařskou show, ochutnávky, divadla, workshopy, hudební vystoupení, koncert 
Olgy Lounové, letní kino a spoustu zábavy.

Konečně k nám dorazilo teplé, skoro letní, po-
časí a lidé mají chuť se bavit a potkávat se svý-
mi přáteli. Sdílet radosti i starosti všedních dní. 
A co mají Svitaváci rádi? Dobré jídlo, pití, hud-
bu, přátele a zábavu. Pokud smícháte všechny 
tyto ingredience, vyjde vám festival Svitaverna. 
Mezi stromy stinného parku tak můžete ochut-
nat mezinárodní jídla (Pho Bo, Bun Thai, kap-
verdskou polévku, sushi nebo zelené kari, vege-
burgery, vegetortilly, tacos, krevetové šátečky, 
minipizzu, jarní závitky, bagetky). Zástupci do-
mácí kuchyně nabídnou kapří hranolky, svíčko-
vou, utopence nebo guláš. Vybrali jste si? Pokud 
ne, můžete si dát i něco z raw stravy. Pro odváž-
né budou servírována jídla z hmyzí říše. Sladkou 
tečkou budou trdelníky, zmrzliny a báječné zá-
kusky. Z pití můžete vybírat domácí limonády, 
zázvorové pivo, čaje, kávu a další. Všechny por-
ce budou degustační, abyste mohli ochutnat co 

nejvíce zajímavých jídel. Čeká vás i herní odpo-
činková zóna a pro malé kuchtíky bude připra-
vena dětská kuchyně, kde se naučí připravovat 
vlastní dobroty. Pokud nebudou vařit, mohou se 
vydovádět v klaunském nebo loutkovém 
workshopu. Součástí festivalu Svitaverna budou 
divadelní představení Michala Chovance a On-
dřeje Klíče a souboru Loutky bez hranic. Svou 
kuchařskou show předvede Karolína Kamber-
ská, známá z televizních obrazovek. Během dne 
zahrají Eliška Kotlínová a DominiKa s kapelou, 
park jistě roztančí Olga Lounová. Festlival za-
končí letní kino a film Mimořádná událost. 
Vážení sousedé, kamarádi, vynechte domácí 
oběd a vydejte se do parku za skvělým jídlem 
a dobrou zábavou, tím podpoříte i místní nad-
šence, kteří se akce účastní. Časový harmono-
gram naleznete v kalendáři akcí. Těšíme se 
na vás. Svitavy a gurmáni.  Petr Šmerda



2 

INFORMACE Z MĚSTA

Vážení Svitavané,
s přicházejícím létem si vás dovoluji upozornit 
na jednu záležitost, která nebude zcela kom-
fortní pro cestující autobusovými spoji. Od 12. 
června dojde na území Pardubického kraje 
ke změně autobusového dopravce, kterým se 
stala firma BusLine. V rámci soutěže, kterou 
realizoval Pardubický kraj, bylo jednou z pod-
mínek provozování dopravní kanceláře do 300 
metrů od autobusového nádraží. Jelikož nový 
dopravce odmítá provozovat dopravní kancelář 
v budově autobusového nádraží a hrozilo ne-
bezpečí, že bude provozována jako doplňková 
služba v některém z obchodů na náměstí, do-
hodli jsme se, že provozování zrealizujeme 
v informačním centru. Podotýkám, že nejsem 
z této situace nadšený. 
Snažil jsem se jednat jak s Pardubickým kra-
jem, tak s novým dopravcem, bohužel neú-
spěšně. Dopravní kancelář patří do nádražní 
budovy. Uvědomuji si, že je to pro vás, občany 
a cestující, nekomfortní, navíc toto řešení zhor-
šuje nabídku služeb pro naše občany. Dost mi 
to vadí, ale bohužel s tím nemohu nic udělat. 

Informace o autobusových spojích, slevové 
průkazy, jízdní řády či stížnosti na veřejnou do-
pravu budete moci vyřizovat během klasické 
provozní doby informačního centra. Moc vám 
děkuji za pochopení. 
Zároveň si dovoluji reagovat na dezinformační 
vlnu, která se po městě šíří a u některých vyvo-
lává paniku. Moc děkuji všem, kdo pomáhají 
uprchlíkům z Ukrajiny, kteří v našem městě na-
lezli přechodný azyl. Pomocná ruka je velmi 
důležitá. Jsem rád, že i město Svitavy se moh-
lo do pomoci zapojit a nastavilo jednotný řád 
a pravidla. A proto si dovoluji pro škarohlídy 
konstatovat, že neobíhám s kreditkou super-
markety a neplatím nákupy, nerozdáváme byty 
na počkání – bytový pořadník byl obnoven, 
neblokujeme mateřské školky atd. Zkusme se 
oprostit od projevů lží a nenávisti a hledejme 
spíše ty dobré věci, které nás všechny posou-
vají dále. Přeji vám všem pěkné červnové dny 
a těším se na setkání s vámi na kulturních ak-
cích města, kterých bude v měsíci červnu velké 
množství.  David Šimek, starosta města

Noc kostelů
Noc kostelů se koná v pátek 10. června, koste-
ly a modlitebny budou otevřeny pro všechny, 
kteří mají chuť vstoupit.
Noc kostelů je příležitost k tomu navštívit kos-
tely nebo modlitebny bez obav, že naruším pro-
gram. Je to možnost vejít tam, kam bychom asi 
běžně nepřišli. Je to možnost podívat se „pod 
pokličku“, je to příležitost k rozhovorům, k tomu 
najít místo ke ztišení, meditaci, modlitbě.
Na mnohých místech bude připravený program 
(mše, prostor k modlitbám, koncerty, výstava 
o Janu Amosu Komenském, možnost rozhovo-
ru s farářem, informace o svitavské Charitě atd.).
Budou otevřené kostely katolické (červený sv. 
Josefa, bílý Navštívení Panny Marie, sv. Jiljí 
na hřbitově), pravoslavná kaple sv. Jiří pod ná-
dražím, Křesťanské centrum nedaleko nemoc-
nice i evangelická modlitebna u parku Jana 
Palacha. Novinkou letošního roku bude připo-
menutí kostela sv. Floriána, který stával na pro-
stranství mezi červenou knihovnou, obchodním 
domem Centrum a muzeem.
Budeme rádi, pokud zavítáte. Program na vět-
šině míst začíná v 18 hodin. Více informací na-
jdete na www.nockostelu.cz. (dšm)

Efod na Noci kostelů
Kapela Efod se začala formovat začátkem roku 
2019 jako společenství hudebníků z církve, 
které ke spolupráci pozvala songwriterka 
a frontmanka kapely Jana Vlčková. V témž roce 
společně nahráli album jejích autorských písní 
Jak podivuhodná. Postupně se kapele otevře-
la možnost spolupráci i s dalšími hudebníky, 
kteří se k ní přidali na tvorbě jejich druhého 
alba s názvem Stinná zahrado! Album obsahu-
je 14 písní, z nichž už více než polovina je 
ke zhlédnutí na Youtube. A další písně postup-
ně přicházejí!

Efod je společenství lid í z různých částí České 
republiky, především z míst okolo města Svita-
vy. Jde o přátele různých povah a zaměření. 
Najdete mezi nimi teologa, bioinformatičku, 
matematičku, farmaceutku, jazykářku i třeba 
programátora.
Kapela tvoří duchovní hudbu mnoha žánrů, 
uslyšíte temperamentní taneční rytmy i niterné 
meditativní melodie, zhudebněné biblické ver-
še a žalmy. Společným jmenovatelem veškeré 
tvorby Efodu je touha ukazovat Boha, jeho lás-
ku a krásu, stvoření a život. Přijďte strávit Noc 
kostelů do kostela svatého Josefa, kde bude 
od 20 hodin kapela Efod hrát. Nenechte si ujít 
hluboký a vskutku nevšední zážitek na krás-
ném místě s krásnou hudbou.  (jv)

Dětská scéna slaví 50 let
50. celostátní přehlídka dětského divadla a 50. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se 
uskuteční ve dnech 10.–16.června již pojedenácté ve Svitavách. Poprvé to bylo v roce 2011. 
A v roce 2020 nám to překazila pandemie…

Ve dnech 10.–12.června bude přednášet 90 
nejlepších dětských recitátorů ve třech katego-
riích v kině Vesmír. Dílny pro recitátory a diskus-
ní kluby pro doprovod recitátorů proběhnou 
na zdravotnické škole; v městském muzeu 
bude besedovat lektorský sbor s recitátory a je-
jich doprovodem.
Ve dnech 11.–15. června ve Fabrice, v divadle 
Trám Farní stodole a v klubu Tyjátr bude hrát 
sedmnáct nejlepších dětských divadelních 
souborů z celé republiky. Na Dětskou scénu 
do našeho města přijede celkem 299 dětí 
ve věku do patnácti let a s nimi 40 obětavých 
učitelů a vedoucích souborů. Divadla se budou 
hrát vždy dopoledne a odpoledne. Děti z hra-
jících souborů se zúčastní výletů: procházek 
po historii našeho města, discgolfových zápo-
lení, komentované procházky Vodárenským 
lesem (s vypouštěním ptactva, které zde žije…) 
a dalších aktivit…
Celkem 90 seminaristů – studentů škol, za-
bývajících se dramatickou výchovou a dět-
ským divadlem a ostatních zájemců – se 
bude vzdělávat po celou dobu přehlídky 
ve čtyřech seminářích ve všech koutech Fab-
riky nebo jinde.
Dětská scéna má svůj doprovodný program. 
Ve Fabrice v sobotu 11. června večer zahraje 
hradecký DRAK Šípkovou Růženku, v pondělí 
13. června na náměstí potěší všechny kapela 
Bombarďák! Ve Farní stodole, kde se vždy večer 
schází Dětská scéna, zahraje kapela a v Trámu 
a Fabrice proběhnou inspirativní divadelní 
představení.
Tak taková byla je a bude Dětská scéna. A je 
mnohem víc. Je to týden červnového slunného 
města plného mladých lidí z celé republiky. 

Nejen ve Fabrice, Trámu, Tyjátru, ale i na ná-
městí, v parku a v ulicích potkáváme skupiny 
dětí a studentů. Dětská scéna je pro nás stres 
a radost. Drama příprav – ubytování, stravová-
ní, upravit hlediště a jeviště, sehnat lektorům 
i nemožné, odpovědět všem na cokoliv, do-
mluvit výlety a není na nic čas… Radost z diva-
del, setkání. Radost z toho, že je tolik mladých 
talentovaných, chytrých, šikovných lidí. Radost 
z toho, že to s námi není zas tak úplně špatné…
Možná se zdá, že Dětská scéna je pro mladé lidi 
z celé republiky a Svitavám nic nepřináší. Třeba 
jednou jeden mladý muž či žena pojedou au-
tem kolem Svitav po úplně novém obchvatu 
města: „Hele mamitati, támhle jsou Svitavy. Tam 
jsem kdysi recitoval a hrál divadlo. Pojďme se 
tam podívat. Ukážu vám, kde…“ Petr Mohr

P.S. V roce 2011 byla ve Svitavách Dětská scé-
na poprvé. Před tím v roce 1970 pouze její re-
citační část. Na náměstí u fontány zahráli brat-
ři Ebenové. A Marek Eben řekl všem, kteří stáli 
pod pódiem, že jako dítě před těmi jedenačty-
řiceti lety recitoval kousek odtud v Červené 
knihovně na Dětské scéně.
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Langerova vila uspěla v soutěži
Cenu Památka roku vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Uděluje se 
nejlepším projektům a realizacím obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné 
památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru 
prostředí. Památky mohou být oceněny na krajské a celonárodní úrovni. 

Na konci dubna proběhlo v Jihlavě slavnostní 
vyhlášení soutěže, na které odjely převzít pří-
padné ceny místostarostka města Svitavy Ditta 
Kukaňová a vedoucí odboru školství a kultury 
MěÚ Svitavy Světlana Češková.  
Do soutěžního ročníku 2021 byla totiž přihláše-
na také Langerova vila, která prošla rekonstruk-
cí a navíc slaví krásné 130. narozeniny. K nim si 
„nadělila“ první místo v krajském kole Památka 
roku 2021, když se stala vítězem „velké“ katego-
rie v Pardubickém kraji. Na stupínky vítězů v ce-
lorepublikové konkurenci, kde proti ní stáli sou-
peři v podobě zámku Bílovec či státního hradu 
Šternberk, se bohužel nedostala. Celkové vítěz-
ství si ve „velké“ kategorii Památka roku 2021 
odnesl pražský Městský dům Truhlářská 8. 
„Vzhledem k letošnímu jubileu vily plánujeme 
na září její oslavu. Chystáme zajímavé komen-
tované prohlídky a také další překvapení. Lan-
gerova vila je krásná architektonická stavba 
a chtěli bychom lidem umožnit poznat ji také 
z jiného pohledu. Oslava je naplánována na tře-
tí zářijový víkend a všechny na ni srdečně zvu,“ 
prozradila něco málo z příprav oslav Ditta 
Kukaňová.  (kk)

Termíny svozu 
plastů do konce 
letošního roku
Společnost LIKO Svitavy, která zajišťuje adres-
ný svoz plastů od rodinných domů, stanovila 
termíny svozů do konce roku. V červnu platí 
dříve avizované datum 6. a 7. června. Z důvodu 
státních svátků na začátku července bude ov-
šem další svoz urychlen. Proběhne již po třech 
týdnech – 27. a 28. června. 
Následně budou svozy, až do konce letošního 
roku, pokračovat ve čtyřtýdenních intervalech: 
25.–26. července, 22.–23. srpna, 19.–20. září,  
17.–18. října, 14.–15. listopadu, 12.–13. prosince. 
Svozové dny zůstávají stejné, tedy v pondělí 
a v úterý (dle lokality umístění). Děkujeme, že 
třídíte srdcem.  (kk)

Do konce června je potřeba zaplatit 
poplatek za komunální odpad 
Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dětmi 
mají i v letošním roce možnost čerpat peně-
žitý dar na každé třetí a další nezaopatřené 
dítě v plné výši poplatku. O tento dar je mož-
né požádat přímo na odboru životního pro-
středí MěÚ po zaplacení poplatku za komu-
nální odpad.
Poplatek za komunální odpad je na rok 2022 
stanoven ve výši 828 Kč/osoba a je splatný 
do 30. června. Zaplatit lze v hotovosti nebo 
kartou v budově městského úřadu na ul. T. G. 
Masaryka 25, bezhotovostním převodem 
na bankovní účet města, nebo složenkou, kte-
rá vám bude zaslána začátkem měsíce června. 
Údaje pro platbu převodem (číslo účtu a vari-
abilní symbol) sdělíme e-mailem nebo na níže 
uvedených tel. číslech. 

V případě dotazů kontaktujte paní Janu Ale-
xovou (tel.: 461 550 253) nebo Lenku Štarma-
novou (tel.: 461 550 254). Jana Alexová

V květnu jsme přivítali nové občánky
V sobotu 7. května proběhlo, vzhledem k dlou-
hé pauze způsobené pandemií, mimořádně 
vítání občánků také v lichém měsíci. Dětičky 
v obřadní síni slavnostně přivítala místostarost-
ka Ditta Kukaňová, konkrétně tyto děti:
Sofie Petrilová / Anna Křížová / Alice Jandlová
Filip Fila / Ema Poulová / Karolína Doležalová
Tobiáš Vrbka
Od června by měl slavnostní ceremoniál pro-
bíhat již podle běžného režimu, tedy každou 
první sobotu v měsíci. Pokud máte doma malé 
miminko a chtěli byste ho nechat slavnostně 
přivítat ve Svitavách, kontaktujte, prosím, mat-
riční úřad (tel. 461550412, 461550411 nebo 
731677735, popř. email: matrika@svitavy.cz). 
Všem dětičkám přejeme do života ještě jednou 
kupu štěstí a lásky.  (kk)

Pro práci s mládeží 
žádejte o dotaci
Město Svitavy každoročně finančně podporuje,
formou poskytování individualních dotací, orga-
nizace pracující s mládeží a jejich vedoucí volno-
časových aktivit. K tomuto účelu schválila rada 
města zásady pro zařazení do systému podpory 
pracovníků s mládeží – volný čas pro rok 2022. 
Své žádosti o dotaci zasílejte do 10. 6. 2022, po-
drobné informace a podklady naleznete na webu 
města v sekci novinky.  Světlana Češková

Nejlepší žáci 
a sportovci
V červnu budou slavnostně vyhlášeny 
hned dvě ankety. Ceremoniál Sporto-
vec roku 2021 proběhne ve změněném 
datu, a to v pondělí 20. června od 16 
hodin ve svitavské Fabrice. Přijměte 
srdečné pozvání na ceremoniál u příle-
žitosti ocenění úspěchů sportovců 
a aktivní činnosti osobností nadšených 
pro sport.
Hned o dva dny později, 22. června, 
budou v obřadní síni MěÚ Svitavy od 15 
hodin oceněni žáci, kteří byli nomino-
váni svitavskými školami do ankety 
Žákyně a žák roku 2021. 

Světlana Češková
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Budoucí prvňáčci 
jsou již zapsaní
Pro školní rok 2022/2023 proběhl zápis dětí 
do prvních tříd svitavských základních škol kon-
cem dubna. K zápisu se dostavilo 227 dětí, pro 
45 z nich žádají rodiče odklad školní docházky, 
36 dětí bude dojíždět z okolních obcí. Svitavské 
základní školy otevřou v následujícím školním 
roce 10 prvních tříd. Přejeme novým žačkám 
a žákům hodně štěstí a radostné učení. 

Světlana Češková

Podpoříme opravy 
domů na náměstí
Město Svitavy je připraveno i v roce 2022  
finančně podpořit obnovu nemovitostí v měst-
ské památkové zóně (MPZ). Vlastníci nemovi-
tostí v MPZ, kteří mají připraveny rozpočty 
na opravy svých nemovitostí, mohou požádat 
o příspěvek z Fondu regenerace památek měs-
ta Svitavy. Podrobné informace naleznete 
na webu města v Zásadách pro poskytování 
finanční podpory z Fondu regenerace památek 
města Svitavy na https://www.svitavy.cz/ob-
can-a-urad/cinnost-uradu/fondy-nadace. 

Světlana Češková

Cesta vlakem bude 
komplikovanější
Od loňského roku zažívají cestující v železniční 
dopravě na trase Brno – Česká Třebová – Praha 
více výluk, než jsou zvyklí. Důvodem je moder-
nizace této dopravní tepny. Ve středu 1. června 
(od 4:00 hodin) začne v úseku Svitavy – Březo-
vá nad Svitavou platit výluka, která potrvá až 
do 26. srpna. Po dobu výluky bude v tomto 
úseku zajištěna náhradní autobusová doprava. 
Stanoviště autobusů náhradní dopravy bude 
označeno a umístěno před staniční budovou. 
Podrobné informace, včetně výlukového jízd-
ního řádu, najdete také na www.cd.cz.  (kk)

Otevření koupaliště 
je v plánu 15. června
V půli června by mělo, na základě klimatických 
podmínek, zahájit svitavské koupaliště svoji 
další sezónu. V průběhu měsíce června bude 
otevřené v odpoledních hodinách, přes letní 
prázdniny pak po celý den, od 9 do 20 hodin. 
I přes vzrůstající ceny energií aj. zůstane vstup-
né ve stejné výši, jako tomu bylo vloni. V areálu 
došlo opět k obměně vysloužilých dřevěných 
lehátek a můžete se tak těšit na více těch no-
vých, moderních.  (kk)

Tam, kde vám pomohou, když jste v krizi
Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní neziskovou organizací, která již 30 let poskytuje poradenské, 
vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám. Postupem času se z na-
dace Návrat v Chrudimi, která se zaměřovala na záchranu ohrožených dětí, stala síť poboček 
poskytujících různé služby po celém Pardubickém kraji a také na Vysočině. Ve Svitavách otevře-
lo své dveře Krizové centrum J. J. Pestalozziho pro první klienty v roce 2010. Od té doby pomoh-
lo 6421 lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Nyní si pro rady a pomoc přichází do centra 
ročně zhruba 600 lidí.

„Dříve se na nás lidé obraceli hlavně kvůli pro-
blémům s dluhy. V dnešní době se to ale změ-
nilo. Pandemie, a s ní spojené problémy typu 
sociální izolace, a z ní plynoucí partnerské ne-
shody, výchovné obtíže, problémy s komunika-
cí a opětovným začleňováním do kolektivu 
apod., zapříčinila, že nejčastěji řešíme vztahové 
a sociální problémy. Náprava v těchto záležitos-
tech vyžaduje práci více do hloubky a samo-
zřejmě delší čas,“ popsala hlavní důvody sou-
časných návštěv vedoucí centra Irena Valtová.

Máte finanční problémy?
Díky odbornému sociálnímu poradenství vám 
v centru pomohou zorientovat se v možnos-
tech čerpání sociálních dávek, v dluhové pro-
blematice nebo při zvyšování výživného včetně 
exekučních návrhů pro náhradní výživné. „Lidé 
často ani nevědí, že existují různé příspěvky 
od státu, které jim pomohou s výdaji na bydle-
ní nebo nákup toho nejnutnějšího. Klientům 
pomáháme v komunikaci s věřiteli, exekutory 
a díky akreditaci Ministerstva spravedlnosti 
zpracováváme insolvenční návrhy a zastupu-
jeme klienty v rámci insolvenčního řízení, tzv. 
oddlužení,“ dodala Valtová.

Máte problémy ve vztahu?
Řešíte partnerské neshody nebo nepříjemný 
rozvod? Máte potíže s výchovou dětí? Ubližuje 
někdo vám nebo někomu vám blízkému? Tako-
vé a různé další problémy vyvstávající ze vztahů 
jsou s vámi pracovnice krizového centra připra-
veny také probrat. Poskytnou vám potřebnou 
psychologickou pomoc v rámci domluvených 
sezení a v případě potřeby také pomoc právnič-
ky (např. sepsání návrhů na rozvod, na úpravu 
výkonu rodičovské odpovědnosti apod.). „U roz-
vodů se například snažíme především pomoci 
oběma stranám najít společnou řeč. Tak, aby 
oddělením netrpěly hlavně děti. Často navenek 
vypadá, že jsou v pořádku, ale postupem času 
se ukáže, že tomu tak nebylo,“ dodala Valtová.

Přihodilo se vám něco  
traumatického?
Zažíváte strach, stres nebo deprese z nějakého 

nepříjemného zážitku? V centru vám díky krát-
kodobé terapii pomohou rozebrat krizové mo-
menty a stabilizovat váš duševní stav. To se týká 
jak dospělých, tak dětí. „Právě děti a mladí do-
spělí se k nám nyní dostávají po předešlém 
období delší sociální izolace poměrně často. 
Potom, co si zvykli na život, řekněme, na soci-
álních sítích, je pro ně těžké navazovat reálné 
vztahy, mají z nich strach a neví, jak na to. Bo-
hužel se také častěji objevuje sebepoškozová-
ní a poruchy příjmu potravy. Mladí lidé dostali 
covidovou dobou opravdu zabrat a rodiče čas-
to ani netuší, že je u jejich dětí něco v nepořád-
ku. Proto mám takový malý apel na vás, rodiče. 
Nyní je víc než kdy potřeba, aby si děti byly 
jisté vaší láskou a oporou,“ připomíná důležité 
body při výchově Valtová. Do centra proto také 
chodí třídy z některých svitavských škol. Probí-
rají různá citlivá témata a žáci mají možnost 
seznámit se s prostředím krizového centra 
a jeho nabídkou služeb. „Chceme, aby děti vě-
děly, že je ve Svitavách místo, na které se v pří-
padě potřeby mohou obrátit. Byli bychom ale 
ještě radši, kdyby se nám podařilo zapojit více 
škol. Tak, aby se povědomí o centru mezi mla-
dými co nejvíce rozšířilo,“ upřesnila Valtová.

Centrum je otevřeno každý všední den od 7:30 
hodin. Přičemž v pondělí a ve středu je možné 
ho navštívit do 17:00, v úterý do 15:30, ve čtvr-
tek do 16:00 a v pátek do 14:30 hodin. Po do-
hodě je možný i individuální termín. Pokud se 
dostanete do nějaké krizové situace, můžete 
do centra zavolat (tel. 461 321 100, 461 321 200, 
725 719 029, 725 365 324), napsat (kcsvi@pes-
talozzi.cz) nebo rovnou přijít. Tým pracovníků 
centra je složen ze šesti zkušených odborníků, 
kteří jsou zaměřeni na konkrétní oblasti pomo-
ci. Služby jsou určeny osobám všech věkových 
kategorií, které se dostaly do krizové situace, 
jsou poskytovány bezplatně a na žádost klien-
ta také anonymně. Pokud potřebujete pomoci 
vy nebo máte v okolí někoho takového, neměj-
te ostych se na centrum obrátit. Najdete ho 
na Milady Horákové 10, kousek pod náměstím. 
„Nejtěžší je většinou udělat první rok. Někteří 

lidé si nepřipouští problém, jiní se za své jed-
nání stydí, další mají pocit, že jim stejně nemů-
že nikdo pomoci. Příběhy jsou různé. My však 
každému nabídneme pomoc a podporu,“ shr-
nula na závěr Valtová.  (kk)
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INFORMACE Z MĚSTA

Městská policie slaví  
30 let od svého založení
V květnovém vydání jsme vás informovali o tom, že městská policie působí na území města Svi-
tavy již 30 let. Zároveň jsme zmínili, kde a na jakých akcích se s námi můžete potkat a toto výročí 
si společně připomenout. Nyní je čas podívat se, alespoň krátce, do historie.

Městská policie Svitavy byla zřízena obecně 
závaznou vyhláškou (č. 3/1992), která nabyla 
účinnosti dne 17. 6. 1992. Na tento konkrétní 
červnový den tak připadá již zmíněné výročí. 
Služebna městské policie je od dob svého 
vzniku umístěna v Langerově vile u Parku Jana 
Palacha. V prvních letech po vzniku se počet 
strážníků MP pohyboval mezi pěti až osmi. 
S dalšími roky se postupně rozrůstal na sou-
časných devatenáct. Za uplynulých třicet let 
pracovalo u městské policie přes šedesát 
strážníků. Z počátku byla jejich hlavní činnost 
zaměřena zejména na pěší obchůzkovou služ-
bu po městě. V průběhu času se zaměření 
městské policie soustavně rozšiřovalo, ale pri-
oritní stále zůstává zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku.

V devadesátých letech byla výstroj strážníků slo-
žena převážně z černých kalhot, košile a kožené 
bundy. První vozidlo dostali strážníci přibližně 
po roce od vzniku městské policie a jednalo se 
o vozidlo v civilním provedení zn. Škoda 120 se 
znakem na kapotě vozidla. Sloužilo se beze 

zbraně a výzbroj strážníků v podstatě obsaho-
vala jen obušek a pepřový sprej. Služby nebyly 
zajištěny nepřetržitě a byly organizovány v pře-
vážné míře v denní době a následně v odpoled-
ních hodinách s částečným přesahem do noční 
doby. Postupně se však systém služeb upravoval 
tak, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz, a to ze-
jména s ohledem na vznik pracoviště stálé do-
zorčí služby, zřízení linky 156, kamerového sys-
tému a pultu centrální ochrany. V průběhu let pak 
postupně docházelo ke zlepšování vybavenosti 
strážníků, zkvalitňování jejich výstroje a výzbroje, 
ale i zázemí a vybavenosti samotné služebny. 
Lze bez nadsázky konstatovat, že v současné 
době, patří svitavská městská policie k jedné 
z nejmodernějších městských policií v naší re-
publice. Pracujeme a stále budeme pracovat 
na tom, aby i např. za přispění všech dostupných 
IT technologií, docházelo ve všech ohledech 
k dalšímu rozvoji zdejší městské policie. 
Závěrem chci vyjádřit opravdu velké poděková-
ní všem strážníkům, kteří ať už v minulosti, nebo 
nyní pracují u zdejší městské policie. Bez jejich 
přispění by se městská policie nikdy nestala 
takovou, jakou je dnes, tedy moderní městskou 

I letos se místní 
podnikatelé mohou 
dále rozvíjet díky 
Podnikni to!
V loňském roce proběhl na podzim ve Svita-
vách kurz Podnikni to!, jehož cílem bylo pomo-
ci začínajícím i pokročilejším podnikatelům 
budovat funkční podnikání, které je bude nejen 
bavit, ale také je uživí. Na kurz plynule navázal 
tzv. Klub podnikavců. Jedná se o setkání lidí, 
kteří chtějí dále rozvíjet svoji podnikatelskou 
činnost. Klub, pořádaný za podpory města Svi-
tavy, pokračuje ve svém fungování i letos. Kon-
cept Klubu je jasný – pod vedením zkušeného 
podnikatele se v menší skupině schází jeho 
členové jednou měsíčně, aby společně disku-
tovali o problémech či výzvách a předávali si 
zkušenosti a kontakty. Vzájemně si tak pomá-
hají v hledání odpovědí na různé otázky a zís-
kávají podporu od lidí, kteří se ocitli v obdobně 
složitých situacích. Pokud si do Klubu podni-
kavců chcete také přijít popovídat o svém pro-
jektu, můžete dorazit hned na ten další. Pro-
běhne v úterý 14. června v Coworku na náměs-
tí Míru, vedle informačního centra (termíny 
a jejich případné změny najdete na facebook 
účtu „Podnikni to“). Účast na prvním setkání 
Klubu je zdarma. Pro více informací můžete 
kontaktovat Klubovou manažerku Evu: kostali-
kova@klubpodnikavcu.cz.  (kk)

Z náměstí pouze 
jedním výjezdem
V červnu přijde na řadu další dopředu avi-
zovaná změna související s dopravní úpra-
vou na náměstí. V pondělí 6. června se za-
čnou osazovat sloupky, které znemožní 
výjezd z náměstí jiným směrem než ulicí 
Erbenovou ke kruhovému objezdu. Ob-
zvláště pro Svitaváky to bude zajisté velká 
změna, na kterou si bude třeba chvíli zvy-
kat. Věříme ovšem, že žádné výraznější 
potíže v dopravě s sebou nepřinese. Navíc 
by měla zvýšit bezpečnost pro pěší při po-
hybu na náměstí, protože na něj nebudou 
nově vjíždět vozidla, která náměstím pouze 
projíždí. Změna je také nutná pro zavedení 
automatického kamerového systému pro 
platbu parkovného, jenž umožní krátkodo-
bé parkování zdarma.  (kk)

policií, která své poslání chápe jako službu ob-
čanům při zajišťování pořádku, klidu a bezpečí. 
Za svoji osobu si přeji, aby městská policie byla 
všem občanům stále blíže, posilovala jejich 
pocit bezpečí, byla nápomocna a uměla vždy 
poradit, ale pokud si to vyžaduje situace, tak 
také rázně jednat. Věřím, že role městské poli-
cie je v současné době nezastupitelná a práce, 
kterou strážníci odvádí, je pro každé město, kde 
taková policie dobře funguje, nenahraditelná. 
Přeji si, aby všichni strážníci byli hrdi na naši 
značku, naše řemeslo, naši práci. 

Rostislav Bednář
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…ve Svitavách byla otevřena prodejna 
oděvů a potřeb pro aktivní pobyt v příro-
dě Banner Exclusive&Outdoor? V pro-
dejně na náměstí Míru 115/42 nakoupí 
milovníci přírody, turisté, myslivci, rybáři 
či kynologové. Coby český výrobce odě-
vů značky Banner garantují propracova-
ný a funkční design, kvalitu a dlouhou 
životnost s tříletou zárukou na vybrané 
produkty. Otevřeno je v pondělí od 12 
do 17.30, od úterý do pátku od 9 do 12 
a od 12.30 do 17.30 hodin.

VÍTE, ŽE...

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.
——————————————————————

4.–5. 6. MUDr. Táňa Morávková 
Svitavy, Milady Horákové 1988/27, 776 117 026
11.–12. 6. MDDr. Jiří Pospíšil 
Svitavy, Pavlovova 1457/5, 731 108 167
18.–19. 6. MDDr. Lukáš Pospíšil 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 604 278 684
25.–26. 6. MDDr. Iva Sedláková 
Moravská Třebová, Komenského 
1417/22, 461 312 484

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

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

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

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

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

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Z jednání rady
Rada na svém 13. zasedání dne 25. dubna 
2022 mj.:
 • schválila prodloužení doby nájmu 26 nájem-

cům obecních bytů, a to o dva roky u všech, 
kteří řádně plní povinnosti plynoucí z uza-
vřené nájemní smlouvy (22 nájemníků) 
a o půl roku s těmi nájemci, kteří mají občas-
né problémy s řádnou úhradou nájemného 
a služeb (4 nájemníci),

 • vzala na vědomí zprávu o výsledcích finanč-
ních kontrol za rok 2021,

 • schválila uzavření smlouvy o dílo se zhotovi-
telem Gabriel s.r.o., ve věci provedení díla 
„Ovocná alej u suchého poldru ve Svitavách“,

 • projednala a vzala na vědomí zprávu o by-
tové politice města Svitavy.

Rada na svém 14. zasedání dne 2. května 2022 
mj.: 
 • schválila poskytnutí neinvestiční dotace z gran-

tového programu města v oblasti kultury: 
 − Klubu přátel esperanta (12 700 Kč), 
 − Janu Richtrovi (cestovatelské večery) 

(8 000 Kč), 
 − Lidem v lese na festival Pískohraní 

(10 000 Kč), 
 • schválila poskytnutí neinvestiční dotace 

z grantového programu města v oblasti ži-
votního prostředí: 

– ZO ČSOP Rybák (11 000 Kč), 
– Českému kynologickému svazu ZKO 

Svitavy – 103 (18 000 Kč), 
– Českému kynologickému svazu ZKO 

Svitavy – Lačnov – 667 (13 000 Kč), 
 • schválila poskytnutí neinvestiční dotace 

z grantového programu města v oblasti sportu: 
– KČT Svitavy (9 000 Kč), 
– 4SPORTS TEAM, z. s. (19 000 Kč), 
– Petru Sezemskému (Městská volejba-

lová liga) (10 000 Kč), 
– Adamu Čížkovi (Memoriál Jiřího „El-

vise“ Kabelky) (6 000 Kč).  (red)

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

Malé zamyšlení
Občanům se má naslouchat a já to dělám 
rád. Podívejme se na obyčejnou halu, kde se 
hraje bowling a squash. Pravidelně se zde 
hraje bowlingová liga, pořádají se oslavy na-
rozenin, firemní večírky i rodinná posezení 
s trochou sportu pro zábavu. Vždyť sportov-
ních aktivit není nikdy dost. Již patnáct let se 
zde schází i parta dvaceti lidí. Každý týden 
v sobotu. Patnáct let se spolu radují z amatér-
ské hry, sdílí svoje životní příběhy i radost. To 
vše nyní končí. Provoz haly bude ukončen. 
Covidová omezení si vybrala svou daň. Svita-
vy se prezentují jako Město sportu a Obec 
přátelská k rodině a seniorům. Kde jinde do-
jde k vyžití celé rodiny, než na sportovišti? 
Bowling je přece sportovní zábava pro všech-
ny generace. Nemohli by svitavští zastupitelé, 
vedle ostatních sportů, podpořit i provoz této 
haly? Pište mi, Váš názor je důležitý.

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

Zahrady Svatého 
Vincence z Pauly
Již je tomu rok, co Svitavy získaly s otevřením 
zahrad Svatého Vincence z Pauly další odpo-
činkovou zónu. Určeny jsou všem, kteří hleda-
jí klid uprostřed zeleně. Můžete sem přijít 
na piknik, obdivovat květinové záhony nebo si 
jen tak posedět na lavičce, mezi kterými na-
jdete i čtyři muzikantské, vzniklé v rámci Řez-
bářského memoriálu Aloise Petruse 2021. 
V letošním roce byla navíc odstraněna ne-
vzhledná plechová budova bývalé údržby Do-
mova na rozcestí a na jejím místě byl založen 
nový trávník. Ještě letos se můžeme těšit 
na zbudování dřevěného altánu podle návrhu 
svitavského architekta Romana Svojanovské-
ho, který nejen zpříjemní pobyt v zahradách 
během nepřízně počasí či za ostrého slunce, 
ale navíc celý prostor také zkrášlí. Zahrady 
Svatého Vincence z Pauly se nacházejí mezi 
Základní školou TGM a Langerovou vilou, pří-
stupné jsou z obou stran, proto stačí jen vzít 
za kliku a vstoupit...  Hynek Stříteský

Svitavy kulturní
Svitavské kultuře se ve-
lice daří a Sdružení pro 
město Svitavy tuto ob-

last s radostí podporuje. Kultura dává, někdy 
i navrací, srdce našemu krásnému městu. Ne-
potřebujeme honosné zámky a velké festivaly, 
my máme hudebníky, divadelníky, výtvarníky 
a další nadšené Svitaváky, kteří chtějí přispět 
k rozmanitosti svitavské kultury. Jen si vezmě-
me, co za poslední roky máme k dispozici.
Vynikající sály vhodné pro mluvené slovo, kla-
sickou hudbu i hlasité popové či rockové pro-
jekty. Kolébkou kultury je moderní Fabrika, 
v Ottendorferově knihovně máme skvělý sál 
s výbornou akustikou hojně využívaný nejen 
k prezentaci umění žáků ZUŠ. Svitavské kape-
ly se zabydlely v hudebním klubu Tyjátr, jenž 
programem osloví milovníky hudby různých 
žánrů a přednášek. Veliké oblibě se těší letní 
akce pod širým nebem např. letní kino, kon-
certy dechových hudeb, Písničkáři v parku či 
Ozvěny Porty. Do kulturních tradic patří svitav-
ské divadelní soubory a přehlídky, tradice pě-
veckých sborů, muzejní a výtvarné aktivity 
nebo fotografická tradice. Dlouhodobě se 
snažíme oživit kulturou svitavské náměstí. Již 
léta se zde konají pivní slavnosti, Top týden 
s poutí ke sv. Jiljí, slavnosti vína a adventní 
koncerty. Novinkou pro letošní léto budou pra-
videlné úterní akustické koncerty před Nadací 
Josefa Plívy nazvané Struny v podloubí. Na ty 
Vás srdečně zvu. Svitavy kulturou žijí a Vy?

Lukáš Moravec, zastupitel za SPMS
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MŠ Marie Majerové
Srdíčkový den v naší mateřské škole

Ve čtvrtek 5. května 2022 se naše mateřská 
škola proměnila v kouzelný maminkovský den. 
Školka se oděla do srdíček. Proč? Přece všech-
ny maminky slaví svůj svátek druhou květnovou 
neděli. A děti z naší mateřské školy chtěly ma-
minkám popřát prostřednictvím toho, co se pro 
ně naučily a také společně stráveným vyrábě-
ním. Takže se to ve všech odděleních hemžilo 
barevnými papíry, blýskalo nůžkami a pod ru-
kama vznikali květiny, motýlci, srdíčka… 
Vrcholem tohoto kouzelného dne bylo v oddě-
leních s malými dětmi krátké vystoupení s pís-
ničkou a básničkou. Třída předškoláků toho 
zvládla připravit více. Děti přednášely, zpívaly, 
tančily a dramatickou hrou zachránily princez-
nu Růženku ze stoletého spánku.
Do třídy Berušek jsme přizvali přátele z naší 
nově otevřené ukrajinské třídy, aby mohli také 
načerpat srdíčkovou atmosféru, připojit se k vy-
rábění a podívat se, jak to chodí na české be-
sídce. Maminky, ale i babičky, dědečci a tatín-
kové, kteří se přišli podívat, odměnili děti vel-
kým potleskem. V jejich tvářích bylo vidět 
dojetí a hrdost. A pak už si nesl každý své vlast-
noručně vyrobené přáníčko a vrhnul se své 
mamince do náruče.  Martina Větrová

MŠ Milady Horákové
Rozkvetlé jaro akcemi

V MŠ Milady Horákové se děti vskutku nenudí. 
Přivítaly své rodiče na akci Maminko, tatínku, 
pojď si s námi hrát, při které je zapojily do čin-
ností v centrech aktivit, aby jim přiblížily pro-
gram Začít spolu. Oslavily Den Země vycház-
kou do Vodárenského lesa spojenou se sbírá-
ním odpadků. Fyzickou zdatnost rozvíjely 
zapojením do projektu Atletika hravě do škol 
a Sportovních her. Staré lidové tradice si připo-
mněly akcí Čarodějnický rej. Polytechnické 
dovednosti rozvíjely při tvoření s Bořkem Sta-
vitelem a badatelských hodinách s kamarády 
ze ZŠ Sokolovská. Za poznáním se vypravily 
do Planetária a zábavního parku Permonium 
v Brně. Děti zažily spoustu zábavy, dobrodruž-
ství a překvapení. Petra Nováková

Voda pro život
Děti a rodiče z MŠ Milady Horákové se s vod-
níkem 10.5. vypravili k rybníku Rosnička. Cílem 
akce bylo seznámení se s koloběhem vody, 
seznamování se s flórou a faunou, kterou mů-
žeme vidět v blízkosti vodních toků a vodních 
ploch, poznávání různých skupenství vody, zís-
kávání povědomí o tom, že voda skrývá různá 
nebezpečí, poznávání a dodržování pravidel, 
kterými je třeba se řídit v blízkosti vodních 
ploch a toků. Součástí naučné stezky s plněním 
úkolů bylo také osazování ostrůvku vodními 
rostlinami a program o vývoji motýlů s jejich 
vypuštěním do volné přírody. Akce vyvrcholila 
společným posezením s rodiči u chaty Rosnič-
ka, opékáním buřtů, dětskou diskotékou. PO-
DĚKOVÁNÍ patří panu starostovi Mgr .Davidovi 
Šimkovi a týmu Informačního centra ve Svita-
vách za poskytnutí propagačních předmětů 
a odměn pro děti, panu Vostřelovi a Ing. Mar-
kovi Antošovi, kteří ochotně pomáhali s orga-
nizací a zajištěním akce. V neposlední řadě 
děkuji týmu pedagogů, kteří dětem i rodičům 
připravili pohodové vodnické odpoledne. 

Petra Nováková

MŠ Svitavy-Lačnov
Jak jsme si užívali

Měsíc duben byl plný zážitků. Navštívili jsme 
kino Vesmír, ale i Střední školu zahradnickou 
a technickou v Litomyšli, kde proběhla výjimeč-
ná exkurze exotických i domácích zvířat. Stejně 
hezky jsme si užili i muzikoterapii s příběhem 
„Kdysi dávno“. Květen se v naší mateřské škole 
nesl v duchu tvoření, zábavy a dobré nálady. 
Děti si s velkým zájmem vyráběly dárečky pro 
své maminky ke Dni matek, povídaly nám 
o svých rodinách, tančily a dramatizovaly zná-
mé pohádky. Všichni jsme si s chutí opět zacvi-
čili v tělocvičně základní školy. Při pobytech 
venku na lačnovském hřišti, ale i na cyklostez-
ce, jsme hráli zábavné a tolik dětmi oblíbené 
pohybové hry. Díky krásnému počasí jsme se 
mohli s dětmi opět věnovat lesní pedagogice. 
V lese děti bádaly a zkoumaly, pomocí lup od-
halovaly malá i větší tajemství lesa. Blíží se čas 
léta a my už se na něj s dětmi moc těšíme. 

Lenka Trávníčková

MŠ Sokolovská
Den Země s veřejností na Pražské
Milí přátelé, naše školka a škola vás srdečně zve 
na tradiční akci „Den Země s veřejností“, která 
se bude konat 7. června od 15.30 do 17.30 ho-
din (za deště se akce nekoná). V areálu na Praž-
ské jsme pro děti předškolního (3–6 let) a rané-
ho školního věku (1.–3. třída) připravili více než 
20 stanovišť na téma LES. Společně si užijeme 
bádání, tvoření a spoustu zábavy. Aktivity budou 

opravdu zajímavé! Budeme společně poznávat 
stopy zvířat, přiřazovat různé druhy ptáků podle 
jejich peří, nebude chybět lýkožrout, mravenci 
i lesní motýli. Společně si zahrajeme na straka-
pouda a medvěda. Vyrobíme si ptačí masky, 
malovat se bude na borovicovou kůru. Aby-
chom se na vás mohli připravit, potvrďte prosím 
svoji účast nejpozději do 1. června na e-mail 
skola@zs5.svitavy.cz, moc nám to pomůže. Dě-
kujeme. Tak neváhejte a přijďte mezi nás! 

Alena Vašáková 

ZŠ Felberova
Co plánuje Felberka v červnu

Před námi je poslední měsíc letošního školního 
roku. Rozhodně ho nehodláme vyplnit jen zkou-
šením a uzavíráním známek. Čeká nás i řada 
daleko příjemnějších aktivit. Na začátku června 
se opět po třech letech uskuteční Felberiáda – 
školní akademie, na které naši žáci předvedou, 
co umí. Těšit se můžeme na pěvecká a taneční 
vystoupení, rozloučení s deváťáky a na vyhlá-
šení „Borců roku“, tedy našich nejúspěšnějších 
žáků. Další plánovanou akcí jsou projektové dny 
zaměřené na chování v mimořádných situacích. 
Pro žáky prvního stupně je připravena ukázka 
práce psovodů, seznámí se s činností dobrovol-
ných hasičů a záchranné služby. Činnost vybra-
ných složek IZS je téma i pro žáky druhého 
stupně, které navíc čeká i ukázka práce vojáků. 
Školní rok zakončí jednotlivé třídy výlety a plá-
novanými pobyty v přírodě. Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Přípravná třída
Blíží se konec školního roku a my už si může-
me říci, že zřízení přípravné třídy v naší základ-
ní škole byl krok správným směrem. Předško-
láci se bez problému zařadili mezi naše děti 
a našli si zde kamarády. Chodí do školy 
s úsměvem a my i jejich rodiče vidíme, že je 
práce těší a každým dnem se v přípravě 
na školu zlepšují. Ty děti, které neměly odklad, 
skvěle a bez ostychu komunikují s vrstevníky 
i pedagogickými pracovníky, což není vůbec 
samozřejmé a troufám si tvrdit, že nás to obo-
hacuje všechny bez rozdílu. Daleko větší po-

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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krok je pak viditelný na dětech, které mají pro-
blémy s chováním nebo výslovností. Obrov-
skou zásluhu na tom mají jejich učitelky Lucie 
Odehnalová a Marta Tumová, ale také všichni 
naši pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, 
kteří na děti v průběhu dne působí. V letošním 
roce k nám chodí třináct předškoláků. A pro 
příští rok už máme patnáct nově přijatých dětí 
a tři čekající zájemce. Pokud se ozvou ještě 
další čtyři, otevřeme dvě přípravné třídy.

Zdeněk Petržela

ZŠ náměstí Míru
Noc v Bradavicích pokračuje 

Po dvouleté covidové pauze jsme opět mohli 
uspořádat druhý ročník tematického spaní 
ve škole.  
Tento literární a jazykový program je připraven 
pro šesťáky, kteří si nejdříve lístek na Bradavic-
ký expres musí zasloužit tím, že předem splní 
dva úkoly spojené s četbou a projektem. A jak 
to celé probíhá? 
Děti musí nejdřív zvládnout projít na nástupiště 
9 a ¾ . Po příjezdu do Bradavic všechny vítá 
v hodovní síni ředitel školy Albus Brumbál. Pes-
trý program zahrnuje 4 tvořivé dílny, večerní 
hostinu s ochutnávkou Bertíkových kouzelných 
fazolek, následuje chytrý kvíz a večerní úniková 
hra, jejíž atmosféru umocňuje filmová hudba, 
která se line celou školní budovou. 
Všechny koleje statečně bojovaly o body a le-
tos nakonec v soutěži vyhrál Zmijozel. Věříme, 
že se příští rok zapojí další stateční a šikovní 
šesťáci.  Zuzana Kořístková

ZŠ Riegrova
První společný den
Pět let po ukončení projektu R – komplex bu-
dou naše nové učebny a vybavení využívat 
dvakrát v roce i žáci z partnerských škol ze Svi-
tav a nejbližšího okolí (ZŠ Lačnov, Javorník, 
Vendolí, Koclířov a Opatov). V květnu jsme 
u nás hosty přivítali poprvé. Aktivity tohoto pro-
jektového dne byly zaměřeny na tři oblasti 
vzdělávání – ICT, polytechnickou výchovu a fy-
ziku, vedli je zkušení učitelé naší školy a zdatně 
pomáhali naši žáci. Děti si vyzkoušely, jak fun-

gují fyzikální zákony v praxi (například zda 
může banán či citron vést elektrický proud, 
jestli vajíčko umí plavat nebo jak funguje mag-
netismus), využily informatické a logické myš-
lení pro rozpohybování robůtka v sestavené 
dráze a tvořivě pracovaly s polytechnickými 
stavebnicemi. Během dopoledne se setkali 
i učitelé a mohli sdílet svoje pedagogické zku-
šenosti a inspirovat se navzájem. 

Milena Baťková

18. / so / 10:00–12:00 / 
Základní škola Svitavy, Riegrova 4
Drátování
Účast nutné hlásit předem na e-mail prazano-
va@riegrovka.cz.

ZŠ Sokolovská

ZŠ T. G. Masaryka
Zážitkový den s armádou
Školní výuka většinou probíhá ve školních lavi-
cích, a tak pro žáky, ale i pro učitele je vždy pří-

jemnou změnou aktivita mimo tento prostor. 23. 
května 2022 se v některých učebnách naší ško-
ly a zejména na školním hřišti uskutečnila zážit-
ková akce pořádaná ve spolupráci s Armádou 
ČR pod názvem POKOS neboli Příprava obča-
na k obraně státu. Žáci měli možnost zhlédnout 
ukázku boje zblízka, seznámili se s vojenskými 
vozidly a jejich vybavením, viděli vojenské zbra-
ně, poznali základy zdravovědy a vyslechli si 
zajímavé povídání o ozbrojených silách. Účast 
školy na takové akci rozhodně není samozřej-
mostí. Předcházelo jí vzájemné setkávání 
na sportovních a vzdělávacích programech 
a teprve poté nám byla nabídnuta možnost 
uspořádat tuto zajímavou činnost. Pro naše děti 
to byla netradiční zkušenost, některé možná 
začaly více chápat, jak náročné úkoly armáda 
plní. Byli jsme opravdu rádi, že se nám podařilo 
úspěšně zážitkový den zorganizovat, a jeho 
hlavním aktérům – vojákům a jejich velitelům 
– patří upřímný dík. Vlasta Holická Kosková

Speciální základní škola  
a střední škola Svitavy
Hravé odpoledne

Dne 5. 5. 2022 jsme v naší škole věnovali od-
poledne společnému dovádění na školní za-
hradě. Pro všechny družinové děti byly připra-
veny pohybové aktivity určené k trávení volné-
ho času v přírodě. 
Děti si ověřily svou zdatnost a vynalézavost při 
absolvování disciplín, jako bylo například zná-
mé „Člověče, nezlob se!“, kdy sami hráči byli 
figurkami na hracím poli. Dalšími hrami byly 
„Twister“, přetahovaná, foukání bublifukem, hod 
na cíl, nebo také hra „Pavučina života“. Součás-
tí odpoledne bylo i připomenutí uplynulých 
čarodějnic, a tak si některé děti přinesly i vlast-
ní čarodějnický kostým a vyzkoušely si proletět 
slalom na koštěti nebo hod koštětem a podlé-
zání pod ním. Jednotlivá stanoviště absolvova-
ly děti v duchu hesla „není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se“, a tak se nikdo nezlobil, když třeba 
nebyl první. 
Protože bylo i pěkné počasí, tak si všichni zú-
častnění užili krásný jarní den na čerstvém vzdu-
chu a spoustu zábavy.  Aneta Poláková

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
Již více než 20 let uskutečňuje gymnázium 
projekt zaměřený na seznamování žáků s pro-
blematikou holokaustu. Kromě jednodenních 
akcí (např. návštěva památníku židovských 
obětí v jihočeských Černovicích nebo prohlíd-
ka židovského města v Praze) jsou základem 
projektu dva vícedenní výjezdy žáků. Jeden 
z nich proběhl na konci dubna. Žáci sexty a 2. 
B odjeli do Terezína na třídenní workshop, kte-
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ZVEME VÁS NA CHARITATIVNÍ 
AKCI PRO OVOCNOU ALEJ  

 

KDO TO POŘÁDÁ? Ekotým ZŠ a MŠ Sokolovská 
           KDY?             7. června 2022 dopoledne 
           KDE?               Svitavský rybník – Rosnička 
   JAK PŘISPĚT?      Příspěvkem za startovné, koupí  
                              občerstvení  
    PROGRAM:        Pohybová aktivita kolem Rosničky 
                              dle vlastního výběru (např. běh) 

 
 
 

    Peníze budou věnovány na 
            edukační cedulky ke stromům. 

Bylo vysázeno celkem 89 ovocných stromů  
u hráze suchého poldru na Pražské.  

A naši deváťáci při jejich výsadbě pomohli 😊😊 
 

Jaký bude přínos ovocné aleje? Zvýší se tak rozmanitost rostlin a živočichů 
v dané lokalitě, koruny stromů vytvoří přirozený stín pro zvířata, kmenový 

systém zpevní půdu a pomůže k lepšímu zadržení vody. Navíc se tam budeme 
moci vzdělávat a prakticky se učit o botanice a živočišné říši. 

 
 

Srdečně zveme děti, rodiče a veřejnost! 
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rý byl zaměřen na problematiku holokaustu a 2. 
světové války. Prohlédli si bývalé ghetto, vězni-
ci gestapa, Malou pevnost, absolvovali besedy, 
prakticky zaměřené workshopy, prezentace 
atd. Ten druhý výjezd bude do Polska, kde žáci 
septimy a 3. B navštíví bývalý koncentrační tá-
bor v Osvětimi a prohlédnou si mj. také Krakov 
a jeho židovskou část. V rámci aktivit zaměře-
ných na holokaust škola spolupracuje mnoho 
let také s městským muzeem a galerií, zejména 
v rámci projektu Hledání hvězdy Davidovy. 

Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii

Žáky obchodní akademie vnímá většina lidí 
jako studenty, kteří jsou v zajetí ekonomických 
pojmů, financí, účtování, vidí je jen u počítače, 
s kalkulačkou, při studiu právních předpisů 
nebo překonávání rekordů v počtu úhozů 
na klávesnici. To je všechno pravda, ale budou-
cí ekonomové nebo podnikatelé žijí i kulturou. 
Proto vyjeli na konci dubna na třídenní literárně-
-historickou exkurzi do Prahy, proto zajeli do Vý-
chodočeského divadla v Pardubicích na diva-
delní představení Kytice nebo do svitavského 
divadla Trám na představení České nebe v po-
dání souboru DOMA, proto zašli na začátku 
května do městské galerie na výstavu obrazů 
a tuto návštěvu spojili se slohovým výcvikem. 

Milan Báča

SOU Svitavy
Spolupracujeme se základními školami
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se konal v našich 

dílenských třídách SOU Svitavy projektový 
den.  Žákům ZŠ Felberova jsme nejdříve vy-
světlili, co budou dělat. Seznámili jsme je 
s nářadím, výkresy, šablonami a hotovým 
finálním výrobkem. Postupně jsme dětem 
přiblížili práci s kovem. Každý si musel na-
měřit, orýsovat pomocí nádrhu, odůlčíkovat 
a  vyvrtat otvory pro šrouby. Dále si žáci pro-
lisovali misky a následně vše smontovali 
v hotový stojan dle výkresu. Nakonec jsme 
stojany načernili černou barvou pomocí 
spreje. Každý žák si vyrobil krásný kovový 
stojan na květináč. Cílem naší spolupráce se 
základními školami je, aby žáci získali co 
nejvíce konkrétních představ a informací 
o našich jednotlivých oborech prostřednic-
tvím polytechnické  a praktické výuky. 

Alice Štrajtová Štefková

Střední  
zdravotnická škola
Návrat do života

Po dvou covidových letech, které významně 
narušily běžný provoz, se naše škola v letošním 
druhém pololetí vrátila k normálnímu provozu. 
Přijímačky i maturitní zkoušky proběhly bez 
omezení. Třídy se vydaly na odborné nebo lite-
rární exkurze, uskutečnila se tradiční soutěž 
„Psychologická olympiáda“ nebo projekt „Dia-
betický den“. Kluci vytvořili fotbalovou jede-
náctku a úspěšně bojovali v okresním kole 
středoškolské soutěže. A vrátil se také tradiční 
rituál „posledního zvonění“, kdy se maturanti 
loučí se spolužáky a učiteli.
Všichni si přejeme, aby nám příští školní rok už 
nic nepokazilo.  Radim Dřímal

Jak to  
vidí mladí
Mladí v práci
Jsme současní žáci druhého ročníku Středního 
odborného učiliště Svitavy – oboru strojní mecha-
nik. Chceme se v životě uplatnit, ale víme, že 
tomu předchází učení a práce na sobě. 
My i naši spolužáci jsme na základní škole nemě-
li jasné představy, co budeme dělat po škole. 
Chtěli jsme, aby nás práce bavila. Během prvního 
a druhého ročníku jsme na praxích zjistili, co re-
álná práce obnáší. Měli jsme štěstí, protože jsme 
se ujistili, že je to v pohodě a vybrali jsme si dob-
ře. Tím, že máme praxe napůl s teorií, víme, co nás 
po škole čeká v pracovním procesu. Je spousta 
firem, která nám nabízí stipendia už teď ve škole. 
Ještě úplně jistě nevíme, zda nevyužijeme mož-
nosti po třetím ročníku pokračovat ve studiu ma-
turitního oboru na naší škole. Příští školní rok bu-
deme absolvovat svářečský kurz a získáme svá-
řečské průkazy s celostátní platností. Co čekáme 
od budoucnosti? Chceme dobrou práci, dostatek 
peněz a spokojený život.

Vzhledem k tomu, že škola spolupracuje s více 
než třiceti firmami, nebudeme mít problém s hle-
dáním si budoucího zaměstnání s dobrými pla-
tovými podmínkami. Škola se snaží žákům po ce-
lou dobu studia přiblížit zejména podmínky prak-
tické výuky reálného prostředí ve firmách. Může 
si to dovolit, protože moderní technické vybave-
ní má v současnosti na velice dobré úrovni. 

Adam Fáber a Filip Klusoň, SOU Svitavy
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Hynek Stříteský
Ředitel Městského muzea a galerie ve Svitavách
Městské muzeum píše svou historii od roku 1894, v čele muzea je nyní Hynek Stříteský, a to téměř 
dva roky. Sbírky se zaměřují na dokumentaci regionální historie, řemesel, umění a prací techniky, 
pravidelně se střídající výstavy se dotýkají témat nejrůznějších.

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Pane řediteli, představte nám svou organizaci.
„Nejprve si dovolím nabídnout delší odpověď. 
Muzeum je svým posláním v prvé řadě paměťo-
vá instituce. Náš hlavní úkol tedy spočívá ve sbí-
rání artefaktů současnosti, případně minulosti, 
o které pečujeme s cílem vzdělávat jejich pro-
střednictvím naše návštěvníky a zároveň je 
uchovávat pro následující generace. Takovým 
artefaktem může být trojrozměrný předmět, fo-
tografie, ale také vzpomínka či řemeslná doved-
nost. A protože jsme městské muzeum, uchová-
váme především paměť Svitav a blízkého okolí. 
Jsme však také galerií, proto sbíráme a vysta-
vujeme i předměty uměleckého charakteru.
Za účelem prezentace oné paměti a výtvarné-
ho umění směrem k veřejnosti nabízíme stálé 
expozice a připravujeme krátkodobé výstavy, 
pořádáme přednášky a workshopy pro děti 
i dospělé. V poslední době jsme přidali rovněž 
snahu seznamovat svitavskou veřejnost s okol-
ní přírodou a životním prostředím.
Naše muzeum je úzce spjato s místní komuni-
tou, proto se jako příspěvková organizace měs-
ta podílíme na organizaci řady akcí pro obyva-
tele Svitav a okolních obcí. K těm hlavním pat-
ří masopust, Velikonoce a Vánoce v muzeu, 
Muzejní noc, prázdninové řemeslné ateliéry či 
Řezbářský memoriál Aloise Petruse.
Stručná odpověď může znít následovně. Svi-
tavské muzeum se zaměřuje na regionální his-
torii, umění a řemesla Hřebečska. Speciálně se 
též věnujeme betlemářské tradici a prací tech-
nice, která je prezentována v největší expozici 
svého druhu v České republice.“
 
Kolik zaměstnanců tuto práci zvládá?
„Muzeum má dvanáct zaměstnanců, někteří tu 
však pracují na částečný úvazek. Musíme fun-
govat jako jakákoliv jiná veřejná instituce, to 
znamená, že zaměstnáváme dvě recepční, 
správce objektu, správkyni Ottendorferova 

domu a ekonomku. Abychom naplnili naše po-
slání, máme odborné zaměstnance, konkrétně 
historičku, dokumentátorku sbírek, správce 
sbírek a biologa, kurátorku výstav a lektorku 
umění, lektorku řemeslných a doprovodných 
programů a koordinátorku restaurování Velké-
ho svitavského mechanického betlému.“
 
Máte dostatek prostor pro své sbírky? Kolik 
exponátů muzeum vlastní? 
„Jen málokterý ředitel muzea, a to včetně těch 
největších institucí, může zodpovědně uvést, že 
má dostatek prostoru pro sbírkové předměty. 
V našem případě by to mohlo být lepší, ale zce-
la jistě by to mohlo být i mnohem horší. Svitav-
ské muzeum má své depozitáře přímo v objek-
tu, kde sídlí, tedy na Máchově aleji. Jejich kapa-
cita však již přestávala dostačovat, proto jsme 
v loňském roce získali další dvě depozitární 
místnosti v ulici Milady Horákové, které nám 
ulevily. S velkým očekáváním vyhlížíme k plá-
novanému Muzeu mechanických betlémů, kde 
vznikne nový depozitář, kvalitně a moderně 
vybavený, který nás zabezpečí do budoucna.“
 
Kolik výstav ročně se v muzejních prostorách 
vystřídá? A která byla třeba nejvíce úspěšná?
„V muzeu využíváme dva prostory pro pořádání 
krátkodobých výstav, horní sály většinou hostí 
výstavy výtvarného umění, spodní sály jsou ur-
čeny především pro výstavy s historickou, pří-
rodovědnou či etnografickou tematikou. Ročně 
připravíme jedenáct až dvanáct výstav. Velmi 
těžko se hodnotí, která z nich byla během mého 
zatím krátkého působení nejúspěšnější. Velkou 
část z uplynulých dvou let totiž muzeum zůstá-
valo kvůli pandemii onemocnění COVID-19 
uzavřené, případně fungovalo v omezeném 
režimu. Během uvedeného období se také čás-
tečně proměnilo chování návštěvníků. Záleželo 
by také na tom, podle čeho chceme hodnotit 
úspěch výstavy, neměl by to být pouze počet 
prodaných vstupenek, i když atraktivita výstavy 
pro veřejnost patří samozřejmě mezi hlavní kri-
téria. Jednotlivé výstavy v podstatě ani nejde 
srovnávat, některé mají spíše „komerční“ cha-
rakter, jiné jsou více odborné a vzdělávací. Vý-
stavní plán tvoříme rok až dva roky dopředu, 
přičemž mou snahou je vždy na začátku nové-
ho roku zhodnotit výstavy uplynulého cyklu.“
 
Muzeum pořádá během roku různé worksho-
py, o které bývá zájem?
„Ke klasickým a oblíbeným workshopům patří 
tvůrčí dílny sklářství, řezbářství a kovářství. 
V průběhu času jsme přidali odlévání kovů, ple-
tení z papíru, pletení z pedigu, plstění různými 
technikami apod. Úplnou novinkou je kaligrafie, 
výroba květinových věnců a ikonopisectví. 
Jsem vděčný, že téměř vždy se najde dosta-
tečný počet zájemců o připravované worksho-
py, protože nám pomáhají udržovat muzeum 
jako živou instituci.“

Nakolik jsou využívané programy pro školy?
„Školní skupiny patří mezi naše nejčastější ná-
vštěvníky. Je skvělé, že se v minulosti povedlo 
propojit školní výuku s muzejními programy, 
tato praxe není samozřejmostí a zdaleka nefun-
guje ve všech muzeích. A je naprosto úžasné, 
že se kontakt mezi školami a svitavským mu-
zeem daří udržet a mnohdy prohlubovat. Opět 
mě to naplňuje velkou vděčností. Vždyť co 
může být pro muzeum optimističtější, než když 
se do něj naučí chodit děti a mládež…“
 
Pořádáte několik akcí, jež jsou už tradiční sou-
částí kulturní nabídky ve městě.
„O některých akcích jsem již mluvil, nicméně 
muzeum je hlavním organizátorem masopustu, 
Velikonoc v muzeu, Hledání hvězdy Davidovy, 
Muzejní noci, Dnů otevřených ateliérů, Řezbář-
ského memoriálu Aloise Petruse, Malování pro 
Venkovku, Dnů evropského dědictví a Vánoc 
v muzeu. Snad jsem na nic nezapomněl... Není 
výjimkou, když akcí projdou stovky návštěvní-
ků. Opravdu rád mám zejména letní akce, kte-
ré se mnohdy promění v příjemnou slavnost 
na muzejní zahradě.“
 
Muzeum je pod Vaší taktovkou téměř dva roky. 
Co z nových plánů, které jste při nástupu měl, 
se podařilo naplnit?
„Mým hlavním cílem bylo kontinuálně navázat 
na aktivity, které v muzeu rozběhla Blanka 
Čuhelová, což se snad povedlo. Nově jsme zís-
kali potřebné depozitární prostory, jejichž po-
třeba již byla akutní. Velkou radost mám ze 
vstupu muzea do mezinárodní asociace muzeí 
ICOM. Letos v srpnu se v Praze uskuteční její 
generální konference, která bude znamenat 
pro české muzejnictví velkou událost, sjedou 
se na ní stovky muzejníků ze všech kontinentů 
kromě Antarktidy. Dnes mi přišel katalog čes-
kých členských muzeí ICOM, který dostanou 
všichni účastníci zmíněné generální konferen-
ce. A je skvělé, že mezi prezentovanými institu-
cemi je také naše muzeum, máme tak unikátní 
příležitost představit se celému světu.“
 
A na co nového se můžeme těšit?
„Z krátkodobého hlediska bych velice rád po-
zval na Muzejní noc, která se uskuteční 3. červ-
na. Během ní mimo jiné otevřeme dvě atraktivní 
letní výstavy. První z nich, Expedice pravěk, 
zkombinuje prezentaci zkamenělin, modelů pra-
věkých zvířat a maleb zachycujících život v pra-
věku, přičemž nejznámějším autorem bude 
zcela jistě slavný Zdeněk Burian. Jak je ve svi-
tavském muzeu dobrým zvykem, nebude chy-
bět ani množství interaktivit určených primárně 
dětem, ale samozřejmě nejen jim. Druhá výsta-
va, Dobrodružství cyklistiky, nás zavede do éry 
vysokého kola. Návštěvníci uvidí i několik jízd-
ních kol, které byly vyrobeny v meziválečném 
období ve Svitavách. Z dlouhodobější perspek-
tivy leží před námi vybudování Muzea mecha-
nických betlémů, kterému však ještě musí před-
cházet úspěšná žádost o dotaci z evropských 
fondů. Věřím, že úspěšní budeme a ve Svitavách 
vznikne unikátní expozice, která bude prezen-
tovat nejen náš skvost, Velký svitavský mecha-
nický betlém, ale také představí tvorbu mecha-
nických betlémů jako živé řemeslo. Tak nám 
držte palce...“ Ptala se: Petra Soukupová
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KULTURA

Kalendář akcí 2022 
4. / so / 12:00 / park Jana Palacha

Svitaverna
Zahájení letní sezony s festivalem 
dobrého jídla a pití

12:00 / velké pódium
zahájení

12:15 / malé pódium
Eliška Kotlínová a kapela (1. set)

Eliška zpívá a hraje na ukulele, kytaru a klavír. 
Má za sebou řadu hudebních úspěchů, k těm 
největším patří 1. místo v celorepublikovém 
finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 2018 
a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepubli-
kovém kole v Řevnicích. Jde si svojí vlastní 
multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co ji baví. 

13:00 / velké pódium
Michal Chovanec a Ondřej Klíč 
– Cvičenci za čárou
Břeťa a Čeněk se snaží zacvičit tu nejlepší sesta-
vu, ale čím víc se snaží, tím hůř jim to jde. Neuvě-
řitelně vtipná klaunérie v podání profesionálních 
klaunů, která spolehlivě rozesměje malé i velké. 
Představení vhodné pro děti od 2 let. Po předsta-
vení následuje workshop, ve kterém si děti vy-
zkouší klaunské dovednosti (délka 30 minut).

15:00 / velké pódium
Loutky bez hranic 
– Tři medvědi a drzá Máša
Medvědi šli na med, takže chaloupka je prázdná, 
Mášenka se v lese nudí, a tak vleze dovnitř ok-
nem, jak to bude dál? Hrají: Dora Bouzková, alter-
nace Jiřina Vacková. Představení je vhodné pro 
děti od 3 let. Po představení následuje výtvarná 
dílna: medvědí chaloupka (délka cca 30–40min).

16:40 / malé pódium
Eliška Kotlínová a kapela 
(2. set)

06Svitavský informační 
měsíčník

18:00 / malé pódium
kuchařská show Karolíny Kamberské

Karolína Kamberská je česká písničkářka a au-
torka kuchařských knih. 

19:00 / velké pódium
DominiKa & band
Zpěvačka DominiKa se svou kapelou je již stá-
licí na české hudební scéně. S kapelami zpívá 
už řadu let, nyní hraje také svoje autorské písně 
se svým „bandem” mladých muzikantů, kteří 
hrají profesionálně v mnoha hudebních projek-
tech. DominiKa vystupovala také na turné 
po Evropě s kapelou Abba Stars. Její písně jsou 
postaveny na pozitivních textech, pro dobrou 
náladu, a tím jsou vhodné pro širokou veřejnost 
a posluchače každého věku.

20:45 / velké pódium
Olga Lounová
Olga Lounová je populární česká zpěvačka, skla-
datelka, herečka a závodnice rally. V současné 
době se Olga věnuje hlavně vystupování s ka-
pelou a herectví v českých muzikálech a televiz-
ních seriálech. Mezi její dosud největší hity patří 
Láska v housce s Xindlem X a autorské skladby 
K výškám, Brány svaté a Jsem optimista. 

22:00 / Letní kino
Mimořádná událost
Režie: Jiří Havelka. Komedie, Česko, 2022, 102 
minut, nevhodné do 12 let. Jak byste se chovali, 
kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Hrají: 
Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková...
—————————————————

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

5. / ne / 14:00 / Vodárenský les
Ve světě skřítků a víl
Jednou za čas, když už slunce svítí a zem je do-
statečně prohřátá, vylézají ze svých skrýší skřítci 
a víly, které vodárenský les chrání. Nebude lehké 
se do Vodárenského lesa dostat, ale pokud tro-
šičku znáte tento svět, bude stačit odpovědět 
na jednu otázku, vypít zmenšovací lektvar a už 
máte bránu tohoto světa otevřenou. Vstupné 
50 Kč. Více informací na FB a www.svc.svitavy.cz.

3. / pá / 17:00–23:00 / městské muzeum  
a Ottendorferův dům
Muzejní noc
Vernisáž výstav Expedice pravěk a Dobrodruž-
ství cyklistiky, komentované prohlídky, koncert 
kapely Paraplet a vokálního souboru SYxtet, 
herní a tvůrčí aktivity pro všechny věkové ge-
nerace, tajuplná prohlídka Ottendorferova 
domu, promítání filmu Cesta do pravěku, ob-
čerstvení. Více na str. 15.

3. / pá / 18:00 / městské muzeum
Expedice pravěk

Vernisáž výstavy, která vezme své návštěvníky 
po vzoru slavného filmu Karla Zemana na ces-
tu proti proudu času. Setkáme se na ní s ma-
muty, jeskynními medvědy, dinosaury, přeslič-
kami i trilobity. Chybět nebudou ani obrazy 
Zdeňka Buriana a jeho současných následov-
níků ze sdružení PAS.

3. / pá / 18:00 / městské muzeum
Dobrodružství cyklistiky
Vernisáž výstavy o historii a technickém vývoji 
velocipedů, počátcích cyklistického sportu, 
prvních cyklistech a cyklistkách. 

3. / pá / 15:00–19:00 / „Trojka“, 
náměstí Míru čp. 3
Malování pro Venkovku
Místní výtvarníci budou vytvářet svá díla přímo 
před vašima očima. Pokud vás zajímá výtvarná 
tvorba, jste zvědaví jak to v „Trojce“ vypadá 
nebo hledáte inspiraci, přijďte se podívat nebo 
si popovídat s těmi, jejichž vášní a koníčkem je 
malování.

3. / pá / 19:00 / Nadace J. Plívy, 
přednáškový sál
Hudebně poetický večírek ke stému výročí 
narození Jana Skácela
Pavla Šefrnová – kontrabas, zpěv, Johana Vav-
řínová – flétna, zpěv, přednes. Vstupné: dobro-
volné.

3. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
ADAME ve Svitavách
ADAME zavítá 3. 6. do svitavského Tyjátru spo-
lečně s hosty Karlem Čermákem a slovenským 
interpretem Dies Nox (RNB, pop, rap). 
Program: 20:00 – otevření klubu, 21:00 – Dies 
Nox, 21:30 – ADAME + Karel Čermák, 23:00 – 
afterparty.
Vstupné: 99 Kč předprodej, 120 Kč na místě, 
179 Kč VIP balkon.
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5. / ne / 19:00 / Fabrika
Lucie Bílá – Recitál

Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé 
za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se 
můžete na jedinečný hudební zážitek v podání 
toho nejlepšího hlasu české hudební scény.
Vstupné: 990 Kč (sál) a 950 Kč (balkon). Před-
prodej vstupenek v recepci KC Fabrika a pro-
střednictvím sítě SMSTicket.

6. / po / 10:00 / dětské oddělení knihovny
S knížkou do života 
– klub pro děti do tří let
Součástí dopoledního programu na téma „Po-
hyb s říkadly“ 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 rámci projektu Bookstart 
– s knížkou do života, který je zaměřen na pod-
poru čtenářství od raného věku dítěte. 

6. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Nostalgie
Nostalgie je film, který zprostředkovává přede-
vším vnitřní svět – prožitky, obrazy, sny, básně, 
vzpomínky, pocity, šílenství a používá při tom 
nesmírně silné obrazy, zvuky a situace, které 
nám dají možnost nahlédnout do nitra jednoho 
z nejlepších režisérů vůbec – Andreje Tarkov-
ského (Stalker, Andrej Rublev). Režie: Andrej 
Tarkovskij. Hrají: Oleg Jankovskij, Erland Jose-
phson, Domiziana Giordano. Večerem provází 
Michal Kadlec.

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

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

9. / čt / 15:00 / dětské oddělení knihovny
Workshop s Martinem Sodomkou
a jeho knihou Jak si postavit auto. Před budo-
vou Fabriky bude k vidění autorův vlastnoručně 
zrenovovaný vůz Škoda Octavia r. v. 1963

9 червня о 15 год./ дитячий відділ бібліотеки
Cемінар з Мартином Содомкою 
та його книжкою „Як створити автомобіль“. 

Перед будівлею „Fabrika“ буде виставлено 
Škoda Octavia 1963 року випуску авторoм само-
стійно відремонтована.

9. / čt / 16:00–18:00 / MC Krůček
První pomoc u dětí
Praktický vzdělávací seminář s lektorkou kurzů 
první pomoci Mgr. Kateřinou Krausovou. Cena 
200 Kč, pro členy MC Krůček 150 Kč. Je nutná 
rezervace místa na e-mailu materskecentrum@
kruceksvitavy.cz.

10.–16. / pá–čt / Fabrika, divadlo Trám, kino 
Vesmír a Farní stodola
Dětská scéna 2022
Už 50. celostátní přehlídka dětského divadla 
a 50. celostátní přehlídka dětských recitátorů.

17. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Rockový kvíz
Přijďte si ověřit vaše znalosti rockové hudby. 
Zábava pro všechny, spousta muziky + živé 
hraní, zajímavé ceny. Rezervujte si svá místa. 
Startovné: 50 Kč.

18. / so / 10:00–12:00 / Základní škola Svitavy, 
Riegrova 4
Drátování
Účast nutné hlásit předem na e-mail prazano-
va@riegrovka.cz.

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

19. / ne / 20:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí z knihy U nás v Evropě 
(Markéta Hejkalová)
Projekt LiStOVáNí představuje knihy na jevišti. 
Tentokrát to bude cooking show U nás v Evro-
pě s knihou, která vychází ze stejnojmenného 
televizního pořadu. V průběhu večera navštíví-
te země Evropské unie a seznámíte se s vybra-
nými deseti evropskými tatínky. Společně uva-
říme hutný euroguláš, těšte se na velkou diva-
delní kuchařskou show! Účinkují: Lukáš Hejlík 
a Alan Novotný. Vstupné 100 Kč. Pořádá měst-
ská knihovna. 

20. / po / 16:00 / Fabrika 
Sportovec roku
Za účasti vedení města budou oceněni spor-
tovci od nejmladší kategorie, trenéři, úspěšné 
kolektivy či jednotlivci, kteří se zasloužili 
o úspěšnou reprezentaci Svitav i v mezinárod-
ním měřítku.

24. / pá / 19:00 / divadlo Trám
Céčko Svitavy: hra Žízeň
Žízeň je příběh prolínající se minulosti, součas-
nosti a budoucnosti, inspirovaný Exupéryho 
Citadelou. Příběh o řádu a svobodě, vládnutí 
a bezvládí. O morální i reálné apokalypse, za-
příčiněné opuštěním tradic, lidských hodnot 
a selského rozumu. Původní písničky rámují 

oživlé loutkové obrazy, podporované jemnou 
hrou světel. Napsal, hudbu složil a režíroval Ma-
těj Šefrna. Vstupné: dobrovolné.

24.–25. / pá–so / rybník Rosnička
Festival Rosnička
Festival současné elektronické hudby Rosnička 
nabídne přes 30 vystoupení na dvou samostat-
ných scénách. Na letošní soupisce jsou hosté 
z Polska, Rakouska, Německa, Belgie, Španěl-
ska a dokonce i z Argentiny. Tuzemskou hvěz-
dou festivalu ve složení Hugo Toxxx a James 
Cole je legendární rapové duo Supercrooo, 
na své si ale přijdou hlavně příznivci taneční 
klubové hudby. Dále se představí například 
zpěvačka Aiko, experimentální umělec Oliver 
Torr, slovenský producent ISAMA ZING nebo 
techno duo Ethno Service.

Kompletní program a více informací o letošní 
Rosničce naleznete na webových strán-
kách www.festivalrosnicka.cz nebo festivalovém 
Facebooku a Instagramu. Vstupenky jsou k do-
stání v on-line předprodejní síti  smsticket.cz.

25. / so / 14:00 / Farní stodola a zahrada
30 let Dramatické školičky ve Svitavách

Sraz absolventů u příležitosti 30 let školičky. 
Program u fary je určen dětem i dospělým, uvi-
díte dětské představení Otěstánek (od 15 ho-
din, hrají Dorota a Adam Krátcí), koncert kape-
ly Paraplet (od 16 hodin), představení pro rodi-
ny s dětmi od 6 let Vlez v les – nový cirkus, 
akrobacie na lanech a divadlo masek (od 17 
hodin). Vezměte si s sebou piknikové deky, ko-
šíky s dobrotami, hry, hudební nástroje, fotogra-
fie, co je vám libo…atd. Občerstvení bude zajiš-
těno. Vstup volný a dobrovolný.

25. / so / 20:00 / klub Tyjátr 
Hambáč Párty
Nejlepší párty s rockovými i oldies hity. Zahra-
jeme na vaše přání české i zahraniční fláky.

26. / ne / 16:00 / park Jana Palacha
Léto v parku: promenádní koncert
Dechová hudba Astra Svitavy a žákovský or-
chestr ZUŠ Svitavy.
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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
16. 5.–30. 6. 2022
Absolventi výtvarného oboru 
Základní umělecké školy Svitavy
Závěrečné práce studentů výtvarného oboru 
ZUŠ Svitavy pod vedením Ivy a Pavla Fialových.

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 muze-
um 461 532 704.

Výstavy SKS
Fabrika: foyer, 2. pasáž, 3. patro, 4. patro
Národní Soutěž a výstava amatérské fotografie 
ve Svitavách po dvacáté šesté a naposled… 
Tuto výstavu můžete vidět do 30. 6. 2022.

Kino Vesmír, divadlo Trám
Výstava mladých umělců
Od začátku června vystavují malí a mladí uměl-
ci z GAMU (galerijní akademie mladých uměl-
ců při Městském muzeu a galerii ve Svitavách) 

svá díla v prostorách divadla Trám. Výtvarnou 
inspiraci děti nacházejí nejen v jednotlivých 
kapitolách dějin umění, ale i ve výstavách, kte-
ré svitavské muzeum pořádá. K vidění tak jsou 
nejen pravěké malby, babylonské věže či krét-
ské labyrinty, ale i secesní malby nebo fauvis-
tické krajinomalby aj. Soubor nejrůznějších 
témat a výtvarných technik je k vidění do kon-
ce prázdnin. Práce vznikaly během školního 
roku 2021/22 pod vedením Ley Sehnalové.

Kino Vesmír
1. / st / 19:30
Seveřan USA 2022 
Překonej svůj osud. Kam až bude mladý vikingský 
válečník ochoten zajít, aby pomstil vraždu svého 
otce? Seveřan je rozmáchlý historický epos Ro-
berta Eggerse, jednoho z nejosobitějších filmařů 
současnosti. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky.

2., 3., 5. / čt, pá, ne / 19:30
Pánský klub ČR 2022 PREMIÉRA!
Muži chtějí ženy. Někteří až moc… Terapie pro 
„eroticky závislé“ svede dohromady naprosto 
nesourodou pětici. Komedie. Hrají: Kristýna 
Hrušková, Jiří Mádl, Milan Šteindler, Bolek Po-
lívka a další. Režie: Matěj Balcar. Vstupné: 
130 Kč, 89 minut.

3. a 5. / pá, ne / 17:00
Zakletá jeskyně ČR, Slovensko, Maďarsko 2022 
PREMIÉRA!
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zá-
zračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné pokla-
dy. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé po-
třebují nejvíce. Jsou zde však i drahokamy, ale 
toho, kdo by chtěl některý z nich odnést, postih-
ne dávná kletba. Vstupné: 140 Kč, 98 minut.

————————————————————————

Letní kino v Parku Jana Palacha
4. / so / 22:00
Mimořádná událost ČR 2022
Podle neskutečné události

26. / ne / 19:00 / divadlo Trám
České nebe aneb...
Studentská variace Cimrmanova dramatického 
kšaftu v podání DOcela MAlého divadla Svitavy. 
Režie: Radka Oblouková. Vstupné dobrovolné.

Workshopy
10.–13. / so–ne / muzejní dílny
Ikonopisecký workshop
Speciální tématický workshop pod vedením 
Martina Damiana je určen pro zájemce o staré 
techniky malby nebo ty, kteří si chtějí vytvořit 
ikonu svého patrona. Není třeba mít výtvarné 
vzdělání, stačí mít chuť si vyzkoušet něco no-
vého. Naučíte se skoro zapomenuté řemeslo, 
míchat speciální barvy či pracovat s plátkovým 
zlatem. Workshop je určen osobám od 15 let.
Cena 3600 Kč za osobu, v ceně je výrobní ma-
teriál, pracovní a ochranné pomůcky, odborný 
lektor, skripta o historii, teologii a praktické tvor-
bě ikon, pitný režim.
Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, 
lektor@muzeum.svitavy.cz.

25. / so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Workshop plstění
Workshop je určen dospělým i rodinám s dětmi 
do 15 let. Možnosti tvoření z vlny jsou opravdu 
rozmanité. Tentokrát si budete moci vyzkoušet 
plstění mokrou technikou. Lektorka Edita  
Bártlíková vás naučí vyrábět pouzdro na mobil 
či brýle nebo malou kabelku. V rámci programu 
bude možné plstit i předměty za pomoci plstí-
cí jehly, například drobné ozdoby.
Cena 700 Kč za osobu, v případě rodinného 
tvoření dítě do 15 let v doprovodu dospělé oso-
by 600 Kč, v ceně je výrobní materiál, pracovní 
a ochranné pomůcky, odborný lektor, oběd 
a pitný režim.
Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, 
lektor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy
Městské muzeum a galerie
3. 6.–18. 9. 2022
Expedice pravěk
Výstava obrazů legendárního malíře pravěku 
Zděňka Buriana a jeho současných následov-
níků, která bude obohacena o skutečné zka-
meněliny či modely prehistorických zvířat. K vi-
dění budou opravdové mamutí kly, dinosauří 
zuby, lebka jeskynního medvěda, trilobiti apod. 
Děti si navíc vyzkouší hledání vlastních zkame-
nělin, vytváření dinosauřích stop a spoustu 
dalších her. Nechybí ani bohatý výukový pro-
gram pro školy všech stupňů.

3. 6.–4. 9. 2022
Dobrodružství cyklistiky
Výstava zavede své návštěvníky do éry vyso-
kého kola a představí jeho vývoj od poloviny 
60. let devatenáctého století až do počátku 
století dvacátého, kdy jej vystřídal dobovou 
terminologií tzv. bezpečník, tedy jízdní kolo 
v podobě, v jaké ho známe dnes. Chybět ne-
bude ani svitavský koutek a související herní 
aktivity.
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Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, kte-
rý nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá 
Jiří Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu 
Vlastníci, ve svém dalším filmu, komedii Mimo-
řádná událost. Doba trvání 102 minut.
————————————————————————

7.–8. / út, st / 19:30
Vyšehrad: Fylm ČR 2022
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, jak by 
řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád 
stejný dement, ale začalo se mu konečně da-
řit… Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek. Vstupné: 
130 Kč, od 15 let, 103 minut.

9. / čt / 19:30
Když prší slzy ČR 2022
Domácí násilí v rodinách trápilo jeho oběti 
i v minulých letech či stoletích, díky covidové-
mu lockdownu se bohužel nyní rozšířilo do ro-
din, kde by nikdo agresi, ať už fyzickou nebo 
psychickou, neočekával.
Film založený na skutečném příběhu. Erotické 
drama. Režie: Michaela Semela. Vstupné: 
130 Kč, od 15 let, 83 minut.

14. / út / 19:30
Po čem muži touží 2 ČR 2022 
Komedie Po čem muži touží 2 je volným pokra-
čováním divácky nejúspěšnějšího českého 
snímku roku 2018. Film je opět humorným po-
hledem na střet mužského a ženského světa 
a hledání jejich vzájemného porozumění, které 
může jednoho i druhého dovádět k šílenství. 
V hlavních rolích: Jiří Langmajer a Anna Polív-
ková. Režie: Rudolf Havlík. Vstupné: 140 Kč, 95 
minut.

15. / st / 19:30
Muži na pokraji nervového zhroucení 
Francie 2021
Sedm městských mužů ve věku od 17–70, kte-
ří mají společnou jedinou věc – všichni jsou 
na pokraji nervového zhroucení. Jejich zoufal-
ství je zavede na opuštěnou vlakovou stanici 
uprostřed ničeho, kde začíná neobvyklý 
„CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, jenž je má postavit 
zpět na nohy… Komedie. Režie: Audrey Dana. 
Vstupné: 120 Kč, titulky, 97 minut.

16.–19. / čt, pá, so, ne / 19:30
Jurský svět: Nadvláda
USA 2022 PREMÉRA!
Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka 
za Jurským parkem a Jurským světem hledá 
odpověď na otázku, zda bychom mezi dino-
saury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prv-
ního dílu, pod bedlivým dozorem produkujícího 
Stevena Spileberga, natočil sen každého fa-
nouška napětí, akce a pravěkých ještěrů. 
Vstupné: čt 2D, titulky, 140 Kč, pá 2D, dabová-
no, 140 Kč, so+ne 3D, dabováno, 150 Kč. Doba 
trvání 147 minut.

17.–19. / pá, so, ne / 17:00
Rakeťák USA 2022 PREMIÉRA!
Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze 
Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna 

a ještě dál! Animovaný rodinný film. Režie: Ag-
nus McLane. Vstupné: 130 Kč, dabováno.

21.–22. / út, st / 19:30
Kdyby radši hořelo 
ČR 2022 PREMIÉRA!
Filmová komedie o dobrovolných hasičích 
s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem 
nebo Annou Polívkovou v hlavních rolích. Sbor 
hasičů jedné vesnice bude čelit úplně jiné vý-
zvě, než přináší obvyklý oheň. Klidný a spoko-
jený život ve vsi totiž zničí podezření na akci 
teroristů. Režie: Adam Koloman Rybanský. 
Vstupné: 120 Kč, 84 minut.

23.–25. / čt, pá, so / 19:30
Prezidentka 
ČR 2022 PREMIÉRA!
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky 
první česká prezidentka, má za sebou rok 
v úřadu. Je zahlcená prací: její program je kaž-
dý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla 
v klidu odpočinout bez pozornosti celé repub-
liky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu 
kousku. Vezme si paruku a v dokonalém pře-
vleku se v noci potají vytratí z hradu… Komedie. 
Režie: Rudolf Havlík. Vstupné: 140 Kč. 

24.–25. / pá, so / 17:00
Náměsíčníci Německo 2022 
PREMIÉRA!
Někdy je lepší svou malou sestřičku poslou-
chat! Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, 
že jeho sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její 
bláznivý příběh o mluvícím broukovi nebyl vy-
myšlený. Anna byla unesena zlým Měsíčním 
mužem… Animovaný rodinný film. Vstupné: 
120 Kč, dabováno, 85 minut.

28.–30. / út, st, čt / 19:30
Elvis USA 2022
Film Baze Luhrmanna o životě a hudbě Elvi-
se Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho 
komplikovaného vztahu s tajemným mana-
žerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom 
Hanks).
Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi 
Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, 
od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho ne-
bývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní 
krajiny a ztráty nevinnosti v Americe… Vstupné: 
130 Kč, titulky, 153 minut.

Sport
FOTBAL
4. / so / 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Bohemians B
ČDD U19 a U17.

4. / so / 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Ústí n.O. B
A třída muži.

5. / ne / 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Čáslav
ČLŽ U15 a U14.

5. / ne / 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Moravská Třebová
KP muži.

17. / pá / 17:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Litomyšl
KP muži.

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

18. / so / 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Žamberk
A třída muži.

19. / ne / 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Třebeš
ČLŽ U15 a U14.

19. / ne / 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Kolín
ČLŽ U13 a U12.

FLAT TRACK
4. / so / 14:00 / plochodrážní stadion Cihelna
Flat track – mistrovství ČR
Americká plochá dráha flat track.

————————————————
Kalendář akcí
Sledujte kalendář akcí na webových 
stránkách www.svitavy.cz pod novinkami. 
Zde najdete aktuální program.
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Městské  
muzeum a galerie

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

Dobrodružství cyklistiky

Putovní výstava Dobrodružství cyklistiky nás 
zavede do éry vysokého kola a představí jeho 
vývoj od poloviny 60. let devatenáctého století 
až do počátku století dvacátého, kdy jej vystřídal 
dobovou terminologií tzv. bezpečník, tedy jízdní 
kolo v podobě, v jaké ho známe dnes. Výstava 
představí velocipedy dovážené, ale také domá-
cí produkci. Seznámí nás s počátky cyklistické-
ho sportu na území habsburské monarchie, 
vznikem prvních jednot a spolků velocipedistů, 
prodejci a výrobci vysokých kol, rozmanitostí 
technických principů i s prvními ženami na vy-
sokém kole zvanými cyklistínky. Výstava bude 
mít také svitavský koutek. Vysoká kola se v na-
šem městě sice nikdy nevyráběla, ale mezi vál-
kami se produkci jízdních kol věnovalo několik 
továren, z nichž nejznámější byla strojírna Karla 
Löschingera, zabývající se primárně konstrukcí 
šicích strojů. Na své si ve výstavě zcela jistě při-
jdou fanoušci cyklistiky, zájemci o historii, ale 
také všichni ostatní, kteří touží po poznání ně-
čeho nového.  Hynek Stříteský

Muzejní noc
První červnový pátek patří již tradičně svitavské 
muzejní noci, která představuje příjemné zahá-
jení nejen muzejní letní sezóny v našem městě. 
V letošním roce se bude konat 3. června a za-
čneme ji v 17:00 na muzejní zahradě koncertem 
místní kapely Paraplet. Následovat bude verni-
sáž letních výstav Expedice pravěk a Dobro-
družství cyklistiky, spojená s jejich komentova-
nými prohlídkami. Program muzejní noci bude 
pokračovat tajuplnou prohlídkou Ottendorfero-
va domu (19:30 a 21:30) v podání DOcela MA-
lého divadla Radky Obloukové, při které se 
vrátíte v čase, a to do roku 1922. Setkáte se při 
ní nejenom se svitavskou honorací a sirotky 
místního sirotčince, ale představí se vám také 
vítěz mezinárodního mistrovství Rakouska-
-Uherska na vysokém kole nebo moravský kra-
sový badatel Karel Absolon. Večer v Ottendor-
ferově domě bude zdobit satirická pohádka K. 
H. Borovkého „Král Lávra“. Odvážné děti (nej-
mladší mohou i s rodiči) se poté vydají za stra-
šidýlkem Kuli do podzemních chodeb Otten-
dorferova domu a dospělé (při šálku čaje 
v místní čajovně) určitě potěší poslech morav-

ských či romských písní skupiny Halúska. V mu-
zejních dílnách a na muzejní zahradě budou 
mezi 18:30 a 21:30 připraveny herní aktivity, 
v rámci kterých si vyzkoušíte střelbu z luku, od-
lévání pravěkých tvorů do sádry, malování 
na kameny, pravěký kvíz, jízdu na lehokole či se 
budete moci vyfotografovat na vysokém kole. 
Od 21:00 opět na muzejní zahradě přivítáme 
svitavský vokální soubor SYxtet a celý program 
ukončí tamtéž promítání legendárního filmu 
Karla Zemana Cesta do pravěku (od 21:30).
Po celou dobu akce, na níž bude vstup zdarma, 
zůstane muzeum otevřené s možností navštívit 
expozice. Zajištěno bude bohaté občerstvení. 
Zbývá si popřát hezké počasí, aby se muzejní 
slavnost také letos opravdu vydařila. Těšíme se 
na setkání s vámi.  Hynek Stříteský

S muzeem do pravěku
Od 3. června do 18. září 2022 můžete v muzeu 
prožít nevšední zážitek spojený s obrazy legen-
dárního malíře pravěku Zděňka Buriana a jeho 
současných následovníků, mezi něž patří na-
příklad Petr Modlitba a Pavel Dvorský. Vše bude 
v rámci výstavy Expedice pravěk! doplněno 
skutečnými zkamenělinami a modely prehis-
torických zvířat. K vidění tak budou například 
opravdové mamutí kly, dinosauří zuby či lebka 
jeskynního medvěda. Nechybí ani známí trilo-
biti, živý bahník, obávaný mořský predátor mo-
sasaurus nebo veledaněk s až třímetrovým 
parožím. Rostliny zastupují obří přesličky a kap-
radiny z prvohor. Děti si navíc vyzkouší hledání 
vlastních zkamenělin, vytváření dinosauřích 
stop a spoustu dalších her. Nechybí ani bohatý 
výukový program pro školy všech stupňů. Tak 
na viděnou v pravěku!  Jakub Vrána

Malování pro Venkovku
Každoroční Malování pro Venkovku je výtvar-
ným projektem, jehož cílem je aktivizace svi-
tavského malířského „podsvětí“ (myšleno jako 
prostoru, na který není vidět i přesto, že vyka-
zuje kvalitní malířskou aktivitu). Akce, která již 
po jedenácté sblíží místní výtvarníky, má za cíl 
nejen společné tvoření v historicky a kulturně 
zajímavých a kontrastních místech města, ale 
především přiblížit tvorbu místních veřejnosti. 
Malování pro Venkovku bude tentokráte v prosto-
rách takzvané „Trojky“ (čp. 3 na svitavském ná-
městí Míru, hned vedle Ottendorfferova domu). 
V budově, kde v budoucnosti vznikne Muzeum 
mechanických betlémů, proběhne v rámci Mu-
zejní noci dne 3. června 2022 od 15 do 19 hodin. 
Pokud vás zajímá výtvarná tvorba, jste zvědaví 
jak to v „Trojce“ vypadá nebo hledáte inspiraci, 
přijďte se podívat nebo si popovídat s těmi, je-
jichž vášní a koníčkem je malování. Díla budou 
odhalena 2. září 2022 v 19 hodin ve Venkovce 
(ulička Pod Věží). Lea Sehnalová

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (6)

Historie svitavského muzea 
2011–2020
Toto desetiletí bychom mohli nazvat dese-
tiletím Muzejní animace a Velkého svitav-
ského mechanického betléma. Snaha 
pracovníků muzea se po celou dobu jeho 
existence zaměřovala k získání nejmenších 
návštěvníků, dětí a mládeže. Po roce 2010 
jsme se této výzvě začali věnovat systema-
ticky. Zpracovali jsme analýzu požadavků 
na činnost muzea prostřednictvím ankety 
ve svitavských školách, na jejích podkla-
dech jsme připravili projekt Muzejní anima-
ce, na jehož realizaci jsme získali z evrop-
ských fondů 2,5 milionu korun. Na muzej-
ním dvoře jsme ve spolupráci s arch. 
Romanem Svojanovským vybudovali aty-
pické prosklené dřevěné dílny, které jsme 
vybavili mobiliářem a nářadím a ve spolu-
práci s uměleckými řemeslníky začali or-
ganizovat muzejní programy nejen pro 
školy, ale i víkendové pro veřejnost a rodiny 
s dětmi. Cílem projektu bylo posílit výuko-
vé programy žáků na základních a střed-
ních školách v oblasti regionální historie, 
řemesel a umění s využitím zážitkové mu-
zeo-pedagogiky a hned v prvním roce se 
těchto programů zúčastnilo více než  
5,5 tisíce žáků. K jednotlivým aktivitám byly 
vydány doprovodné publikace, programy 
v muzejních dílnách jsme průběžně rozši-
řovali a doplňovali na základě požadavků 
návštěvníků muzea. Náš plán zafungoval! 
Malí návštěvníci si cestu do muzea našli.
Toto období bylo také přelomové pro mu-
zejní sbírky – v roce 2012 se do Svitav vrá-
tilo z Pardubic velké množství původních 
muzejních předmětů poválečného muzea 
a hlavně svitavský betlém. Vznikla nová 
expozice „Labyrint svitavských příběhů“, 
která návštěvníkům představila nejen his-
torické mezníky našeho města, ale také 
tyto navrácené předměty našich předků. 
V jejím centru stála část svitavského bet-
léma. A my jsme se rozhodli udělat pro 
znovuzrození tohoto krásného výtvoru ši-
kovných rukou bývalých Svitavanů vše, co 
bylo v našich silách. Oslovili jsme vynika-
jící restaurátory a začali shánět peníze 
na nákladné restaurování souboru, který 
se mezitím stal kulturní památkou České 
republiky. Po mnoho let probíhalo náročné 
restaurování tohoto vzácného souboru. 
A protože betlém je opravdu velmi vzác-
nou, ojedinělou památkou, začali jsme 
připravovat podmínky pro zřízení jedineč-
ného Muzea mechanických betlémů. 
Muzeum ale stále fungovalo směrem k ve-
řejnosti. Konaly se tu zajímavé výstavy (Jiří 
Kolář ve spolupráci se Sovovými mlýny, 
výstavy k výročí železnice, první autorská 
výstava Martina Sodomky), muzeum navští-
vily významné osobnosti kulturního života 
(Meda Mládková, Arnošt Lustig, Jan Gry-
gar…), výrazně jsme se podíleli na význam-
ných akcích města (760 let města, oslavy 
100 let ČSR). Po třiceti letech se v roce 
2020 vyměnilo vedení muzea a nastoupilo 
cestu dalšího desetiletí plnou výzev. 

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

Krajské kolo Českých vizí zná vítěze
Krajské kolo celostátní přehlídky filmové tvorby 
České vize 2022 ve Svitavách se uskutečnilo 
29. dubna 2022 v kině Vesmír. Do soutěže se 
přihlásilo 20 tvůrců a tvůrčích týmů s 21 snímky 
v celkové délce 299 minut. V porotě zasedli 
Marián Polák, Marek Sklář a Petr Horák.

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize 
2022 ve Svitavách přinesla velmi zajímavé 
a pečlivě natočené filmy v kategorii dokumen-
tárních filmů. Zvítězil snímek „Nitěnky“ – Příběh 
bez předsudků, který se zabývá společensky 
citlivým problémem, týkajícím se každého 
z nás. Hlavní hrdinka (a její dvojče) poznává 
na vlastní kůži, jaké to je, když společnost sou-
dí lidi jen podle jejich zjevu, aniž by daného 
člověka skutečně znala. Porota ocenila výběr 
tématu, hlavní hrdinky a velmi empatický a cit-
livý přístup autorů Lukáše Hodise a Lukáše 
Vojáčka k člověku v nelehké životní situaci. 
Kategorie reportáž přinesla bohužel jen jeden 

snímek, což je velká škoda a porota v ní vidí 
velký potenciál pro tvůrce do dalších ročníků. 
Podobně jako oceněný snímek Město duchů 
Petra Vorlíčka zde mají tvůrci možnost se vyjá-
dřit k aktuálnímu dění ve společnosti s nespo-
čtem témat všude okolo nás. 
Hrané snímky byly v soutěži tentokrát nebývale 
silně zastoupeny, byly originální svým jedi-
nečným pojetím tématu, filmovými postupy, ře-
meslem i nápady. Hlavní cenu si právem odvezl 
Nejlepší kamarád režiséra Chrise Valy. Film po-
jednávající o problematice šikany na střední 
škole graduje každým okamžikem a o překvapi-
vý moment není nouze ani v samotné závěrečné 
scéně snímku. Ve filmu, jenž vykazuje všechny 
znaky profesionálně natočeného díla, se dozví-
me mnohé nejen o formách šikany, ale i pohnut-
kách agresora, který může být veden primárně 
nikoli touhou ubližovat, nýbrž zoufalou snahou 
po kamarádství a uznání. Producenty filmu jsou 
studenti Filip Špinka z Litomyšle a Štěpán Hartl, 
kteří si také založili neziskovou organizaci zamě-
řenou na boj proti šikaně. V jejím rámci iniciova-
li i vznik filmu Nejlepší kamarád, který jistě ocení 
nejedna škola v rámci výukového programu 
zabývajícího se problematikou šikany.
Za zmínku pak stojí i postapokalyptický film 
What?, který po promítání vyvolal dlouhé pole-
miky. Ambiciózní snímek teprve osmnáctiletého 
autora Tomáše Kleinera sice postrádal zá kladní 
dramatickou stavbu, tedy jasný začátek, pro-
středek a konec, dokázal však diváky za ujmout 

svou atmosférou. Animované snímky pocháze-
ly všechny (až na jediný) z téže ústeckoorlické 
školní „stáje“ žá kyň grafického oboru SŠUP.
První místa byla udělena dvěma filmům. Na po-
etické odpovědi Anny Amálie Komárové 
na otázku Proč padají hvězdy porotu zaujalo 
grafické zpracování, vypointování a celková ná-
lada. Černobílá kreslená Spečeně od Sofie Fe-
nykové zase naopak dala připomenout až dé-
monickému vtipu animáků Jana Švankmajera. 
Dvě dílka si pak odnesla čestné uznání: Kra-
ťoučký Úlet Jany Holubové a Life like Elišky Cva-
chové. Hned v několika animácích se projevila 
potřeba mladých tvůrců reagovat na součas ný 
svět s jeho technologiemi i pocity odcizení.
To je koneckonců i případ jediného letošního 
filmu v kategorii experimentu, Portfolia Tomáše 
Mohra. Reakce na ztracený čas, který nám ov-
šem počítače původně slibovaly šetřit.
V poslední kategorii se letos objevily tři, z hle-
diska úrovně celkem vyrovnané, videoklipy. Prv-
ní místo si odnesl Lukáš Prudil se svižným mu-
zikantským klipem na píseň skupiny Paraplet 
– Ohně. Další dva, obrazově zajímavé a do de-
tailů dotažené klipy, vznikly k písním skupiny 
Miagra. Videoklipy Kakaporána a Samuel jsou 
z dílny Adama Faltuse a porota je odměnila  
2. a 3. místem. Přehled oceněných najdete 
na webu ceskevize.cz.  

Marián Polák, Marek Sklář, Petr Horák  
a Daniel Zezula

30 let Dramatické školičky
Dramatickou školičkou prošly během třiceti 
let stovky, možná tisíce dětí. Znamená to ne-
spočet setkání, divadelních zkoušek, soustře-
dění, soutěží, her, divadelních přehlídek, výle-
tů, letních táborů … Některé děti Školičkou jen 
proletěly, jiné setrvaly v krásné spolupráci 
deset i patnáct let. Za tu dobu jsme společně 

vytvořili mnoho inscenací, se kterými jsme 
vystupovali na celostátních přehlídkách Dět-
ská scéna, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, 
Šrámkův Písek, Wolkerův Prostějov, Jiráskův 
Hronov, už ani nevím. Abych řekla pravdu, di-
plomy a ceny nepočítám, nepřijde mi to tak 
důležité, jako osobní setkávání se. Loni odešli 

na vysoké školy nejstarší absolventi – jsem 
na ně hrdá nejen za to, co vytvořili, ale i jak 
organizují v našem městě již několik ročníků 
divadelně hudebních večerů pro mladé, zva-
ných MAC. Divadlo žije a já začínám s příprav-
nými třídami znovu od začátku. Jako už toli-
krát. Teď učím děti bývalých dětí Dramatické 
školičky, no není to krása?
Pro mne znamená Dramatická školička oprav-
dové rodinné pouto. Pouto, které se s dětmi 
za tu dlouhou dobu spolupráce vytvoří. Někte-
ří se stávají přáteli na celý život. A protože rodi-
na i přátelé by se měli scházet, navrhuji setkání 
současných i bývalých absolventů Dramatické 
školičky i všech jejích přátel.
Školičkový piknik neboli sraz absolventů bude 
v sobotu 25. 6.2022 od 14 hodin ve farní stodole 
a zahradě (naproti kulturnímu centru Fabrika). 
Program bude určen dětem i dospělým, uvidíte 
dětské představení Otěstánek, akrobacii na la-
nech a divadlo masek Vlez v les, koncert kapely 
Paraplet… Vezměte si s sebou piknikové deky, 
košíky s dobrotami, hry, hudební nástroje, fotogra-
fie, co je vám libo… atd. Občerstvení bude zajiš-
těno. Těším se na vás. Vaše Jana Mandlová

KULTURA

Kdo má zájem, v divadle Trám probíhá 
do konce června 2022 výstava fotografií 
Dramatické školičky.
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Fandův dýchánek aneb Svitavské amatérské divadlo stále žije!
Ve dnech 8.–9. dubna proběhla v divadle krajská 
amatérská divadelní přehlídka s názvem Fandův 
dýchánek. Hrálo se v divadle Trám, ve Fabrice 
a diskutovalo se a jedlo a pilo v klubu Tyjátr. Fan-
dův dýchánek vznikl spojením našich dvou pře-
hlídek: Svitavský Fanda a Svitavský dýchánek. 
Přehlídek, které jsme organizovali deset let až 
do okamžiku, kdy nás navštívila pandemie 
a vše, včetně amatérských divadel, se zavřelo… 
V loňském roce jsme už museli obě přehlídky 
spojit v jednu, neboť mnoho amatérských diva-
delníků mělo jiné starosti, než je divadlo… Pros-
tě málo divadel, a to ještě některá ze záznamu 

na plátně. Ani v letošním roce se Fandův dýchá-
nek neklubal na svět lehce…Doslova do posled-
ní chvíle jsme vlastě nevěděli, kdo do Svitav 
přijede a kde kdo bude hrát a málem, co vlast-
ně… Nakonec se potkalo v Trámu, Fabrice a Ty-
játru během dvou dnů šest divadelních souborů 
– ze Svitav, Žamberka, Ústí nad Orlicí a Zábřehu 
na Moravě. Šest divadel a šest velmi dobrých 
a inspirativních inscenací dětí od první třídy, až 
po nejzkušenější divadelníky.

Fandův dýchánek je postupová přehlídka 
na mnoho národních divadelních přehlídek: 
Loutkářská Chrudim, Wolkerův Prostějov, Šrám-
kův Písek, Mladá scéna Ústí nad Orlicí a Dětská 
scéna Svitavy. 
Za Svitavy soutěžily dva soubory: Céčko a Nové 
divadlo! Yesss!!! A rozhodně se neztratily… ostat-
ně posuďte sami: soubor Céčko Svitavy získal 
doporučení na Loutkářskou Chrudim a nomi-
nace na Wolkerův Prostějov s inscenací Žízeň, 
soubor Nové divadlo! Yesss!!! Svitavy doporu-
čení na Loutkářskou Chrudim a nominace 
na Šrámkův Písek s inscenací ZÁ RUBNI.

Individuální a zvláštní ceny:
Karlu Šefrnovi za interpretaci mluveného a zpí-
vaného slova v inscenaci Žízeň, Matějovi Šefr-
novi za hudební složku v inscenaci Žízeň, sou-
boru Nové divadlo! Yesss!!! Svitavy za hledání 
cesty k divadlu objektu v inscenaci ZÁ RUBNI. 
…o čemž rozhodla skvělá porota: Jiřina Lhot-
ská, Hana Franková, Tomáš Žižka a Kamil Bě-
lohlávek.

Takový byl letošní Fandův dýchánek: příjemný, 
objevný, inspirativní, potěšující, zamyšlený a zá-
bavný... A návratový – aspoň doufám – zpět 
do doby, kdy jsme žili normální životy…
A mám velkou radost, že jeden z nejstarších 
amatérských souborů v České republice– Céč-
ko Svitavy (letos mu je dvaapadesát) a jeden 
z nejmladších – Nové divadlo! Yesss!!! – složené 
z bývalých žáků Dramatické školičky pod ve-
dením Jany Mandlové, dnes vysokoškolských 
studentů převážně brněnské JAMU (divadlo 
založené před čtyřmi roky), prostě, že svitavští 
divadelních posbírali tolik individuálních cen 
a postoupili na tolik národní divadelních přehlí-
dek! Blahopřeju.
A je opravdu skvělá zpráva, že ve Svitavách – 
ve městě s tak slavnou tradicí ochotnického 
a dnes amatérského divadla – stále a pořád 
jsou divadelníci, kteří šíří slávu našeho města 
po všech možných národních divadelních pře-
hlídkách. A věřte, to není málo…
A tak mám opravdu velkou radost, že svitavské 
amatérské divadlo stále žije! Petr Mohr

Kruh přátel hudby
Jsme opravdu šťastní, že zase můžeme i u nás 
poslouchat na koncertech hudbu, které se 
běžně říká vážná... ale ona spíš přináší harmo-
nii, radost. A taky se dávno ví, že živá hudba 
uzdravuje. Letos nám k tomu všemu dopo-
mohli skvělí muzikanti, kteří Ottendorferův 
dům a naše posluchače mají velmi rádi. Jen 
pro vzpomínku: byli tu Adam a Ivan Klánští, 
Matyáš Novák, Adam Trunečka, také přijeli pan 
Veverka a pan Kasík. V hudebním světě to jsou 
všechno známá jména. A taky novoroční kon-
cert s Moravským triem a tradičním přípitkem 
byl velmi milý.
Teď se těšíme na příští koncertní sezónu, kdy 
se setkáme s dalšími sympatickými hudebníky 
a také s vámi. Je prima, že se opět rozběhl pro-
jekt Šance pro mládí, který umožňuje kratince 
představit mladé muzikanty ze Základní umě-
lecké školy. Blanka Šefrnová

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL
HRADEC NAD SVITAVOU

parcela - 950,- Kč/m²
včetně TI

více informací o aktuální nabídce na 
www.hradecnadsvitavou.cz
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Městská  
knihovna

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

OKnA: úspěch knihovny  
na celostátní přehlídce

Každý rok pořádá Klub dětských knihoven 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
soutěžní přehlídku vzdělávacích programů 
pro žáky základních škol nazvanou O knihov-
nických aktivitách. Tento rok akce proběhla 
v Krajské knihovně v Liberci. Téma se zamě-
řením na 1. stupeň ZŠ znělo „Příroda potřebu-
je i tebe“. Knihovnice a knihovníci se mohou 
účastnit buď jako diváci nebo jako soutěžící. 
Jindřiška Soudková z dětského oddělení naší 
knihovny se přihlásila jako soutěžící. Praco-
vala s knihou Pohádka o Ipsíkovi v lekci na-
zvané Les a jeho nepřátelé. Nejednalo se 
pouze o teoretickou prezentaci, ale program 
byl realizován s třídou přímo před zraky divá-
ků a porotců. Ačkoli soutěžní přehlídku nevy-
hrála, byl její program vysoko ohodnocen a až 
na malé kosmetické vady mu nebylo nic vy-
tknuto. Obdržela pro naši knihovnu ocenění 
za vhodné propojení práce s krásnou a od-
bornou literaturou. Děkujeme Jindřišce Soud-
kové za reprezentaci naší knihovny a za od-
vahu se celorepublikové akce zúčastnit. 

Marta Bauerová

Burza knih
Jednou z hlavních činností knihovny je správa 
knihovního fondu, především jeho aktualizace. 
Opotřebované a zastaralé knihy v průběhu 
roku vyřazujeme, popřípadě nahrazujeme no-
vým vydáním. Dvakrát ročně proto probíhá 
burza knih. Další se uskuteční v týdnu od 6. 
do 11. června v pasáži Fabriky. Přijďte si vybrat 
svůj oblíbený žánr!

Pravidelné klubové aktivity 
v knihovně

6. / po / 10:00
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 „Pohyb s říkadly“ 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 rámci projektu 
Bookstart – s knížkou do života, který je zamě-
řen na podporu čtenářství od raného věku dí-
těte. 

6. / po / 18:00
Filmový klub: Nostalgie
Nostalgie není obyčejný film odehrávající se 
v normálním prostředí a líčící normální filmový 
příběh, neboť zprostředkovává především vnitř-
ní svět. Prožitky, obrazy, sny, básně, vzpomínky, 
pocity, šílenství a používá při tom nesmírně 
silné obrazy, zvuky a situace, které nám dají 
možnost nahlédnout do nitra jednoho z nejlep-
ších režisérů vůbec – Andreje Tarkovského 
(Stalker, Andrej Rublev). Režie: Andrej Tarkov-
skij. Hrají: Oleg Jankovskij, Erland Josephson, 
Domiziana Giordano.
Večerem provází Michal Kadlec.

8. / st / 16:00
Čtenářský klub s knihou Kryštůfek,  
Pú a balonek
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!

8. / 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 do 16 hodin.

Martin Sodomka  
ukrajinským dětem
Svitavský spisovatel Martin Sodomka je autor 
Edice technických pohádek. Jeho knihy byly 
přeloženy do dvaceti jazyků a celá edice byla 
vydána také na Ukrajině, kde má již řadu let 
velký úspěch. Přemýšleli jsme s Martinem, 
jaké jsou v současné době možnosti dostat 
jeho knihy k ukrajinským dětem, které se ocit-
ly v České republice a nemají tady nic na čte-
ní. Jako jedna z nejlepších cest se nabízelo 
využít rozsáhlou síť českých knihoven. Martin 
se vzdal veškerého honoráře, a i na základě 
tohoto příslibu získal svolení od  svého ukra-
jinského nakladatele vydat v Čechách knihu 
Jak si postavit auto. Kniha se nevydává cestou 
oficiální distribuce a její náklady tedy tvoří jen 
cena za papír a tisk. Nabídku jsme rozeslali 
knihovnám přes systém tzv. regionálních funk-
cí – oslovili jsme všechny krajské knihovny, 
které ji pak rozeslali „svým“ knihovnám. Knihy 
budou tímto systémem i distribuovány. Naším 
cílem bylo především to, aby knihy doputova-
ly k co největšímu počtu dětí. Zůstanou tak 
nejen ve fondech knihoven, ale dostanou je 
přímo ukrajinské děti. Celkem jsme shromáž-
dili objednávky na 3200 ks knih, a to nejen 
od knihoven, ale také od obcí, škol i soukro-
mých dárců. Martinovi Sodomkovi patří podě-
kování za jeho aktivitu, potěšil tak nejen české 
knihovny, které budou mít ve fondu ukrajin-
skou knihu od českého autora:-), ale přede-
vším ukrajinské děti. Marta Bauerová

9. / čt / 15:00 / dětské oddělení knihovny
Workshop s Martinem Sodomkou 
a jeho knihou Jak si postavit auto. Před budo-
vou Fabriky bude k vidění autorův vlastnoručně 
zrenovovaný vůz Škoda Octavia r. v. 1963.

9 червня о 15 год. / дитячий відділ бібліотеки
Cемінар з Мартином Содомкою 
та його книжкою „Як змайструвати автомобіль“. 
Перед будівлею „Fabrika“ буде виставлено 
Škoda Octavia 1963 року випуску авторoм само-
стійно відремонтована.
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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

5. / ne / 14:00 /Vodárenský les
Ve světě skřítků a víl
Jednou za čas, když už slunce svítí a zem je 
dostatečně prohřátá, vylézají ze svých skrýší 
skřítci a víly, které vodárenský les chrání. Nebu-
de lehké se do Vodárenského lesa dostat, ale 
pokud trošičku znáte tento svět, bude stačit 
odpovědět na jednu otázku, vypít zmenšovací 
lektvar a už máte bránu tohoto světa otevře-
nou. Vstupné 50 Kč. Více informací na FB 
a www.svc.svitavy.cz.  Lenka Waltová

Nové dopravní hřiště pro veřejnost
Dětské dopravní hřiště prošlo na jaře rozsáhlou 
rekonstrukcí. Byly opraveny veškeré povrchy 
komunikací a chodníků, takže jízda bude nyní 
pohodlnější. Projekt byl spolufinancován 
z grantu Pardubického kraje. Ve středu 18. 
května si hřiště v novém mohli vyzkoušet prv-
ní návštěvníci při dopravní soutěži.

V souvislosti s rekonstrukcí dopravního hřiště 
jsme pro vás připravili několik novinek. Chtěli 
bychom více otevřít hřiště pro širokou veřej-
nost. Dopoledne a také v brzkých odpoled-
ních hodinách bude hřiště patřit převážně 
školkám, školám a školním družinám. V určité 
dny později odpoledne a občas i o víkendu 
bude hřiště otevřeno i pro rodiny s dětmi. 

Plánované akce na dopravním hřišti 
pro rodiny s dětmi:
4. 6. / 9–12:00 / den otevřených dveří 
na dopravním hřišti
9. 6. / 16:30–19:00 / otevřeno pro veřejnost 
11. 6. / 15:00–18:00 / sobotní dopravko 
16. 6. / 16:30–19:00 / otevřeno pro veřejnost 
23. 6. / 16:30–19:00 / in-line veřejné bruslení, 
vezměte kolečkové brusle a přijďte si 
vyzkoušet báječný asfalt na dopravním hřišti 
30. 6. / 16:30–19:00 / otevřeno pro veřejnost. 

Ondřej Komůrka

MC Krůček
Červen v Krůčku

Léto se kvapem blíží, ale ještě v červnu se 
v Krůčku můžete těšit na pravidelný týdenní 
program, který zahrnuje různorodé aktivity 
a kluby pro děti od 3 měsíců do cca 6 let 
a také kluby pro nastávající maminky. Pouze 
v týdnu od pátku 10. června do čtvrtka 16. 
června bude Krůček, z důvodu konání Dět-
ské scény a ubytování malých herců v na-
šich prostorách, pro veřejnost uzavřen. Nic-
méně v tomto týdnu se můžete těšit ve stře-
du 15. června na výlet za zvířátky na statek 
do Lačnova. 
Podrobnosti a aktuální informace o nabízených 
aktivitách naleznete na webu Krůčku www.
kruceksvitavy.cz a facebooku facebook.com/
mckrucek. Můžete sledovat také krůčkovský 
Instagram https://www.instagram.com/kru-
ceksvitavy/. 
Osobně nás najdete ve 4. patře multifunkčního 
centra Fabrika Svitavy. Další informace Vám 
také rádi sdělíme e-mailem materskecentrum@
kruceksvitavy.cz nebo na tel. 737 236 152.
Máte doma batole nebo dítě, které ještě necho-
dí do školy a chcete společně strávit aktivně 
prázdniny? Nabízíme pro vás Letní příměstský 
tábor pro rodiče s dětmi „Se zvířátky do po-
hádky“. 
Konat se bude v termínu od 8. do 12. 8. Zábav-
ný týden plný tvoření, her a výletů po okolí je 
určený pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Cena 
za dítě je 950 Kč, zvýhodněná cena za souro-
zence 600 Kč. Přihlášky zasílejte nejdéle do 30. 
6. 2022 na e-mail a.buchtova@kruceksvitavy.cz, 
pozor kapacita tábora je omezena a proto ne-
váhejte a zajistěte si místo na táboře co nejdří-
ve. Za tým Krůčku  Kateřina Burešová

Klub seniorů 
7. / út / 13:00 / Bowling – restaurace 
Maják, Mýtní 6
Bowlingový turnaj 
Pozor, bowlingový turnaj je určen pouze pro členy 
svitavského klubu seniorů.

14. / út / celodenní výlet 
Poznáváme zajímavá místa ČR 
Zájezd do Teplic a Lipníku nad Bečvou s ná-
vštěvou hradu Helfštýn. Pouze pro přihlášené 
členy! 

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 www.facebook.com/
kssvitavy.  Milena Brzoňová 

Okresní organizace  
Svazu postižených civilizačními  
chorobami
Vzpomínka

V měsíci dubnu opustil naše řady pan Jindřich 
Zrůstek, člověk, který celý svůj život věnoval 
lidem se zdravotním postižením. Sám se potý-
kal s vážně nemocným srdcem. Ve svých 28 
letech mu byla transplantována chlopeň. 
V  roce 1992 byl spoluzakladatelem Kardioklu-
bu, kde působil aktivně až do roku 2012. Orga-
nizačně se podílel na ozdravných programech 
pro kardiaky. Jindra byl prvním předsedou 
okresní organizace Svazu postižených civili-
začními chorobami (OO SPCCH) ve Svitavách. 
V roce 2003 se rozhodovalo o názvu Centra pro 
zdravotně postižené v čele s Ludmilou Bene-
šovou. Jindra navrhl název Salvia – česky šal-
věj. Návrh byl jednohlasně přijat a organizace 
dostala název „ Středisko sociálních služeb 
Salvia“. Pod tímto jménem ji známe dodnes. 
Na to byl Jindra velmi pyšný a se Salvií úzce 
spolupracoval. Za svoje aktivity byl navržen 
na osobnost pardubického kraje, kde se umís-
til na třetím místě. V roce 2011 obdržel oceně-
ní „ Mosty 2010“. Nad touto akcí převzala zášti-
tu Livia Klausová, manželka bývalého preziden-
ta ČR. Jindřich Zrůstek obdržel v kategorii 
„Osobnost hnutí osob se zdravotním postiže-
ním“ cenu za dlouholetou činnost ve prospěch 
osob postižených civilizačními chorobami.
Život pana Zrůstka byl velmi bohatý. Byl to člo-
věk se srdcem na dlani, s úsměvem na tváři, vždy 
připraven pomoci slovem či radou. Takového si 
ho budeme pamatovat a vzpomínat na něj. 
Jindro, děkujeme.  Marie Grmelová

Charita Svitavy
Příběhy z Ukrajiny
Ve Svitavách našlo útočiště před válkou bez-
mála 200 osob, převážně žen a dětí. Přinášíme 
vám příběhy 3 žen, které se s námi podělily 
o své osudy. Děkujeme každému, kdo se roz-
hodl jakýmkoliv způsobem zapojit do pomoci. 

Natalia, 44 let 
Rodina Natalie pochází z jižní Ukrajiny, z cher-
sonské oblasti. Když začala válka, rozhodli se, 
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že se přesunou do malé vesnice, kde měli cha-
tu, v naději, že tam bude klidněji a situaci lépe 
zvládnou. Nicméně, naneštěstí se opak stal 
skutečností. Vesnice se dostala do samého 
centra bojové linie, kdy střety probíhaly přímo 
na jejím území, nebylo možné ji opustit. Po-
stupně se dostala pod ruskou nadvládu a Na-
taliina rodina tak žila měsíc v přímé okupaci. 
Obyvatelé byli svědky hrůzných válečných 
událostí. Nedostávalo se základních životních 
potřeb a voda ze vzdálenější (a jediné funkční) 
studně byla vlivem výbuchů při bojích tak silně 
znečištěná, že ji bylo možno pít až poté, co se 
během několika hodin usadil sediment. Vůbec 
dostat se ke studni či mnohdy jen vyjít z domu 
bylo životu nebezpečné a někteří lidé se z ces-
ty pro vodu již nevrátili. Jeden z nejhorších zá-
žitků pro Natalii byl, když při domovní prohlídce 
na ně ruští vojáci zblízka mířili odjištěnými sa-
mopaly. Tehdy si Natalia myslela, že nepřežijí. 
Naštěstí však vojáci odešli. Nakonec se rodině 
dle Natalie opravdu velkým zázrakem podařilo 
v rámci jednoho z řídkých případů, kdy došlo 
k otevření humanitárních koridorů, vesnici 
opustit a postupně doputovali až na Svitavsko. 
Jsou hluboce vděční za přijetí a pomoc, kte-
rých se jim z české strany dostalo. Natalia také 
stále myslí na přátele, kterým se z vesnice již 
nepodařilo odejít, a moc ráda by jim také nějak 
pomohla. 

Nadiia, 36 let
Nadiia, profesí učitelka III. stupně, žila s rodiči 
ve městě Slavutyč, které se nachází v oblasti 
blízko běloruských hranic, a ne příliš daleko 
od Černobylu a Černigova. Po začátku války 
lidé ve městě věděli, že se okupační vojska 
pohybují v lesích kolem Černobylu i v černi-
govské oblasti. Zvuky války – sirény, rakety, le-
tadla – byly na denním pořádku a lidé již byli 
schopni mezi sebou i odlišovat různé druhy 
raket a letadel podle zvuku, který vydávaly. 
Za těžkých okolností nepravidelných dodávek 
energií a absence humanitární pomoci si sou-
sedé na sídlišti společně vypomáhali a vařili 
venku na improvizovaných ohništích. Subjek-
tivně byla pro Nadiiu zřejmě nejtěžší delší dobu 
trvající nejistota v tom, zda ruská vojska skuteč-
ně dorazí do města, či ne. Bohužel, nakonec se 
tak stalo. Ze začátku se lidé snažili protestovat, 
ale několik jich při tom bylo zabito, probíhaly 
také domovní prohlídky. Byly to dny plné hrůzy, 
úzkosti a strachu. Postupně se však zdálo, že 
se vojáci z města stahují a několik dní opět pa-
novala nejistota, zda skutečně odešli, nebo jen 
vyčkávají za městem. Muži z města, kteří se 
vydali na průzkum, jejich odchod poté skuteč-
ně potvrdili. Netrvalo dlouho, dorazily ukrajin-
ské síly a s nimi humanitární pomoc. Nadiia se 

nakonec po všem tom, co prožila, rozhodla 
město opustit. Na Svitavsko odešla za kama-
rádkou začátkem dubna a velmi brzy si našla 
práci ve školství. 

Viktoria, 30 let
Viktoria, maminka 3,5-letého chlapečka, žila 
spokojeným aktivním životem na jednom 
z předměstí Kyjeva. Bezprostředně před začát-
kem války její syn onemocněl a v noci na 24. 2. 
Viktoria téměř nespala, protože měl teploty. Nad 
ránem začaly městem hřmít výbuchy, zdálo se 
to velmi blízko, jakoby se vše v základech otřá-
salo. Byly to chvíle nepopsatelného šoku a úz-
kosti, nikdo to nečekal. Tehdy měla Viktoria 
největší strach z toho, že se s malým nemoc-
ným synkem dost rychle nedokáže dostat 
do suterénu domu – bydleli cca ve 20. patře 
a výtahy nefungovaly. Přesto se jí však povedlo 
pobrat pár nejnutnějších věcí a rychle se do-
mluvili s příbuznými, že opustí Kyjev. Po 12 ho-
dinách strávených v  obří koloně se přesunuli 
k rodině více na západ, avšak když se situace 
nelepšila, rozhodli se odjet i s dětmi za hranice. 
Viktoria zamířila právě do Svitav taktéž díky ka-
marádce, která tu dlouhodobě pobývala již 
před válkou. Viktoria je nyní zaměstnána 
ve zdravotnictví a našla si přátele jak mezi Če-
chy, tak vznikající ukrajinskou komunitou. 
Autorka obrazu, který připojujeme k příběhům, 
rovněž utekla před válkou, nepřeje si však uvést 
své jméno. Zaznamenala: Petra Smolková

ZO Kardio Svitavy
Co se u nás děje
S jarními dny pro naše členy přichází, stejně 
jako i pro ostatní, opětovné užívání si krás, již 
probuzené a svěží zelení obarvené přírody, po-
časí a setkávání se známými.
Jako již tradičně se uskutečnilo „Rozloučení se 
zimou“ v areálu hasičské zahrady v Poličce. 
Patří se poděkovat za poskytnutý azyl v tamním 
areálu. Všichni, kteří měli příležitost se zúčast-
nit, odpovědně přistoupili ke splnění pálení 
čarodějnic, kterých se několik opravdu na se-
šlost „slétlo“.
Na měsíc červen plánujeme vycházku do Tele-
cího. Odjezd vlakem ze Svitav 18. 6. 2022 (so-
bota), bude v 8 hod., v 8:38 hod. odjezd autobu-
sem z Poličky do Telecího. Cestou budeme mít 
příležitost vidět památnou lípu v Telecím a přes 
Lucký vrch dojdeme do Borové. Srdečně zveme 
členy ZO Kardio a těšíme se na setkání. 

Josef Zavřel 

Lesní klub Napísek
Festival Pískohraní 
Srdečně vás zveme na již 8. ročník malého fes-
tiválku pro rodiny s dětmi do naší lesní školky 

Napísek. Festiválek Pískohraní bude v sobotu 
11. 6. 2022 od 14 hodin, kdy naše lesní školka 
ožije hudbou a divadlem. Těšit se můžete 
na několik divadelních představení pro děti (Da-
můza a Mikro Teatro). Letos bude i jedno diva-
dlo pro mládež a starší děti z dílny Ústav úžasu. 
Kromě divadel bude také hudba jak pro velké, 
tak malé posluchače. Zahraje nám kapela Kap-
ky z Červené Vody, zazpívají Ženy zpěvné a pro 
děti budou hrát Mamas and Ninos. Kromě hu-
debního a divadelního programu bude připra-
vený také workshop, kde si budete moci vyrobit 
svoji originální divnou čokoládu nebo si dát 
dobroty z kavárny Šálek štěstí. Děkujeme měs-
tu Svitavy a Pardubickému kraji za podporu. 
Těšíme se na vás.  Světlana Kluková

Pionýrská skupina Vysočina
Velikonoce s Pionýrem

O letošním velikonočním víkendu zorganizova-
la Pionýrská skupina Vysočina Svitavy tři poho-
dové dny na Ostrém Kameni, kde se děti moh-
ly účastnit všemožných her a vyrábění spoje-
ného s Velikonocemi. Mimo jiné se učily plést 
pomlázku, barvit vajíčka, ať voskem nebo slup-
kami z cibule. Společně jsme vyráběli krajko-
vaná vajíčka nebo barevné ovečky z FIMO 
hmoty. Neméně zajímavé bylo vaření medu 
z kopřiv a pampelišek nebo příprava kopřivové 
pomazánky. Kromě vyrábění si všichni užívali 
krásného počasí hraním různých míčových 
a týmových her. Na sobotní odpoledne byla 
přichystána bojovka po okolí Ostrého Kamene, 
kde byly potřeba bystré oči, rychlé nohy a buj-
ná fantazie. Večer jsme hráli společenské hry, 
po kterých následovala večerní dobrodružná 
hra, kdy starší děti musely spolupracovat 
s mladšími. Jak vidíte, stihli jsme toho opravdu 
hodně a věříme, že si děti odvezly kromě zají-
mavých výrobků i krásný velikonoční zážitek. 
Ivana Velecká

Skauti Svitavy
Jsme v novém
Nejen ve Svitavách roste zájem o skauting. Aby 
bylo možné rozšířit naše řady a podpořit dobré 
výchovné prostředí, je vedle ochotných dobro-
volníků ještě třeba kvalitní zázemí. Díky množ-
ství dobrovolnických hodin, podpory ze strany 
rodičů našich členů i zástupců a úředníků měs-
ta Svitavy, jsme v květnu dokončili opravy klu-
boven v ulici Milady Horákové 16 (nad internát-
ní jídelnou). Již od září se toto místo zaplní 
různorodou činností na pravidelných schůz-
kách našich skautů a skautek, a stane se cílem 
pro víkendové výpravy i mimosvitavských dět-
ských organizací. Všem zapojeným děkujeme, 
že nám pomáháte růst a naplňovat naše dob-
rovolnické poslání.  Antonín Benc

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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Spolek DušeProstor
Program na červen
St 1. 6.: rukodělný kurz – nejen háčkování
Út 7. 6. od 15:30 do 18:30 hod. – seminář Smě-
rem k zotavení – pro lidi se zkušeností s dušev-
ním onemocněním – je nutné se předem při-
hlásit na duseprostor@gmail.com
St 8. 6. rukodělný kurz – nejen háčkování
Út 14. 6. klubové činnosti – Beseda o čmelácích 
– povídání o životě čmeláků, jejich významu 
pro člověka a přírodu, o chovu a způsobech, 
jak jim pomoci
St 15. 6. rukodělný kurz – nejen háčkování
Čt 16. 6. od 17:30 do 19:30 hod. – beseda Ne-
jsme v tom sami – program pro rodinné přísluš-
níky (rodiče, dospělé děti, sourozence) lidí se 
zkušeností s duševním onemocněním. Je nutné 
se předem přihlásit na duseprostor@gmail.com
Út 21. 6. setkávání lidí se zkušeností s duševním 
onemocněním – téma: Co můžu dělat, když 
nemůžu spát
St 22. 6. rukodělný kurz – nejen háčkování
Út 28. 6. klubové činnosti – Pétanque – fran-
couzská společenská hra, ve které se hráči 
snaží umístit hrací koule co nejblíže k cíli
Čt 30. 6. od 15:30 do 16:30 hod. – senior setká-
vání; místo setkání: Seniorcentrum města (Pen-
zion pro seniory), Felberova 715/31, Svitavy-Lány
Více informací na www.duseprostor.cz. Přijďte, 
těšíme se na vás! Budeme se scházet v prosto-
rách Centra duševního zdraví Svitavy – nám. 
Míru 29/87, a to, není-li uvedeno jinak, od 15:30 
do 17:30 hodin. Změna programu vyhrazena! 
Za kolektiv DušeProstoru  Marie Boštíková

OS Bonanza Vendolí
Letní příměstské tábory s Dírou

O letních prázdninách, v termínech 18.–22.7. 
2022 a 1.–5.8. 2022, budeme realizovat letní 
příměstské tábory pro děti, jejichž tématem 
budou Indiáni. Děti se přenesou do prostředí 
Indiánů, budou vyrábět pestrobarevné indián-
ské čelenky, postaví si totem v divočině, zažijí 
indiánský obřad u ohně a v neposlední řadě 
budou hledat poklad. Na oba turnusy tábo-
rů zbývá ještě pár volných míst. Bližší informa-
ce na www.osbonanza.cz v sekci „Volný čas“, 
na e-mailu vera@osbonanza.cz nebo na tel.: 
733 598 577. Věra Maloňová

DOcela MAlé divadlo Svitavy
Benefiční divadelní představení
Dne 3. května 2022 DOcela MAlé divadlo Svita-
vy (divadlo DOMA) uspořádalo pro studenty 
gymnázia a obchodní akademie dvě benefiční 
divadelní představení s názvem České nebe 
aneb… Výtěžek z tohoto studentského předsta-
vení (5500 Kč) byl odeslán na podporu Ukrajiny, 
a to přes konto Charity ČR.  Radka Oblouková

Českomoravské pomezí
Cyklobusy můžete využít až do konce září!
I v letošním roce vám cyklobusy usnadní pozná-
vání turistické oblasti Českomoravské pomezí 
a okolních regionů. Provoz autobusů uzpůsobe-
ných pro převoz kol potrvá po celé léto i v prů-
běhu září. Pět autobusových linek bude propo-
jovat turisticky atraktivní místa vždy o víkendech 
a státních svátcích. Jejich služeb můžete využít, 
ať už se vydáte na pěší výlet nebo na kole. Vzhle-
dem ke změně autobusových dopravců na úze-
mí Pardubického kraje uvádíme přehled linek, 
které budou v provozu od 12. června 2022. V ob-
dobí od 28. května do 11. června budou cyklo-
busy provozovat ještě stávající dopravci. Vydejte 
se na výlet a nechte se cyklobusem přiblížit k ob-
líbeným místům Českomoravského pomezí. Vy-
užít budete moci také linek zajíždějících třeba 
do Orlických hor, na Dolní Moravu nebo k prvním 
kopcům Žďárských vrchů.

Růžová linka 681886 – BusLine 
(12. června – 28. září)
Cyklobus vyjíždí ze Svitav v 9.07 a výlet si mů-
žete udělat například na tato místa:

 • Polička, Borová
 • rozhledna Terezka u Proseče
 • Proseč, Toulovcovy maštale
 • zámek Nové Hrady
 • Vysokomýtsko a Litomyšlsko
 • rozhledna na Kozlovském vrchu
 • cyklostezky na Orlickoústecku

Večer se cyklobus vrací z Vysokého Mýta zpět 
s příjezdem do Svitav v 19.07.

Modrá linka 681829 – ZDAR 
(12. června – 28. září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží ze Svi-
tav v 8.02, můžete navštívit:

 • Hřebečské důlní stezky, Moravská Tře-
bová (singltreky, rozhledna Pastýřka)

 • Průmyslové muzeum a úzkokolejka  
v Mladějově

 • Červená Voda – rozhledna na Křížové 
hoře, lanová dráha Buková hora

 • Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
 • Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka, 

klášter Hora Matky Boží

 • Dolní Morava – Stezka v oblacích, bo-
bová dráha, zážitkové parky

Zpět jede cyklobus odpoledne s příjezdem 
do Svitav v 16.06. Pokud chcete vyrazit na od-
polední výlet na Poličsko, odjíždí váš cyklobus 
ze Svitav v 16.08.

Zelená linka 651555 – Umbrella 
Coach & Buses (12. června – 28. září)

Pokud se vydáte na Poličsko ranní lin-
kou 681886, můžete po poledni pokra-
čovat do Borové, k rozhledně Terezka 
u Proseče nebo na hrad Rychmburk, 
kam odjíždí zelená linka 651555 z Po-
ličky ve 12.40. Zpět vás večer přiveze 
opět růžová linka 681886, která vyráží 
z Poličky do Svitav v 18.45.

Na linkách bude platit jednotný tarif IREDO, kte-
rý nabízí výrazné slevy dětem, studentům, seni-
orům a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je 
možné využít také zvýhodněné síťové a časové 
jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu 
cyklobusů včetně aktuálních jízdních řádů najde-
te na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. 
Letáky s informacemi o cyklobusech a tipy 
na výlet budou v průběhu června distribuovány 
do všech domácností ve Svitavách a k dispo-
zici budou také v informačních centrech 
a na řadě dalších míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci 
měst Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Po-
lička a Vysoké Mýto, destinační společnosti 
Českomoravské pomezí a Pardubického kraje. 

Jiří Zámečník
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Dimitrovova 6, Svitavy Nabídka platí do 30. 6. 2022
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Michal Škavrada
Chesapeake bay retriever je nepříliš rozšířeným psím plemenem, s nímž však Michal Škavrada už 
několik let dělá téměř zázraky. V pořadí čtvrtý psík této rasy, kterou se rodák z Nového Města na Mo-
ravě zabývá asi osmnáct let, před několika týdny „vytřel zrak“ značné konkurenci, jež se sešla 
na prestižní výstavě ve Francii. Čtyřletý Kipper Sel Exclusive Kelečský poklad se totiž stal Národním 
vítězem Francie, Evropským vítězem a splnil podmínky pro udělení titulu Šampion Francie.
Michal Škavrada se nenarodil ve Svitavách jen proto, že v době jeho příchodu na svět zde byla uza-
vřena porodnice. Jinak je zasloužilým Svitavákem, žije tu 47 let, vyučoval na Základní škole na ná-
městí a více než 20 let se věnuje kynologii, k níž ho přivedl přední svitavský kynolog Bohumil Hotař.

Jaké byly Vaše kynologické začátky?
„Můj první pes byl bígl, bez papírů, já neměl 
zkušenosti, proto jsem začal chodit na kynolo-
gické cvičiště do Lačnova k panu Makovské-
mu. Výcvik mě chytl, složili jsme i základní 
zkoušku poslušnosti. Pak jsem na výstavě 
v Brně poznal toto plemeno a rozhodl se pro 
něj. Plemeno pochází z amerického Marylandu, 
kde se nachází zátoka Chesepeake bay, tam 
bylo údajně plemeno kolem roku 1805 poprvé 
objeveno.“

Chesepaeke bay retriever není příliš rozšíře-
ným plemenem.
„Ano, vyskytuje se poměrně málo. První „čese-
pík“, kterého jsem si koupil v roce 2003, měl 
číslo 255, tehdy bylo jen tolik psů této rasy evi-
dovaných v České republice. Čtyřletý Kip má 
číslo 1449, takže vidíte, že jich je opravdu 
málo… A proč jsem si vybral tuto rasu? Na té 
výstavě v Brně se mi prostě zalíbil jeho exteriér, 
a tak jsem si v Třeboni v chovatelské stanici 
koupil prvního.“

Má česepík příjemnou povahu?
„Nesouhlasím úplně s tím, že se plemena kas-
tují podle chování. Mám čtvrtého psa této rasy 
a každý jedinec je jiný. Ale v porovnání třeba se 
známějším labradorským retrívrem jsou čese-
píci svéhlavější, trošku ostřejší. Typické je, že 
když brání, tělem odstrkují, jdou do všeho 
po hlavě. Kdyby měl bránit pána, není to kou-
sací typ, ale rozběhne se a vrazí do útočníka. 
Ale každý jedinec je asi jiný, nelze paušalizovat. 
Ano, je to rodinný pes, společenský, pohodář.“

Kterému odvětví kynologie se věnujete?
„U prvního psa mi právě hodně pomohl svitav-

ský kynolog a myslivec Bohumil Hotař. Uvedl 
mě do lovecké kynologie, zvládli jsme několik 
zkoušek, absolvovali jsme několik honů. Měl 
jsem více času, protože jsem učil na základní 
škole zde ve Svitavách. Nyní učím v Poličce 
na gymnáziu, dojíždím, takže času je méně. 
Věnuju se základnímu výcviku, oba moji psi, 
Kip i pětapůlletý Cody, mají základní loveckou 
zkoušku, ale na hony nechodíme. Mým smě-
rem je tedy lovecká kynologie, aporty nebo 
nácvik vyhledávání zvěře.“

Baví je to?
„Strašně moc. Trénuju na vycpaniny obalené krá-
ličí kožkou. Pokud jde o aporty do vody, trénuje 
se s takzvanými dummy, je to speciální materiál 
vycpaný materiálem, který se ve vodě nepotopí. 
A Kip jde opravdu do všeho po hlavě, když má jít 
do vody, rozběhne se a skočí třeba dva metry. Je 
to vodomil. Vodu miluje natolik, že jsem ho už 
dvakrát v mladším věku musel zachránit:-) Plaval 
a plaval, až do naprostého vyčerpání, tak jsem 
pro něj doplaval… A to není legrace, vytáhnout 
z vody psa, který má téměř padesát kilo.“

Kip začal vršit úspěchy už jako junior, je juni-
orem šampionem Čech, Slovenska, Evrop-
ským vítězem mladých z roku 2019 v Rakous-
ku, Klubovým vítězem mladých…
„První úspěch měl jako štěně, když na Sloven-
sku získal titul šampion štěňat, tato soutěž 
u nás není. Jak se vystavuje pes? Přijdete 
do kruhu, psa postavíte do výstavního postoje, 
rozhodčí posoudí jeho exteriér vizuálně, pak ho 
osahá, posoudí osvalení, hřbetní linii, kvalitu 
srsti. Následuje posouzení mechaniky pohybu, 
tedy běhu zvířete, z různých úhlů pohledu, po-
suzuje mechaniku předních a zadních konče-
tin, také zuby, typ skusu a případnou agresivitu 
jedince.“

Jak se připravujete na tak prestižní soutěže?
„Jeden z důvodů, proč mám toto plemeno, je 
fakt, že je téměř bezúdržbové:-) Před soutěží 
ho jen vykoupu, vyčešu staré chlupy, také se 
zastřihává ocas, v porovnání s jinými dlouho-
srstými plemeny je příprava minimální. A sice 
mu to není příjemný, ale drží, zvládá to.“

Vypadá to, že hodně cestujete.
„To ano, mám dodávku, tam se vejdou dvě kle-
ce, jsou poměrně velké, takže psi mají dostatek 
prostoru. Jsou zvyklí, jezdíme odmalička, od 8 
týdnů. Při dlouhých cestách, když jsme byli na-
příklad v Amsterdamu nebo teď v Paříži, dělá-
me dlouhé pauzy.“

Z Francie si Kip dovezl hned několik titulů.
„Zvítězil na Evropské výstavě psů, získal titul 
Evropský vítěz, dále Národní vítěz Francie a zá-

roveň splnil podmínky pro udělení titulu Šam-
pion Francie. Na výstavách jsou psi rozděleni 
do několika tříd, o titul Národního vítěze se pak 
utkají vítězové jednotlivých tříd, o den později 
pak soutěží o titul Evropského vítěze. Jestli 
jsem tento úspěch čekal? Absolutně ne! V Če-
chách není konkurence velká, ale ve Francii byli 
nejlepší psi z celé Evropy, z Čech jsme byli dva 
účastníci. Získání titulu Šampion Francie zahr-
nuje také splnění podmínek zdraví, pes musí 
mít vyšetření očí, rentgeny ramen, kyčlí.“

Bývá Kip nervózní před výstavou?
„Necítím, že se chová jinak… má skvělou pova-
hu, ví, kdy má být klidný, ale když jsme na poli, 
má v sobě obrovskou výbušnost. Já jsem urči-
tě nervóznější.“

Čím krmíte?
„Krmím tak, jak by se krmit nemělo (smích). 
Převzal jsem tento způsob od paní chovatelky 
a funguje to dobře, krmím dohromady granu-
lemi a syrovým kuřecím masem. Odměňuju 
tyčinkami. A hrou, česepík je hravé plemeno. 
Míčky ale nedávám, může to kazit předávku 
aportů…“ 

Co vás čeká dál?
„Letos bych chtěl s Kipem udělat zkoušku ze 
speciálních vodních prací. Jde o několik disci-
plín, třeba přinášení střelené kachny z vody 
nebo navádění na dvě kachny a pes musí při-
nést tu správnou, kterou určí rozhodčí. Trénuje-
me s damíky, před zkouškou s opravdovým 
zvířetem. Jestli mi pes chce vždy dát zvíře? 
Někdy je to problém, ale musí se to naučit. 
A také pokud má silnější stisk, tak naučit, aby 
stisk nebyl přehnaně silný, aby nepoznamenal 
vylovené zvíře.“

Kterého úspěchu si ceníte nejvíce?
„Určitě současných ve Francii. Titul Evropského 
vítěze mladých taky potěšil, ale ten francouz-
ský je cennější o to, že jsme zvítězili v tak silné 
konkurenci.“

Které místo máte rád ve Svitavách?
„Mám rád Svitavy, je to ideální místo k žití, kde 
mám všechno, co potřebuji. Rád chodím ke svi-
tavským rybníkům, do oblasti Brandu, tam, kde 
kdysi stával Vodárenský les. Také se rád projdu 
po svitavském náměstí nebo posedím třeba 
v pivovárku Na Kopečku.“ Petra Soukupová
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Jak na třídění plastů? 
V minulém čísle zpravodaje Naše město jsme vám nastínili, proč je důležité se zabývat tím, kolik 
odpadů vyprodukujete a kam ho ukládáte. Tentokrát se zaměříme na plasty, jejichž seznam je 
velmi rozsáhlý… od svačinových sáčků, igelitek a PET lahví, až po plastové hračky. 

37,8 kilogramu 
Tolik plastu vytřídí v průměru jedna česká  
domácnost za 365 dní. 
Historie plastů jako materiálu není delší než dvě 
stě let. Plast je materiál, který se uplatňuje téměř 
ve všech oblastech lidské činnosti. V mnoha 
ohledech je už jen stěží nahraditelný a jeho 
spotřeba neustále roste. V České republice se 
plasty třídí do žlutých kontejnerů či pytlů na se-
parovaný odpad. Co všechno do nich můžeme 
vyhodit nám napoví samolepka, která je umís-
těna na každé nádobě na třídění odpadu. 

Proč plast recyklovat?
Plasty se vyrábějí z ropy. A jak jistě všichni víme, 
zásoby této suroviny, stejně jako dalších přírod-
ních zdrojů, jsou omezené. Třídění a recyklace 
plastů je tedy rozhodně na místě. Nejčastěji 
z vytříděných plastů vzniká tzv. regranulát, kte-
rý má podobu malých peciček a je již vstupní 
surovinou pro výrobu nových plastových výrob-
ků. Na regranulát se zpracovávají hlavně fólie 
a obaly od potravin. Recyklované plasty najde-
te ve většině nových plastových výrobků. Pě-
nový polystyren se pro změnu zpracovává 
do izolačních tvárnic a tepelných izolací. Ze 
směsných plastů se pak vyrábějí například plo-
ty, zatravňovací dlažba, zahradní kompostéry 
nebo protihlukové zábrany. Z vytříděných PET 
lahví se vyrábějí nové PET lahve nebo technic-
ká a textilní vlákna, která se pak používají pro 
výrobu koberců nebo oděvů. Například z pou-
hých 50 PET lahví lze vyrobit jednu fleecovou 
bundu. 

Tříděním a recyklací plastů tedy šetříme energii 
i neobnovitelné přírodní zdroje (konkrétně ropu). 
Ročně pak díky třídění a recyklaci obalových 
odpadů společně ušetříme 29 km2 přírody.

Jak plasty třídit?
Při třídění odpadu bychom se měli vždy řídit 
informacemi uvedenými na samolepkách 
na sběrných nádobách (obce mohou mít totiž 
různá specifika nakládání s odpadem). Pomo-
ci nám mohou také symboly na konkrétním 
výrobku. Ne všechny obaly, ve kterých se na-
chází plast, totiž patří do žlutého kontejneru. 
Vytříděné plasty nesmí být mastné, nesmí také 
obsahovat různé zbytky nebo dokonce celý 
obsah. Jejich drobné znečištění ovšem nevadí. 

Obaly stačí důkladně vyškrábat nebo vytřít, 
není nutné vymývat je vodou. Před tříděním je 
také dobré minimalizovat objem odpadu (např. 
sešlápnutím nebo zmačkáním). Do kontejnerů 
se díky tomu vejde až 4x více odpadu.

Co patří do žlutých kontejnerů
 • plastové obaly od nápojů: PET láhve,  

láhve od mlék, sirupů a džusů, láhve 
od piva či vína apod.

 • kelímky od jogurtů, smetany a jiných 
mléčných výrobků, vaničky, nápojové 
kelímky apod.

 • obaly od hygienických potřeb  
a drogistického zboží

 • plastové pytle, sáčky, igelitové tašky, 
potravinové fólie, bublinkové fólie apod.

 • polystyrenové výplně (slouží k ochraně 
produktů např. v krabicích – díly, sypké výplně) 

Co nepatří do žlutého kontejneru
 • obaly od žíravin, barev a jiných  

nebezpečných látek
 • podlahové krytiny (linoleum a PVC)  

či novodurové trubky
 • celofán
 • stavební polystyren

Pokud máte větší množství tříděného odpadu, 
je lepší jej odevzdat do sběrného dvora. Ve Svi-
tavách ho najdete při výjezdu směrem na Mo-
ravskou Třebovou na adrese Olomoucká 4/A. 

Co je s plasty dál?
Vytříděný plast putuje na dotřiďovací linku, kde se 
ručně dotřídí. Pracovníci ho na třídícím páse roz-
dělí podle druhů na základní skupiny (PET lahve, 
duté plasty, fólie, polystyren a směsný plast) a vy-
berou z něj případné nečistoty nebo neadekvátní 

předměty. PET lahve přitom ještě rozdělují podle 
barev. Takto roztříděný plast se slisuje do balíků 
a odváží k dalšímu zpracování. U zpracovatelů se 
dále drtí, pere a upravuje na požadovanou suro-
vinu pro výrobu finálních produktů. 

Jak to máme ve Svitavách?
Ve Svitavách můžeme společně s plasty třídit 
také nápojové kartóny, a to do 155 žlutých kon-
tejnerů rozmístěných po městě. Ročně takto 
vytřídíme zhruba 386 tun plastů. V loňském roce 
jsme nově zavedli i adresný sběr plastů od ro-
dinných domů, díky čemuž se uvolnilo místo 
ve veřejných kontejnerových stáních. V součas-
nosti má svoji nádobu na plast přes 1000 do-
mácností. Nádoby jsou poskytovány zdarma 
formou výpůjčky a jsou určeny pro domácnos-
ti v rodinných domech nebo menších bytových 
domech (do 8 bytových jednotek). Pokud spl-
ňujete výše zmíněné podmínky a máte o nádo-
bu na plast zájem, kontaktuje, prosím, odbor 
životního prostředí – vit.baranek@svitavy.cz. 

Vít Baránek, Kateřina Kotasová

TIP! 
Hlavně u „petek“ nebo kelím-
ků bychom měli před vhoze-
ním do kontejneru minimali-
zovat jejich objem sešlápnu-
tím nebo zmáčknutím. 
Do tříděného plastu nepatří 
mastné nebo jinak znečištěné 
obaly, ani celofán.
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Jakub Marek je juniorským mistrem v aquatlonu
V neděli 24. 4. 2022 se v Praze konalo Mistrovství ČR v aquatlonu (kombinace plavání a běhu), odkud 
si zlatou medaili a titul juniorského Mistra ČR odvezl Jakub Marek z 4SPORTS TEAMU. Závod v Praze 
byl posledním závodem, kde se mohlo bodovat do celkového pořadí v Českém poháru v aquatlonu.

Podmínkou bodování byla účast alespoň ve dvou 
pohárových závodech. Našim pěti závodníkům 
se podařilo umístit do dvacítky nejlepších.
Již za pár dní nás čeká první triatlonový závod, 
a to Supersprint ve Zlíně, pak Mistrovství Evro-
py v Polsku, Africký pohár v Tunisu a další zá-
vody Českého poháru. Pokud vás zajímá více 
z aktivit svitavského triatlonového klubu, tak je 
můžete sledovat na facebookovém profilu 
4sportsteam nebo na webových stránkách 
www.4sportsteam.cz. 
Tímto bychom chtěli poděkovat za podporu 
Městu Svitavy – Město Svitavy podporuje sport 
a volnočasové aktivity!  Laďka Marková

SPORT

Světový pohár ve svitavské Cihelně
Po dvouleté přestávce se Svitavy opět zařadí 
mezi města hostící závod Světového poháru 
kategorie combat. Jde o seriál závodů po ce-
lém světě, které zaštiťuje Mezinárodní letecká 
federace FAI.
Prvním kolo závodu začne v pátek 1. července 
odpoledne, předcházet mu bude dopolední 
trénink. V sobotu se piloti utkají v dalších něko-
lika soutěžních kolech a nejlepší z nich se do-
stanou až do nedělní části soutěže. Tam už 
budou přímo bojovat o účast ve finále, kterým 
závod vyvrcholí v neděli okolo 13. hodiny.
Pro každé soutěžní kolo jsou piloti rozlosováni 
do dvojic. Dvojice se pak utkají v soubojích, 
cílem obou pilotů je useknout vrtulí modelu 
papírovou stuhu zavěšenou za modelem sou-
peře. Výhodu vždy přináší rychlejší a obratněj-

ší model. Souboje špičkových pilotů, kteří mis-
trně ovládají své modely při rychlostech přes 
150 km/h, jsou proto vzrušující podívanou. 
Nemalou měrou se na výsledku pilota podílí 
i jeho mechanici, kteří přichází na řadu, dojde-
-li ke střetu modelů. Pilot v soutěži končí 
ve chvíli, kdy podruhé prohraje souboj.
Chtěli bychom předem poděkovat za trpělivost 
všem, kteří bydlí poblíž Cihelny, a omlouváme 
se za nepříjemnosti způsobené hlukovou zátěží.
Podrobnosti včetně detailního časového har-
monogramu najdete na našich stránkách 
 www.modelklub-svitavy.webnode.cz.
Přijďte opět vytvořit skvělou diváckou atmosfé-
ru, pro kterou piloti na Svitavy rádi vzpomínají, 
a podpořit tak naše i zahraniční reprezentanty! 
Za Modelklub Svitavy  Jan Kopřiva

Espiral hlásí první 
výsledky v twirlingu!
Twirlingová skupina Espiral působí ve Svita-
vách již druhým rokem a po úspěšném vedení 
skupiny v Moravské Třebové rozšířila po dese-
ti letech své působení i do Svitav. Twirling je 
v české republice poměrně novodobým spor-
tem a jedná se převážně o výrazový tanec spo-
jený s twirlingovou hůlkou, gymnastikou, bale-
tem a akrobacií.
V Kolíně 23. dubna pro Espiral odstartovala nová 
soutěžní sezóna. Holky jely bojovat hned s ně-
kolika sestavami, a párkrát to i cinklo. Nelly Svo-
zilová si v rytmickém tanečním sole vybojovala 
krásné 5. místo. Ve stejné disciplíně pak Sára 
Drahošová bodovala stříbrnou medailí a stejně 
tak Jolana Malíková, pro kterou to byla její první 
soutěž. V povinném sóle pak naše nejstarší zá-
stupkyně Veronika Kynclová získala zlatou me-
daili a Sára Drahošová skvělé 4. místo.
Zveme vás na červnové tréninky pro případné 
zájemce o tento krásný sport. Tréninky probí-
hají každé úterý v čase 15–16:00 ve Svitavách 
v centrální tělocvičně Šapito. V průběhu června 
budou tyto tréninky pro nové zájemce zcela 
zdarma pro zjištění, zda by děti měly od září 
zájem nastoupit celoročně. Pro bližší informace 
volejte na tel. číslo: 721 386 707.  

Andrea Štolová, twirlingová skupina EspiralQantoCup 2022 poslední víkend v červnu
Vážení sportovní a hudební přátelé,
po třech letech se do Svitav vrací již XXII. po-
kračování tradičního turnaje v malé kopané, 
QantoCupu 2022. Poslední červnový víkend, 

na hracích plochách Svitavského stadionu, se 
uskuteční dvoudenní souboje za účasti až 100 
mužstev. Na programu jsou v sobotu od 9:00 
hod. – 19:00 hod. základní skupiny žen, mužů 
a veteránů nad 35 let. V neděli od 9:00 hod. 
do 17:00 hod. semifinálové skupiny +  play off. 
Akci pravidelně doprovází bezplatný kulturní 
program na betonové ploše vedle tenisových 
kurtů. V pátek 24. 6. se od 19:30 představí míst-
ní kapela Syfon a od 21:00 předvede svou 
show Verona. V sobotu 25.6. vystoupí od 19:30 
emo – popová kapela High Five a od 21:30 Pa-
vel Callta. Pro děti je na sobotu odpoledne při-
pravena skluzavka, skákací hrad, rodeo a další 
atrakce. Za pořadatele Milan Rada

I přes velmi nepříznivé počasí v běžecké 
části předvedli všichni naši závodníci 
velice pěkné výkony:

 • Jakub Marek, 1. místo  
v kategorii junioři 

 • Valerie Sumová, 9. místo  
v kategorii žákyně 8–9 let

 • Aneta Popelková, 10. místo  
v kategorii žákyně 12–13 let

 • Lukáš Marek, 12. místo  
v kategorii žáci 14–15 let

 • Šimon Ihn, 22. místo  
v kategorii žáci 12–13 let

 • Viola Datinská, 29. místo  
v kategorii žákyně 14–15 let

 • Tobiáš Ihn, 32. místo  
v kategorii žáci 14–15 let.


