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Letní prázdniny  
se svitavskou 
kulturou
Letní prázdniny budou letos (tak jako vlo-
ni, předloni a vlastně vždycky…) dlouhé 
nebo krátké 62 dnů. Prázdniny se svitav-
skou kulturou budou letos dlouhé nebo 
krátké 45 dnů – odpolední, podvečerů, 
večerů, nocí:
25 filmů ve večerním letním kině v Parku 
Jana Palacha / 6 folkových podvečerů 
v podloubí náměstí před Nadací Josefa 
Plívy / 5 odpoledních koncertů v Parku 
Jana Palacha od dechovek přes kytary  
až po dudy či theremin / 5 pohádkových 
nedělí v Parku Jana Palacha / 1 procházka 
po napjatém laně nad střechami svitavské-
ho náměstí a našima hlavami / 1 pivní slav-
nost od rána do noci na náměstí s pivem, 
kapelami, starými auty / 1 koncert řezbář-
ského memoriálu na muzejní zahradě /  
1 Čechomor na parkovišti před Fabrikou
A tak tedy 45 dnů z letních prázdnin jsou tu 
pro nás všechna divadla, koncerty, filmy 
a jiné radovánky… Pokračování na straně 2

Svitavští plavci  
přivezli medaile282
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Jedenácté Pivní slavnosti, 
předtím historická vozidla
V sobotu 16. července od 14 hodin proběhnou na náměstí tradiční Pivní slavnosti. Jsme velmi rádi, 
že po několika letech a různých omezení nabídnou kompletní program, na který jsou Svitaváci zvyk-
lí. Těšit se můžete na soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, ochutnáte novinky i osvědčené receptury 
od patnácti menších pivovarů nebo se pobavíte u doprovodných soutěží. Během oslav se na hlavním 
podiu postupně představí několik kapel. Těmi nejzajímavějšími budou jistě Argema a Jelen.

Oblíbené slavnosti již od rána zahájí výstava 
historických vozidel, kterou pořádá Boxer Mo-
rava Historik. Na svitavské náměstí tak dorazí 
okolo 130 krásných strojů – automobilů, ná-
kladních vozidel, motocyklů i velocipedů s da-
tem výroby do roku 1992. Obdivovat tyto 
skvosty můžete již od 9 hodin a více se o nich 
dozvíte během komentovaných prohlídek. Pří-
jemné naladění a burácení motorů doplní hu-
dební vystoupení Olomouckého dixielandu 
jazz bandu. Společný odjezd vozidel je naplá-
novaný na dvanáctou hodinu. Milovníci krás-
ných strojů mohou během dne navštívit také 
místní muzeum a galerii, kde zhlédnout aktu-
ální expozici Dobrodružství cyklistiky. 
Od ranních hodin budou v horní části náměstí 
svitavské týmy i zahraniční delegace vařit svůj 
originální kotlíkový guláš. O vítězi provoněného 

dopoledne rozhodne mistr kuchař Václav 
Šmerda a jeho tým. Jak se to nadšeným kucha-
řům podaří, posoudíte sami, budou pro vás 
připraveny degustační porce všech gulášů 
za jednotnou cenu. Hlavní částí pivních slav-
ností, které startují ve 14 hodin, je prezentace 
patnácti menších pivovarů, které na čepu na-
bídnou osvědčené receptury i aktuální novinky. 
Pro ty nejlepší můžete hlasovat v oblíbené an-
ketě a to prostřednictvím žetonů, které získáte 
u stánku se sklenicemi a kelímky. O dobrou 
zábavu se postará moderátor Ondřej Komůrka 
s několika soutěžemi. Během slavností se před-
staví kapely FUPO, Jakofakt?, Medvěd 009, 
HarMálek Orchestr a Argema. Hlavní hvězdou 
večera bude jistě skupina Jelen. Časový harmo-
nogram naleznete na druhé straně tohoto zpra-
vodaje. Těšíme se na vás.  Petr Šmerda
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Vážení Svitavané,
začalo léto, pro některé z nás nejhezčí roční období. Čas prázdnin pro děti, dovolených pro do-
spělé, čas odpočinku, relaxu, cestování a poznávání. A také čas užívání – třeba čerstvých jahod, 
malin, zmrzliny nebo lahodných drinků.

Mí kolegové z městských organizací v uplynu-
lých měsících a týdnech nezaháleli a připravu-
jí pro vás právě na léto spoustu milých a pří-
jemných aktivit. Přijďte si je užít! Přijďte alespoň 
na některé z nich…
Celé léto se můžete bavit u letního kina tradič-
ně v parku Jana Palacha, hrajeme třikrát týdně, 
hrajeme pohádky, české filmy i zahraniční pro-
dukci. V parku budou i pohádky a koncerty.
Jedenáctým Pivním slavnostem bude před-
cházet výstava historických vozidel, slavnosti 
nabídnou po dvouleté covidové pauze opět 
soutěž ve vaření gulášů, degustaci piv od pat-
nácti pivovarů – známých i méně známých 
značek, soutěže spojené se zlatavým mokem 
a opravdu bohatý doprovodný program, který 
se letos více než povedl, vždyť za námi do Svi-

tav přijedou Argema a Jelen! Ojedinělým pro-
jektem bude historicky první koncert před Fab-
rikou. Druhého srpna zde zahraje kapela Če-
chomor. Však koho jiného pozvat, aby zahrál 
ve Svitavách pod širým nebem u Fabriky, než 
Frantu Černého a jeho kolegy.
Láká vás provazochodectví? Na svitavském 
náměstí se představí profesionální provazo-
chodci v sobotu 30. července navečer. Pokusí 
se přejít z věže kostela Navštívení Panny Marie 
na střechu základní školy na náměstí! Vloni se 
tito provazochodci procházeli nad střechami 
domů v Krumlově, když přešli dvě nejdelší lajny 
v Čechách 250 metrů a 232 metrů a letos zaví-
tají k nám. Hned v neděli dopoledne si budete 
moct provazochodectví vyzkoušet na vlastní 
pěst, tedy na vlastní nohy .

A další novinkou budou i pravidelné akce Stru-
ny v podloubí, které se budou každé úterý ko-
nat u Nadace Josefa Plívy. Moc za to děkuju 
Lukáši Moravcovi, který s nápadem přišel a ak-
tivně se na něm podílel.
Léto bude ve Svitavách nabité. Přijďte si užít 
akce, které pro vás chystáme. A také vyražte 
do přírody, na Sváťovy deskovky, do Brandu, 
na cyklostezky. Přeji vám krásné léto!

David Šimek, starosta města

Cena Laurus pro Marii Grmelovou
Svitavský klub Laurus uděluje každoročně svou výroční cenu, které se někdy říká „Svitavský vůl“, 
nějaké svitavské osobnosti za významný čin, dílo nebo činnost ve prospěch města Svitavy nebo 
propagující město Svitavy V pořadí 23. laureátem této ceny se stala Marie Grmelová, bývalá ředi-
telka MŠ Větrná, divadelnice, členka pěveckého sdružení Dalibor, zpěvačka Svitavské dvanáctky 
a také dlouholetá organizátorka ozdravných pobytů.

Marie Grmelová se narodila v roce 1950 ve Svi-
tavách, v roce 1969 maturovala na litomyšlské 
střední pedagogické škole v oboru učitelství 
pro mateřské školy. Od té doby působila jako 
učitelka v mateřských školách v Mladějově 
a ve Svitavách, v letech 1996 až 2010 také jako 
ředitelka MŠ Větrná. Za své pedagogické pů-
sobení obdržela v roce 2008 celostátní oceně-
ní „Zlatá mateřinka“, které je každý rok udělová-
no nejlepšímu pedagogovi v mateřské škole 
za příkladné a inspirativní působení v oblasti 
předškolního vzdělávání, za tvůrčí práci s dět-
mi, pedagogický cit, laskavost a velké srdce.
V Hradci Králové vystudovala loutkoherectví 
na Lidové konzervatoři a v sedmdesátých le-
tech stála u zrodu divadelního souboru „C“ 
(Céčko) a v letech 1977 až 1992 byla vedoucí 
loutkového souboru učitelek MŠ „MaK“. Reper-
toár souboru byl určen především pro děti 
předškolního věku. Na loutkářských přehlíd-
kách u nás i v zahraničí získala se souborem 
mnoho ocenění.
V roce 1977 se stala členkou pěveckého sdru-
žení „Dalibor“, od roku 2010 je kronikářkou sbo-
ru, v roce 2022 vydala rozsáhlou knihu „Dalibor 

50“, která mapuje padesátiletou historii Daliboru.
Velkou část života věnuje dechovce, už v roce 
1971 začínala s dechovým orchestrem v Kun-
čině, v roce 1990 působila v dechovém orches-
tru „Svitavanka“ a od roku 1991 je více než 30 
let zpěvačkou dechového orchestru „Svitavská 
12“. Její vystoupení s dechovkou u nás i v cizině 
nejde ani spočítat. 
Je aktivní také ve Svazu postižených civilizační-
mi chorobami, od roku 2010 je předsedkyní ZO 
SPCCH a místopředsedkyní okresního výboru 
svazu. Od roku 1997 je vedoucí ozdravných a re-
kondičních pobytů dětských respiriků a jejich 
rodičů. Dva roky se také účastnila na ozdrav-
ných pobytech astmatických dětí v Norsku. 
Za tuto činnost převzala prestižní celostátní 
cenu „MOSTY 2009“, která je udělována za mi-
mořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch obča-
nů se zdravotním postižením. Od roku 2021 je 
Marie Grmelová také zastupitelkou města. 

Marie Grmelová získala výroční cenu Svitav-
ského klubu Laurus za podíl na rozvoji svitav-
ské kultury a péči o osoby se zdravotním po-
stižením. Cenu převezme v pátek 16. září 2022 
v 17 hodin v Červené knihovně.  Milan Báča

Jaký bude letošní TOP týden 
Přelom srpna a září patří ve Svitavách tradičně 
sérii kulturních akcí, které jsme si zvykli nazývat 
jako TOP týden. V letošním roce proběhne 
v termínu 29. srpna až 4. září. Startuje dvanác-
tým ročníkem Řezbářského memoriálu Aloise 
Petruse, který se bude opět konat na zahradě 
městského muzea, kam můžete během celého 
týdne přijít, na vlastní oči pozorovat řezbáře při 
práci a popovídat si s nimi o jejich řemesle. 
Memoriál bude slavnostně zahájen v pondělí 
29. srpna v 18 hodin dvojkoncertem svitavské 
kapely Do větru a jevíčského Kopjamu. Ukon-
čen bude v sobotu 3. září v 17 hodin předsta-
vením nových soch veřejnosti a jejich předáním 

starostovi města. Již v pátek 2. září vystoupí 
na náměstí Míru šumperské pop-rockové usku-
pení Trocha klidu a poté slovenští No Name. 
V sobotu 3. září odpoledne proběhne tamtéž 
Slavnost dechových hudeb, zatímco na svitav-
ském stadionu se uskuteční celodenní Festival 
volnočasových aktivit s programem pro všech-
ny věkové generace. A neděle 5. září bude pa-
třit Pouti ke sv. Jiljí, kterou zpestří Cimbálová 
muzika Aleše Smutného. Pouť samotná pro-
běhne v režii divadla Kvelb, které do Svitav 
přiveze soubor kočujících kumštýřů, šašků 
a maškar i loutkové a pouliční divadlo.

Hynek Stříteský

Pokračování ze strany 1
na náměstí, v parku, na zahradě, na parko-
višti… Tak takové budou letošní svitavské 
prázdniny.
Je skvělé vyrazit k moři, vodě, do lesa, 
na hory – prostě pryč z města. A taky je 
dobré se někdy během léta do města vrá-
tit. Bude to stát určitě za to! A je to nejen 
pro to množství divadel, filmů, koncertů, 
a tak vůbec. Ale i proto, že filmy, koncerty, 
divadla budou určitě úžasné. To mi věřte!
Myslím, že tento způsob svitavského léta 
bude stát za to! Tak si to pořádně užijme. 
Prázdniny jsou skvělé!  Petr Mohr

Program Pivních slavností
14:00 zahájení 11. ročníku 
 Pivních slavností
14:20 koncert FUPO
15:05 první soutěž
15:45 koncert Jakofakt?
16:30 druhá soutěž
17:15 koncert Medvěd 009
18:00 třetí soutěž
18:20 vyhlášení vítězů
19:10 koncert Argema
21:05 koncert Jelen
22:45 koncert HarMálek Orchestr

Děkujeme partnerům za podporu – areál Bořiny u Poličky 
(STV Group, STV Technology, PS Poličské strojírny), 
Tajo Moravská Třebová, PD Refractories a dalším.
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Vítání občánků
Začátkem června přivítal mezi novými občánky 
města Svitavy zastupitel Harald Čadílek slav-
nostně tyto děti:

Matyáš Janků / Milan Rozlívka / Zuzana Ka-
dlecová / Jakub Černý / Vojtěch Severa / Jan 
Reinberg / David Pospíšil / Vít Binder / Jakub 
Rosenberg / Eduard Radda / Jakub Postič / 
Kryštof Klusák

Pokud máte doma miminko, které byste chtěli 
nechat slavnostně přivítat ve Svitavách, kon-
taktujte, prosím, matriční úřad (tel. 461550412, 
461550411 nebo 731677735, popř. email: ma-
trika@svitavy.cz). 
Všem dětičkám přejeme do života ještě jednou 
kupu štěstí a lásky.  (kk)

Letos poprvé poznáme seniora roku
Rada seniorů vyhlašuje cenu Svitavský senior/
ka roku 2022. Vytvoření této ceny navázalo 
na Koncepci proseniorské politiky města Svi-
tavy v letech 2019–2022 a záštitu nad ní pře-
vzala místostarostka Ditta Kukaňová. Cílem 
udílení tohoto ocenění je podpora seniorů, 
jako významné skupiny občanů, kteří svojí vý-
jimečnou aktivitou ovlivňují nejen své vrstev-
níky, ale i ostatní občany našeho města. Oce-
nění má inspirovat ostatní seniory v jejich vlast-
ním životě a také posilovat jejich sebevědomí. 
Ve výjimečných případech lze toto ocení udě-
lit „in memoriam“.
Nominace mohou podávat spolky, které se zamě-
řují na seniory (organizují pro ně různě zaměřené 
aktivity) a také instituce, které jsou ve své činnos-
ti zaměřené nebo zřízené na péči o seniory. A to 

v období od 1. 7. do 31. 8. 2022 na adresu Město 
Svitavy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
nebo e-mailem na sarka.rehorova@svitavy.cz, 
radnice@svitavy.cz. Nominační list k vyplnění na-
leznete na webových stránkách města.

Nominovat lze občany města Svitavy starší 65 
let, kteří:
 • se dlouhodobě angažují ve prospěch řešení 

veřejných seniorských problémů ve městě;
 • konkrétně a dlouhodobě pomáhají senio-

rům;
 • provozují a organizují aktivity ve prospěch 

seniorů;
 • společensky významně využívají celoživotní 

kvalifikace ve prospěch seniorů (lékaři, uči-
telé, odborníci na sociální oblast, právníci se 
zaměřením na lidská práva apod.).

Slavnostní vyhlášení výsledků, o kterých roz-
hodne Rada seniorů, se uskuteční 4. října. 

Šárka Řehořová

Svitavy podpoří 
další aktivity 
pro seniory
Město Svitavy již popáté bodovalo v soutěži 
„Obec přátelská rodině a seniorům“, kterou vy-
hlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
V minulosti Svitavy uspěly v této soutěži 3x 
v oblasti podpora rodiny a 1x v oblasti podpo-
ra seniorů. Letos obsadily třetí místo a získaly 
neinvestiční dotaci ve výši 250 000 Kč na pro-
seniorské aktivity. 
V průběhu roku se tak senioři dočkají mj. 7–8 za-
jímavých vzdělávacích přednášek, např. na téma 
jak se bránit nekalým praktikám, jak pečovat 
o duševní zdraví, nebo jak rozpoznat dezinforma-
ce. Díky dotaci se bude moci pořídit další Auto-
matizovaný Externí Defibrilátor či hrnčířský kruh 
do muzea. Právě ve spolupráci se svitavským mu-
zeem proběhnou 3 celodenní workshopy, na kte-
rých si budou moci senioři společně se svými 
vnoučaty vyzkoušet, jak lze zdravě péct, jak pra-
covat se sklem nebo si budou moci vyrobit kera-
mickou lampu na hrnčířském workshopu.
V plánu je také zbudování informačního koutku 
pro seniory, který bude umístěn v prostorách 
Klubu seniorů, či celodenní zájezd do Kroměří-
že. Cílem aktivit uskutečněných díky dotaci je 
především zvýšit kvalitu života místních seniorů 
a také posílit mezigenerační spolupráci. (kk)

Důležitá data  
nadcházejícího 
školního roku
I když jsou před dětmi letní prázdniny 
a o škole patrně nechtějí slyšet ani slovo, 
přinášíme harmonogram nadcházejícího 
školního roku, který si můžete zanést 
do svých diářů. Vyučování ve školním roce 
2022/2023 začne na všech základních, 
středních a základních uměleckých ško-
lách ve čtvrtek 1. září 2022 a skončí v pá-
tek 30. června 2023. 
První prázdniny, které na děti čekají, jsou 
ty podzimní. MŠMT pro ně letos stanovilo 
termín středa 26. a čtvrtek 27. října 2022. 
Na vánoční prázdniny se mohou děti těšit 
od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. 
ledna 2023. Po Novém roce se tedy se 
svými spolužáky setkají v úterý 3. ledna. 
Vysvědčení s hodnocením za první polo-
letí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 
2023. Jednodenní pololetní prázdniny 
nenaváží hned následující den, ale musí si 
na ně žáci počkat na pátek 3. února 2023. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne nás 
tentokrát čekají zase o něco později, a to 
od 6. do 12. března 2023. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvr-
tek 6. dubna 2023.
Hlavní letní prázdniny budou trvat od so-
boty 1. července 2023 do čtvrtka 31. srpna 
2023. Přejeme dětem, ať si užijí prázdniny. 

Světlana Češková

První „vlaštovka“  
u Ottendorferova domu
Od 15. července do konce letních prázdnin 
bude probíhat dokončení úprav na schodišti 
k podchodu směrem od Ottendorferova domu. 
Na schodišťová ramena budou položeny nové 
nášlapné vrstvy, dojde také k obložení stěny 
a vysázení zeleně. Jedná se o první vylepšení 
veřejného prostoru v těchto místech. Do bu-
doucna se počítá, podle finančních možností 
města a vypsaných dotačních titulů, s úpravami 
dalších částí podchodu i samotného náměs-
tíčka před Červenou knihovnou. Po celou dobu 
oprav bude schodiště uzavřeno. Podchod bude 
průchozí, případné částečné omezení bude 
vždy dopředu označeno přímo v místě. Prosí-
me všechny o zvýšenou pozornost při pohybu 
v této lokalitě, děkujeme.  (kk)

Veřejná velkokapacitní pračka
bude během prázdnin 
V průběhu prázdnin budou na parkovišti u svi-
tavského sportovního stadionu instalovány dvě 
velkokapacitní pračky (na 8 a 18 kilogramů 
prádla) včetně velkoobjemové sušičky. Snadno 
si tak sami vyperete rozměrný textil, jako jsou 
např. peřiny nebo objemné deky. Prací prostře-
dek (v případě zájmu i aviváž) bude již v ceně 
praní, která se bude odvíjet od vybrané teploty 
a délky cyklu praní. Platit bude možné v hoto-
vosti nebo platební kartou.  (kk)

Do října bude uzavřena  
ulice Tyrše a Fügnera
V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce 
sítí v části ulice Tyrše a Fügnera, v rámci které 
bude zhotovena nová splašková a dešťová ka-
nalizace a také nový 111 metrů dlouhý vodo-
vodní řad. Kvůli prováděným pracím bude zne-
možněn průjezd ulicí Tyrše a Fügnera a ulicí 
Hrnčířská. Objízdná trasa není stanovena a pro 
dopravu je možné využít místních komunikací. 
Přechodná uzavírka je naplánována od pondě-
lí 20. června do pátku 14. října. Děkujeme 
za pochopení.  (kk)
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Sportovec roku 2021
Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města Svitavy za rok 2021 proběhlo 20. června 2022 v kul-
turním centru Fabrika. Nominace v jednotlivých kategoriích projednala komise pro sport a volný 
čas a Radě města Svitavy vyjádřila svá doporučení. Představitelé města a TJ Svitavy předali oce-
nění řadě jednotlivců v kategorii žactva, dorostu i dospělých a v kategorii kolektiv. Ocenění pře-
vzali také trenéři, Osobnost sportu a udělena byla i zvláštní cena Krajánek.

Pomoc občanům
Dne 9. 6. došlo na hlavní silnici procházející 
městem hned ke dvěma případům, kdy byla ze 
strany strážníků usměrňována doprava. Strážní-
ci na místě poskytli řidičům, jejichž vozidla se 
stala z důvodu poruchy nepojízdnými, potřeb-
nou pomoc. V prvním případě se jednalo o po-
rouchané vozidlo na ul. Hradební, kdy v 15.15 
hod. zavolal řidič na linku 156 s tím, že jeho vo-
zidlo má závadu na převodovce, stalo se nepo-
jízdným a nyní stojí na kruhovém objezdu. Hlíd-
ka poskytla pomoc při přepravě nepojízdného 
vozidla, které bylo přesunuto na parkoviště na ul. 
Purkyňova. Stejného dne kolem 18.10 hod. do-
šlo k závadě na pracovním stroji – bagru, který 
zůstal odstaven na silnici směrem na Moravskou 
Třebovou. Jelikož závadu na místě nešlo odstra-
nit, musel být přivolán výjezd HZS a bagr byl 
odtažen na staveniště stavby obchvatu.

Rušení nočního klidu
Během noční doby dne 5. 6. bylo strážníky řeše-
no několik oznámení na rušení nočního klidu. 
První případ se odehrál na ul. M. Horákové, kde 
si jeden z obyvatelů domu nahlas pouštěl hudbu 
z velkého reproduktoru. Hlídka na místě zjistila, 
že hudba vychází z prostor zahrady domu. Tam 
si pohovořila s místním obyvatelem, který přiznal 
pouštění hlasité hudby. Na místě bylo domluve-
no její okamžité vypnutí. V době 02.00 hod. 
strážníci řešili další rušení nočního klidu, tento-
krát na ul. Okružní. Z domu se měl ozývat hlasi-
tý křik. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že se zde 
pohádala vnučka s babičkou, ale v době řešení 
věci byl již na místě klid. Poslední případ řešila 
hlídka 02.20 hod. na ul. Wolkerova alej, naproti 
pekárně Nopek, kde bylo zjištěno, že na zahra-
dě domu je puštěna hlasitá hudba. Po upozor-
nění strážníků došlo ke ztišení hudby a uklidně-
ní situace. Připomínáme, že rušení nočního klidu 
může být kvalifikováno jako přestupek proti 
veřejnému pořádku a za tento přestupek hrozí 
postih ve formě pokuty až do výše 10 000 Kč.

Jízda v parku na motorkách
Dne 9. 6. v podvečerních hodinách řešili stráž-
níci městské policie neoprávněnou jízdu na kro-
sových motocyklech v Parku Patriotů. Zde dva 
mladíci na motocyklech vyjeli na kopec v parku, 
kde byli hlídkou strážníků zastiženi. Věc byla 
s dotyčnými vyřízena ihned na místě. Podobný 
případ byl strážníky řešen také v lesním prosto-
ru Brand, kdy přestupek dotyčného muže, kte-
rý zde jezdil na motokrosové motorce, byl pře-
dán k řešení ke správnímu orgánu. 

Informace o systému SOS tlačítek 
SOS tlačítko je služba, která zajišťuje přivolání 
pomoci (strážníků MP), a je určena především 
seniorům a dále osamělým či hendikepovaným 
osobám, kteří se potřebují spolehnout na to, že 
v případě potřeby jim bude rychle kdykoli po-
skytnuta pomoc. Mimo klasického SOS tlačítka 
na mobilním telefonu nabízíme i jiné verze této 
služby, např. ve formě hodinek na ruku propo-
jených s telefonem, či přívěšku na krk. Klient má 
vždy zaručenou zpětnou komunikaci s operá-
torem a další zajímavosti. Pokud máte zájem se 
o nových službách dozvědět více, pořídit je 
například pro své starší rodiče apod., neváhejte 
nás kontaktovat. Po dohodě můžeme vše přijet 
vysvětlit i za vámi domů. Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Dopravní kancelář najdete na náměstí
V souvislosti se změnou autobusového do-
pravce v Pardubickém kraji přebralo od 12. 
června agendu dopravní kanceláře Měst-
ské informační centrum (nám. Míru 48). 
Vzhledem k očekávanému náporu na kon-
ci prázdnin prosíme ty z vás, kterým končí 
koncem léta platnost čipové karty IREDO, 
nebo budoucí studenty, kteří budou potře-
bovat kartu novou, abyste si nové kartičky 

přišli do MIC vyřídit dopředu. Předem vám 
děkujeme. Informace týkající se autobuso-
vé přepravy a jízdních řádů získáte na Call 
centru IDS IREDO, tel. 491 580 333, které 
slouží také pro vyřizování stížností a rekla-
mací. Pro obecné informace vám také dob-
ře poslouží mobilní aplikace IDS IREDO, 
která je bezplatně dostupná v Google Play 
i v App Store. (kk)

Představujeme vám seznam oceněných:
Žactvo jednotlivci:
Nikola Bártová, jezdectví, Jezdecký klub
Agnese Kalousová, sport. gymnastika TJ Svitavy
Pavlína Dvořáková, plavání TJ Svitavy
Kateřina Ondrová, hokejbal TJ Sršni Svitavy
Gabriel Špaček, basketbal TJ Svitavy
Luisa Klementová, atletika, TJ Svitavy
Zuzana Švihelová, volejbal TJ Svitavy

Dorost jednotlivci:
Eliška Červená, atletika TJ Svitavy
Jakub Marek, triatlon, 4SPORTS Team Svitavy
Antonín Pelíšek, volejbal TJ Svitavy
Tomáš Dostálek, basketbal TJ Svitavy
Ondřej Šíp, silový trojboj TJ Svitavy

Dospělí jednotlivci:
Tomáš Lacko, silový trojboj TJ Svitavy
David Juřík, fotbal TJ Svitavy
Anna Loukotová, volejbal TJ Svitavy

Kolektiv:
ženy, volejbal TJ Svitavy
žactvo, plavání TJ Svitavy
dorost (do 18 let), tenis TJ Svitavy
mladší žákyně, sportovní gymnastika TJ Svitavy

Trenéři:
Milan Bouček, atletika TJ Svitavy
Bedřich Frýza, plavání TJ Svitavy
Radmil Dobiáš, fotbal TJ Svitavy

Osobnost sportu:
Petr Lána, volejbal TJ Svitavy

Zvláštní cena Krajánek:
Valentýna Zerzánová, florbal TJ Svitavy

Oceněným gratulujeme a přejeme mnoho ús- 
pěchů nejen na sportovním poli. 

Světlana Češková
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O postupech na Rosničce se radíme 
s předními českými odborníky 
Rybník Rosnička a kvalita jeho vody jsou častým tématem. O Rosničku se zajímají běžní návštěvní-
ci, řeší se na sociálních sítích. Celý areál Brandu, v němž se Rosnička nachází, je důležitou rekreač-
ní oblastí pro místní obyvatele, odborníky, kteří o rybník a jeho okolí pečují, i pro představitele 
města. Areálu se skutečně věnuje velká pozornost, ač to laikům nemusí na první pohled tak připadat.

Po úhynu ryb v roce 2018 začalo město spolu-
pracovat s mezinárodně uznávaným odborní-
kem na problematiku týkající se sinic, profe-
sorem Blahoslavem Maršálkem. Ten po dů-
kladném prozkoumání situace na svitavském 
rybníku navrhl řadu opatření, která se začala 
realizovat v roce 2019.  To, že mají tato opatře-
ní neoddiskutovatelný přínos, je patrné z vý-
sledků kvality vody (můžete sledovat na www.
khspce.cz) a také díky prokazatelnému úbytku 
sedimentů ze dna rybníka.

Proč je tam bahno a co s ním
Sedimenty (laicky bahno) na dně jsou zcela 
přirozenou součástí každé vodní nádrže. Mimo 
jiné obsahují hodně živin a jsou skvělým pod-
houbím pro sinice, při jejichž přemnožení není 
možné využívat vodní plochy ke koupání. Pro-
to je třeba jejich množství regulovat. Rybník 
můžete vypustit, vybagrovat a bahno za vyso-
ké náklady nechat uložit jako toxický materiál. 

Tato varianta byla v roce 2018 propočítána 
na nejméně 75 milionů korun a vzhledem 
k tomu, že nebyly vypsané žádné vhodné do-
tační výzvy, finance města na ni nestačily. Pro-
fesor Maršálek proto navrhl alternativní postup 
spočívající v zavedení několika přírodě blíz-
kých opatření, díky kterým by se množství 
sedimentů mělo snížit. A to se také podařilo. 
Při kontrolním měření na podzim 2021 byl cel-
kový objem sedimentů v Rosničce 41.055 m3, 
což oproti vstupnímu měření na jaře 2018 
v celkovém objemu 70.300 m3 sedimentů 
představuje úbytek „bahna“ o zhruba 40 %. 
Pokud tedy bude možné a nutné rybník v bu-
doucnu odbahnit, díky současným ozdrav-
ným procesům by město mělo ušetřit výraz-
nou sumu finančních prostředků.
V Rosničce jsou sedimenty uloženy nerovno-
měrně. Jejich mocnost (množství bahna) v jed-
notlivých částech rybníka v porovnání roku 
2018 vs. 2021 je následující:

Kdo je prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.?
Je odborníkem na problematiku vzniku 
a toxicity vodních květů v podmínkách 
hypertrofních vod. Je uznávaným odbor-
níkem na sinice nejen v ČR, ale také me-
zinárodně. Jako na experta UNICEF se 
na něj obrací o pomoc se záchranou vod-
ních zdrojů lidé z celého světa. Je vedou-
cím oddělení experimentální fykologie 
a ekotoxikologie Botanického ústavu Aka-
demie věd ČR a vedoucím Centra pro 
cyanobakterie a jejich toxiny.

Proč není voda zcela průzračná
Rybí obsádka je důležitým faktorem, který hýbe 
s kvalitou vody.  Konzumace „vodních blech“ 
(zooplanktonu), stejně jako rytí dna a víření jílů 
ze sedimentu do vody rybami jako kapr, cejn 
a dalších…, to jsou procesy, které znemožňují 
dostatečnou průhlednost vody a zvyšují riziko 
rozvoje sinic. Jistě si vzpomenete na léto 2019, 
kdy byla voda velmi čistá a průhlednost byla 
dvojnásobná, než je obvyklé. To vše ale „díky“ 
úhynu ryb v předchozím roce. Proto se od roku 
2019 pečlivě vybírá, které ryby a v jakém počtu 
budou do Rosničky umístěny. Tuto problema-
tickou oblast diskutuje město a rybáři s před-
ním českým ichtyologem Pavlem Jurajdou, ve-
doucím Ústavu biologie obratlovců Akademie 
věd ČR. Mezi další faktory zhoršující kvalitu 
vody v Rosničce patří mj.: 
 • zemědělská půda v okolí nádrže, kdy při pří-

valových srážkách dochází k většímu přísu-
nu minerálního sedimentu z polí do rybníka,

 • znečištění z obce Javorník,

 • rekreační obytná zástavba a lidské aktivity 
v „intimní zóně“ kolem břehů nádrže, tj. 
v okolí cca 300 metrů,

 • počasí a klimatická změna,
 • množství vody, které do rybníka vtéká a její 

složení (v současnosti je např. ověřována 
možnost přivedení srážkových vod z areálu 
firem nacházejících se jihozápadně nad ryb-
níkem; či úprava přítoku Svitavy).

Proč jsou na hladině vidět rostliny
Spojení „voda kvete“ se používá v souvislosti se 
sinicemi, které se přemnoží a na povrchu hladi-
ny vytvoří „zelený film“. Současná situace, kdy 
vidíme trčet z vody květy a rostliny, není důka-
zem špatné vody nebo zanedbané péče. Právě 
vodní rostliny hrají zásadní roli v zavedených 
opatření, dělají přirozenou konkurenci sinicím 
a řasám. Okysličují vodu a zlepšují tak vnitřní 
prostředí. Zároveň spotřebovávají živiny, které 
berou sinicím a ty se pak nemohou množit. 

Tyto rostliny je nutné průběžně sklízet. Proto je 
rybník rozdělen do několika sekcí, které se po-
dle stanoveného plánu sekají, a rostliny se 
z nich sklízí. Zvláště v prostoru u pláže bývají 
v průběhu léta rostliny odstraňovány častěji pro 
pohodlné plavání. 

Letošní výsledky vody KHS
Letošní aplikace bakterií, které mají také zlep-
šovat vodní prostředí nádrže, proběhla jen pár 
dní před prvním měřením kvality vody krajskou 
hygienickou stanicí. Jeho výsledky zhodnotily 
kvalitu vody v Rosničce stupněm 3, ovšem 
hned o týden později se začaly projevovat za-
vedené aplikace a kvalita vody v rybníce si 
polepšila na stupeň 2, tedy vodu vhodnou 
ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.

Díky přírodě blízkým opatřením, mezi která pa-
tří podpora mokřadních a vodních rostlin, 
skladba rybí obsádky, aplikace probiotických 
bakterií, provzdušňování vody a omezení vno-
su živin, se stav Rosničky za tři a půl roku vý-
razně zlepšil. Minimálně dva roky se proto bude 
v této práci nadále pokračovat.  (kk)

Časté dotazy

Je rozbité stavidlo?
Současné stavidlo je zcela funkční, umožňuje 
manipulaci s výškou vodní hladiny a průtokem 
vod dle aktuálních potřeb.

Dá se postavit nad Rosničkou „luční“ rybník?
S ohledem na nedostatečný výškový rozdíl 
mezi odkalovací nádrží a Rosničkou není mož-
né zbudovat „luční“ rybník tak, aby jej bylo mož-
né v případě potřeby vypustit. Od této myšlen-
ky jsme museli upustit.

Bude se tedy odbahňovat?
S odbahnění v budoucnu, při dostatku finanč-
ních prostředků a v případě potřeby, je stále 
počítáno. Současná opatření snižují množství 
bahna a náklady na odbahnění výrazně sníží.  

Nejsou na odbahnění dotace?
V současném programovém dokumentu OPŽP 
2021–2027 prozatím nebyly vypsány žádné 
vhodné výzvy, které by se daly k odbahnění Ros-
ničky využít. Pečlivě je ovšem stále sledujeme.
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Ordinační hodiny zubní pohotovostní služ-
by jsou od 8:00 do 11:00 hodin. Mimo tyto 
hodiny přijímá akutní pacienty stomatolo-
gická pohotovost pardubické nemocnice 
v ordinačních hodinách: so, ne a svátky 
8:00–18:00 hodin, po–pá 17:00–21:00 hodin.
——————————————————————

2.–3.7. MDDr. Petr Sládek 
Svitavy, Jugoslávská 17, 731 201 180
5.7. MUDr. Lubomír Slouka 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936
6.7. MUDr. Ludmila Školařová 
Mor. Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172
9.–10.7. MUDr. Jan Škorpík 
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
16.–17.7. MUDr. Tomáš Jagoš 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 723 715 558
23.–24.7. MUDr. Alena Hřebabetzká 
Staré Město 134, 461 312 501
30.–31.7. MUDr. Pavel Horák 
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
6.–7.8. MUDr. Jana Illová 
Brněnec 90, 461 523 140
13.–14.8. MUDr. Petr Doležal 
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253
20.–21.8. MUDr. Tomáš Jagoš 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 723 715 558
27.–28.8. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230

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

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

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova,  
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

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Nebojíme se  
velkých investic
Občanům se má naslouchat a já to dělám rád. 
Žijeme mezi Vámi a již dvě volební období naši 
zastupitelé pracují pro občany tohoto města. 
V září budou komunální volby do zastupitel-
stva města a my jdeme do toho znova, protože 
stále máme co prosazovat. Podívejme se 
na dvakrát vysoutěženou Rekonstrukci krytého 
bazénu a místo realizace nic. Podívejme se na 
hrozící zánik bowlingu a squashe v našem 
městě. Co diskuse nad hromadnou městskou 
dopravou, či potřebou výstavby parkovacího 
domu. ANO, to jsou výzvy, kterých se nebojíme 
a s vaší podporou ve volbách to dáme.

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

Z jednání rady
Rada na svém 16. zasedání dne 23. května 
2022 mj.:
 • schválila zveřejnění výběrových řízení na zís-

kání nájmu bytů č. 11 v domě Alešova 
1426/7 a č. 2 v domě Alešova 1427/9 ve Svi-
tavách;

 • schválila vytvoření ceny Svitavský senior/ka 
roku;

 • schválila vyhlášení výběru příjemců podpo-
ry z Fondu regenerace památek města Svi-
tavy; žádost o přiznání příspěvku, ve smyslu 
schválených Zásad pro poskytování finanční 
podpory z Fondu regenerace památek měs-
ta Svitavy, se podává na předepsaném for-
muláři včetně všech stanovených příloh 
v průběhu rozpočtového období 2022 na ad-
resu Bc. Světlana Češková, město Svitavy,  
T. G. Masaryka 5/35, 568 02.

Rada na svém 17. zasedání dne 30. května 
2022 mj.:
 • doporučila zastupitelstvu města vzít na vě-

domí zprávu o stavu požární ochrany ve měs-
tě Svitavy;

 • schválila plán preventivě výchovné činnosti 
na období od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2023;

 • schválila uzavření smlouvy o spolupráci 
s Ing. Jakubem Tížkem ve věci projektu 
P153 „Podnikni to!“;

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč 
organizaci Modelářský klub p.s. Modelkub 
na uspořádání „Světového poháru World 
Cup F2D Combat“ v roce 2022;

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč 
organizaci Spolek cyklistů Svitavy MIRVA 
na uspořádání akce „Svitavské kritérium“ 
v roce 2022;

 • schválila uzavření smluv na zajištění ekolo-
gické výchovy na základních školách Felbe-
rova, Riegrova a Sokolovská ve Svitavách;

Krásné léto
Ačkoliv se nám pomalu 
blíží komunální volby 
a my svou energii vě-

nujeme již dokončování volebního programu, 
tak dnes bychom Vám chtěli se všemi členy 
Sdružení pro město Svitavy popřát krásné 
a pohodově prožité léto. Jistě nás i Vás čekají 
mnohé cesty za odpočinkem, za zážitky, za no-
vým poznáním i mimo hranice našeho města. 

Rada na svém 18. zasedání dne 6. června 2022 
mj.:
 • schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 

o tisku zpravodaje NAŠE MĚSTO, kterým se 
řeší navýšení odměny za tisk se společnos-
tí SAMAB PRESS GROUP;

 • schválila uzavření dohody se společností 
CENDIS ve věci prodloužení smlouvy 
o umístění Technického zařízení a instalace 
Systému určeného pro zpracování digitali-
zovaných fotografií a podpisů.

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.

Změny v parkování 
mohou způsobit 
dopravní kolaps

Na náměstí Míru se realizu-
je nový systém parkování. 
Aktuálně bude možné vjet 
a z něj vyjet pouze ulicí Er-
benovou od malého kru-
hového objezdu. V případě 
dopravní nehody, poruchy 
vozidla na vstupní a poměr-
ně úzké komunikaci nebo 

na uvedené kruhové křižovatce, bude téměř 
nemožné do náměstí nejen vjet, ale ani z něj 
vyjet. A to platí nejen pro běžného řidiče, ale 
také pro vozidla IZS.
Jsem zásadně proti tomuto rozhodnutí. Co  
mě také mrzí, je to, že tato záležitost nebyla 
prodiskutována s veřejností a realizovala se bez 
projednání v zastupitelstvu. Tato úprava parko-
vání dopravní situaci ve městě nepomůže, ale 
spíše, se domnívám, že ji naopak zkomplikuje 
a zhorší. Vojtěch Fadrný, zastupitel města

Každý okusíme různá pozlátka cílových desti-
nací. Já bych nám přál, abychom si udrželi i ur-
čitou hrdost na naše město, na náš domov, 
a s radostí a zdraví se z našich cest vraceli. Svůj 
domov známe každý lépe, proto umíme být 
i více kritičtí než jen v roli návštěvníka. Nesmí-
me ovšem zapomínat, že domov také společně 
utváříme. Přispějme tedy v létě do pozitivní 
atmosféry na svitavských veřejných akcích, na-
příklad na pivních slavnostech nebo při kon-
certech v podloubí, při posezení s přáteli na za-
hrádkách svitavských hospůdek nebo jen při 
sousedských rozhovorech. Prostě si společně 
svitavské léto užijme.
A zbyde-li Vám chvilka, sledujte náš faceboo-
kový profil SPMS nebo si prohlédněte nové 
webové stránky www.sdruzenipromestosvita-
vy.cz, které počátkem léta spustíme. A to není 
vše…  Antonín Benc, zastupitel za SPMS
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MŠ Milady Horákové
Červen ve znamení oslav

Červen se v naší mateřské škole nesl v duchu 
oslav. Nad každým dítětem by měl viset nápis: 
„Zacházet opatrně, obsahuje sny.“ Našim dě-
tem jsme jich pár splnili k MDD. Navštívily in-
teraktivní výstavu Zábaviště pro sviště v Muzeu 
v Poličce, cukrárnu Palačinka, zadováděly si 
v Rarášku ve Svitavách, projely se na oprave-
ném dopravním hřišti. Další významnou akcí 
byla zahradní slavnost pro děti a rodiče – Roz-
loučení s předškoláky, ve spolupráci s Tram-
táryjí, která připravila zábavný program Cestu-
jeme s mašinkou. Kamarádům z Tramtáryje 
moc děkujeme. Školní rok jsme zakončili Noč-
ní školkou, spojenou s odpoledním výletem 
do záchranné stanice Pasíčka. Přejeme všem 
pohodové prožití prázdnin.  Petra Nováková

MŠ Svitavy-Lačnov
Rozloučení se školním rokem 2021–2022

Je tu poslední měsíc školního roku a u nás 
v MŠ jsme si ho parádně užili. Hned první den 
patřil dětem a jejich svátku, který jsme společ-
ně prožili ve víru dětské diskotéky se zábavný-
mi úkoly. Oslavu jsme zakončili netradičním 
zmrzlinovým pohárem vytvořeným podle fan-
tazie dětí. Za dva dny jsme jeli na krásný výlet 
do Svitav, na hřiště u restaurace Pod hodinami, 
kde jsme protáhli naše těla a radovali se z vy-
dařeného dopoledne. V polovině měsíce jsme 
si opět zacvičili v tělocvičně naší základní ško-
ly a za týden nás čekal závěrečný školkový 
výlet. Tento rok jsme s dětmi odjeli do Květné 
za zvířátky. Děti díky interaktivnímu programu 
získaly další vědomosti o chovu a péči o do-
mácí zvířata. Z výletu jsme všichni odjeli se 
spoustou nezapomenutelných zážitků. Ještě 
nás čeká besídka pro rodiče, na kterou se 
všechny děti pilně připravovaly, a už se moc 
těší, až své dovednosti předvedou svým rodi-
čům. Úplný závěr měsíce června bude věnován 
rozloučení s dětmi, které naši MŠ opustí. Čeká 
je poslední předškolní rok v přípravné třídě 
na naší základní škole v Lačnově. Budeme se 
tedy i nadále vídat a navštěvovat. Přejeme vám 
všem krásný vstup do předškolního roku. Věří-

me, že děti v naší mateřské škole získaly dobré 
základy pro další život a vzdělávání. 

Lenka Trávníčková 

MŠ Sokolovská
Rozhodně jsme nezaháleli…

Na konci školního roku na nás čekala spousta 
zajímavých akcí.
První červen patřil dětem a samozřejmě ho bylo 
potřeba oslavit, jak se sluší a patří. Celé dopo-
ledne si děti užívaly karnevalový rej v maskách, 
společně se školáky plnily zábavné úkoly a na-
konec si zatančily lekci dětské zumby.
Abychom se ale i něco nového dozvěděli, vy-
dali jsme se na společný výlet do Rudky u Kun-
štátu. Navštívili jsme jeskyně se sochami Bla-
nických rytířů a Zahradu smyslů. Naše další 
cesta směřovala za zvířátky na statek Květná 
zahrada, kde jsme se naučili, jak správně o ně 
pečovat.
Na závěr roku děti čekala oblíbená bubenická 
dílna, slavnostní šerpování budoucích prvňáčků 
a také třeba sbírka pro ovocnou alej na Pražské.
Po celou dobu nás provázelo pěkné počasí 
a dobrá nálada, a tak nám nezbývá než si přát, 
ať je to tak i celé léto a celý příští školní rok. 
Krásné prázdniny všem . Kateřina Šimková 

ZŠ Felberova
Na Felberce to žije!

Je za námi další školní rok. I přes komplikace, 
které s sebou přinesla covidová epidemie, 
jsme si se vším poradili. Dozvěděli jsme se 
mnoho nových věcí a máme za sebou spous-
tu zážitků a zkušeností. Po třech letech se nám 
také konečně podařilo uskutečnit školní aka-
demii Felberiádu, za kterou na sebe můžeme 
být opravdu hrdí.
Před námi je čas odpočinku. Ani o prázdninách 
však nebudeme zahálet, učitele čeká vzdělá-
vání na letních školách. Máme před sebou také 
dokončení projektové dokumentace k rekon-
strukci přízemí s družinami, k vybudování nové 
multimediální učebny, cvičné kuchyně a spor-
tovního areálu. V září se můžeme těšit na slav-
nostní pasování prvňáčků a na adaptační po-
byty v přírodě žáků 1. a 6. ročníku.

Přejeme všem našim příznivcům pohodové 
letní dny a krásné prázdniny i dovolenou! 

Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Třídní tablo

Bývá zvykem, že si žáci, kteří odcházejí ze ško-
ly, vyrobí vlastní tablo. Tak je to i u naší přípravné 
třídy. Své tablo si ale udělali i prvňáci a druháci. 
V příštím školním roce totiž určitě ve společné 
třídě nebudou. V hodině výtvarné výchovy do-
stali čtvrtky s předkresleným tvarem obličeje, 
který pomocí zrcátka domalovali. Vznikla tak 
zajímavá výstavka autoportrétů, které mohou 
návštěvníci vidět ve vestibulu školy. 

Zdeněk Petržela

ZŠ náměstí Míru
Telegraficky z náměstí

Konec školního roku byl ve znamení spousty 
zajímavých akcí. Máme za sebou projektový 
týden plný šifer a poznávání města Svitavy 
s jeho okolím. Nazvali jsme ho HOP týden, tedy 
houževnatost, orientace a přátelství. Díky účas-
ti v celoroční sportovní soutěži Sazka olympij-
ský víceboj jsme získali 20 tisíc Kč, které vyu-
žijeme na nákup sportovních pomůcek. Také 
nás navštívili naši pedagogičtí přátelé ze Slo-
venska v rámci výměnného pobytu v projektu 
Erasmus. Těší nás, že máme pozitivní výsledky 
a ohlasy na projekt Dejme šanci nadaným II, 
který bude pokračovat i v dalších letech.
A co školu čeká o prázdninách? V budově pro-
běhne několik příměstských sportovních táborů. 
V srpnu se také podílíme na pořádání kempů 
zaměřených na informatiku. Děti ze Svitav a oko-
lí se zde budou moci věnovat programování 
počítačových her, 3D modelování a robotice.
V neposlední řadě nás čeká třetí etapa výměny 
oken. Takže tu je stále živo a těšíme se na dal-
ší školní rok.  Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
POKOS – cizí slovo?
Pro žáky Základní školy Riegrova určitě ne. Již 
téměř dva měsíce je to slovo skloňované mno-
ha žáky školy nejen proto, že Příprava Obyva-

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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telstva K Obraně Státu je stále aktuální téma, 
ale také proto, že se škola zapojila do soutěže, 
zaměřené právě na tuto problematiku, kterou 
organizuje KVV Pardubice. Hustým sítem prv-
ního, teoretického kola prošlo 5 škol okresu 
a mezi nimi i naše družstvo. Další kolo se ko-
nalo za účasti nejlepších družstev z okresů 
Svitavy a Pardubice 2. 6. 2022 v Sezemicích 
a žáci „Riegrovky“ opět uspěli! Zúročila se zde 
jejich poctivá příprava na branné disciplíny, 
především střelbu a hod granátem na cíl. Druž-
stvo smíšených dvojic z 6. – 8. ročníku bylo 
sehrané i při řešení únikové hry „Záchranná 
mise“. Z krásného 3. místa postoupilo do záři-
jového krajského kola v Králíkách. Gratulujeme! 

Miroslav Sýkora

ZŠ Sokolovská
Dobrá věc se podařila… 

Naše škola se zapojila do projektu města 
„Ovocná alej na Pražské“. Nejenže jsme po-
máhali při výsadbě téměř stovky ovocných 
stromů, ale chtěli jsme také podpořit myšlenku, 
aby tato alej nejen zkrášlovala okolí, ale také 
mohla vzdělávat. V úterý 7. června jsme přes 
nepřízeň předpovědi počasí zorganizovali sbír-
ku ve škole. Je důležité vést děti k nezištné 
podpoře dobrých projektů, neočekávat jenom 
okamžitý profit a vložit svůj čas i energii 
na dobrou věc. Velkou oporou byl školní Eko-
tým, který se podílel především osvětou 
na téma: „Význam ovocných stromů v přírodě“. 
Společně s vyučujícími jsme připravili zdravou 
svačinku. Napekli jsme cca 400 ks muffinů, při-
pravili 400 ks ovocných salátků, nechyběl ani 
jablečný moštík a banánový koktejl. Byla oprav-
dová radost sledovat, jak se naše děti na tuto 
akci připravily a podpořily ji. Moc děkujeme 
také našim rodičům. Podařilo se nám vybrat 
více než 13 000 Kč na edukační cedulky k jed-
notlivým stromům! Alena Vašáková 

ZŠ T. G. Masaryka
DOBRO 21 pokračuje
V uplynulém školním roce jsme vás informo-
vali o projektu Dobro 21 určenému obyvate-
lům svitavského Seniorcentra, jehož garantem 

se stala Mgr. Kamila Rybinová. Projekt byl vy-
tvořen s cílem zpříjemnit našim seniorům 
chvíle osamocení v důsledku koronavirové 
pandemie. Myšlenka nadchla nejen učitele, 
ale především žáky naší školy. Všichni jsme 
konali „dobro“, někteří žáci psali slohové práce, 
jiní je ilustrovali, vytvářely se kvízy, směrovky, 
omalovánky, učitelé namluvili Svitavské po-
věsti. Projekt Dobro 21 byl natolik výjimečný, 
že Kamila Rybinová za jeho realizaci získala 
v rámci Pardubického kraje titul Učitel roku 
2021 a Cenu Gustava Habrmana v kategorii 
základních škol. Není náhodou, že se o pro-
jektu zmiňuji i v tomto článku, neboť v konání 
dobra pokračujeme. Naši druhostupňáci 
v měsíci červnu navštěvovali seniory v Senior-
centru, předčítali jim z knih, luštili s nimi křížov-
ky, kvízy nebo je „jenom“ vyvezli do Parku 
Jana Palacha nebo třeba na náměstí. Možná 
je to maličkost, ale pro děti to byla příležitost, 
jak si podat ruku s o hodně staršími spoluob-
čany, být jim nablízku a pochopit, co právě 
prožívají. Naším cílem přece není jenom vzdě-
lávat, ale i vychovávat. Možná právě toto je 
cesta ke zlepšení mezilidských vztahů. Jenom 
neučíme, ale rozvíjíme v dětech schopnost 
konat dobro pro ty, kteří to právě potřebují. 

Vlasta Holická Kosková

Branně vědomostní soutěž v Sezemicích
Na konci měsíce května se na Myšárně usku-
tečnil zážitkový den s Armádou ČR. Tak trochu 
v návaznosti na tuto akci Armáda pořádala 2. 
června 2022 soutěž v Sezemicích. Soutěžilo se 
v týmech, ve kterých byli pokaždé jedna dívka 
a jeden chlapec ze šestého, sedmého a osmé-
ho ročníku. Závodilo se v těchto disciplínách: 
člunkový běh 4x10m, hod granátem na cíl, 
střelba ze vzduchovky a čtyřkilometrový běh 
na téma únikové hry. Od Armády jsme dostali 
vydatnou svačinu a šli jsme sportovat. Dopro-
vázelo nás až nepříjemné sluníčko, byl vylože-
ně teplý letní den. Nejnáročnější pro nás byl 
čtyřkilometrový běh, který jsme i přes horké 
počasí zvládli. Zasportoval si s námi i pan učitel 
Pekník, velká opora všech našich týmů. Po po-
slední disciplíně – střílení ze vzduchovky – jsme 

se šli zchladit do potoka. Sice jsme byli unave-
ní, ale za další sportovní zkušenost to stálo! 
A umístění? Pátí z deseti! 

Berenika Kerumová a Matěj Strýček, 8.A 

Speciální základní škola  
a střední škola Svitavy
Teď dáme pauzu, ale…

Ještě pár dní a jdeme ležet k vodě. Asi vás ne-
překvapí, že se na to vážně těšíme, učitelé 
i děti. Máme za sebou spoustu práce a samo-
zřejmě nejen dny, kdy všechno vychází. Určitě 
ale převládají ty chvíle, kdy nám je spolu dobře 
a máme radost i z malinkatých krůčků vpřed. 
V dalším školním roce otevíráme, jako už 
spoustu předchozích let, přípravnou třídu a tří-
du přípravného stupně, které jsou určeny pro 
děti před nástupem do první třídy. Děti školního 
věku se u nás vzdělávají v základní škole i v zá-
kladní škole speciální. Některé nás nechtějí 
opustit a pokračují studiem Praktické školy 
dvouleté. Pro nový školní rok máme ještě volná 
místa, budeme rádi, když se za námi přijdete 
podívat. Třeba jenom ze zvědavosti. A třeba 
i o prázdninách, cestou na koupaliště.
Informace: www.zsspecialni.svitavy.cz, e-mail: 
specialni.skola@svitavy.cz, tel.: 461 532 645. 

Marcela Švecová 

Základní umělecká škola 
Svitavská ZUŠka má dveře dokořán

Svitavské komoření, ZUŠ OPEN, Výroční kon-
cert pěveckých sborů, 27. Večer tance, několik 
koncertů absolventů, Závěrečný koncert nebo 
Letní zahrada – to jsou jen některé akce pořá-
dané naší školou ve 2. pololetí.
Které jste navštívili vy? Zaujala vás pestrá na-
bídka celostátní soutěžní přehlídky Svitavské 
komoření – 55 souborů, 3 pódia, 4 odborné 
poroty nebo 3 zlatá pásma a několik stříbrných 
a bronzových pro soubory z naší školy?
A jak se vám líbila vystoupení našich žáků 
v rámci ZUŠ OPEN? Rodinný koncert v Otten-
dorferově domě, naše „Rozeznívání Svitav“ 
po dvě odpoledne na náměstí, kytarové setká-
ní v Nadaci J. Plívy, lidovky s folklórním soubo-
rem v hale školy nebo dopoledne s klávesami 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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v Kavárně V parku – celý týden bylo z čeho 
vybírat.
Večer tance nabídl ve dvou večerních předsta-
veních 25 choreografií, letos poprvé výsledek 
práce dvou vyučujících. Na své si přišli jak mi-
lovníci klasického, tak moderního tance.
Se školním rokem jsme se rozloučili tradičním 
Závěrečným koncertem ve Fabrice, letos netra-
dičně spojený s křtem profilového CD naší školy.
Poslední tečkou pro nás byla Letní zahrada, 
volné muzicírování pro veřejnost v prostorách 
naší školy a zahrady. A teď? Hurá na prázdniny. 
Po nich se opět těšíme se všemi příznivci naší 
ZUŠky na viděnou.  Martin Pražák

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Zatímco jedna skupina studentů svitavského 
gymnázia převzala v polovině května na slav-
nostní ceremonii v Pardubicích ocenění (me-
daile) za splnění podmínek v rámci projektu, tak 
druhá skupina studentů připravila a na konci 
května uskutečnila třídenní „Expedici AAHOMV“. 
Šest studentů putovalo v okolí Budislavi, Tou-
lovcových maštalí, Betlému, Pivnické rokle, 
Chlumu a Rvasic. Absolvování takové expedice 
je vedle dobrovolnické činnosti, rozvíjení svých 
dovedností apod. jedna z podmínek pro úspěch 
v rámci programu DofE, který před 66 založil 
princ Philip, vévoda z Edinburghu. Studenti svi-
tavského gymnázia se do programu zapojují již 
několik let. Odměnou jim je dobrý pocit, ale 
také získání bronzové, stříbrné, případně až zla-
té medaile.  Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii

Svitavská obchodní akademie po dvou letech 
opět zorganizovala sportovně-turistický kurz. 
A opět na Luckém vrchu na Poličsku. Studenti 
2. A se nejdříve museli přesunout na konci květ-
na na kolech na Lucký vrch a na kolách se 
po týdenním pobytu na chatě vraceli zpět 
do Svitav. Organizačně s programem vypomá-
halo svitavské Středisko volného času. Počasí 
studentům přálo, takže nemuseli být schováni 
před deštěm v interiéru chaty, ale vyzkoušeli si 

spoustu venkovních zajímavých her a sportov-
ních aktivit, vycházek a cyklovyjížděk do okolí 
Luckého vrchu. Rozhodně premiérové bylo pro 
všechny setkání s novou týmovou míčovou 
hrou, tzv. kin-ballem (viz foto), která se k nám 
dostala z Kanady. Obchodní akademie tímto 
veřejně děkuje pracovníkům SVČ za pomoc při 
zajišťování programu tradičního „turisťáku“.

Milan Báča

SOU Svitavy
Nový instalatérský rok moderně a názorněji

Pro budoucí instalatéry jsme za pomocí Pardu-
bického kraje pořídili výukový systém INVYSYS 
a od nového školního roku budou žáci pracovat 
s novým vybavením.
V současných prostorách odborného výcviku 
jsme vybavili moderní učebnu cvičnou sesta-
vou výukových modulů v hodnotě zhruba 
1 700 000 Kč. Jde o komplexní pomůcku pro 
teoretickou i praktickou výuku. Umožňuje žá-
kům pracovat s reálným materiálem a prvky 
technických zařízení budov. Systém se skládá 
z několika částí, které se vzájemně doplňují 
a podporují tak komplexní přípravu. Pro prak-
tickou výuku jsou připraveny moduly rozebí-
ratelné, na kterých si žáci trénují manuální 
dovednost a zručnost. Učí se samotnou mon-
táž a demontáž jednotlivých technických prv-
ků či čtení výkresové dokumentace. Pro ještě 
lepší pochopení funkčnosti možných stavů 
v systému je výukový systém doplněn o inter-
aktivní počítačové animace. Tímto vybavením 
zlepšíme odbornou připravenost žáků pro 
jejich budoucí povolání.  

Alice Štrajtová Štefková

Střední zdravotnická škola
Praktické sestry nově
Maturity jsou úspěšně za námi. S absolventy 
oborů praktická sestra a masér sportovní a re-
kondiční jsme se rozloučili na slavnostním pře-
dávání maturitních vysvědčení v Ottendorfero-
vě domě. Většina našich absolventů bude 
pokračovat v dalším studiu. Přejeme jim mnoho 
úspěchů a doufáme, že zůstanou věrni zdra-
votnické profesi.

Pro budoucí prváky oboru praktická sestra 
máme připravený nový vzdělávací program. 
Naše škola se zapojila do projektu ministerstva 
školství, který umožní žákům na konci 3. ročníku 
získat výuční list v oboru ošetřovatel. V případě 
neúspěchu u maturitní zkoušky tak mají jistotu 
pracovního uplatnění. Pokud školu úspěšně ab-
solvují, mohou bez dalších zkoušek nastoupit 
přímo do 2. ročníku vyšší odborné školy v obo-
ru diplomovaná všeobecná sestra. Ve zdravot-
nických VOŠ mohou nyní studovat absolventi 
jakéhokoliv maturitního oboru. Musí se tak na-
učit znalosti a dovednosti, které absolventi zdra-
votnických škol již znají ze svého předchozího 
studia. Nyní se tedy praktické sestry nebudou 
zdržovat opakováním v 1. ročníku VOŠ a své 
studium ukončí o rok dříve.  Radim Dřímal

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Jak to vidí mladí
Letošní přijímací zkoušky
Během roku z médií zaznívalo, že přijí-
mačky budou letos jednodušší, neboť 
jsme byli dva roky na distančce. Fajn! 
Zjednodušení a ulehčení začalo tím, že 
nám ubrali oproti loňským přijímačkám 
čas. Možná si řekli, aspoň se nebudou 
potit tak dlouho. Jinak si to neumím vy-
světlit. Poslední dny před přijímačkami 
jsem byla nervózní, v den přijímaček jsem 
kupodivu byla klidná. Konečně jsme za-
čali psát! Snad v tu samou chvíli začaly 
všem padat tužky a pravítka. Aby toho 
nebylo málo, ozývalo se smrkání. Chtěla 
jsem říct: „Ticho! Nemůžu se soustředit!“. 
Asi v polovině testu z matematiky začalo 
být ještě k tomu všemu vedro, nemohla 
jsem vůbec přemýšlet. Jakmile jsme do-
končili test, vyhrnuli jsme se všichni ven 
ze školy na čerstvý vzduch. Povídali jsme 
si, svačili, ale především jsme jedli hodně 
cukru. Před námi byl totiž ještě test z čes-
kého jazyka. Při pohledu na něj jsem se 
zhrozila. Tolik textu snad ještě v žádném 
nebylo. Takhle si Cermat představuje jed-
nodušší testy? Za 60 minut třicet otázek 
s dlouhými a docela obtížnými texty? Pro 
mě naprostá katastrofa. To se zkrátka 
nedá stihnout, a taky jsem to nestihla. 
Celý zbytek dne jsem přemýšlela nad tím, 
co mělo být správně a co mě čeká další 
den. Nezbývalo mi nic jiného než doufat, 
že i v Cermatu se najde někdo, kdo to vidí 
podobně jako já, tedy že jednodušší zna-
mená mít více času, aby si člověk mohl 
pořádně přečíst zadání, zkontrolovat ře-
šení a vrátit se k tomu, co vynechal. Co 
myslíte, našel se? 

Anna Dernerová, 9.A, ZŠ Riegrova
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Pavel Kotas
Absolvent svitavského gymnázia Pavel Kotas vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a už 
při studiu se zabýval tvorbou webových stránek pro klienty. Ke konci vysokoškolského studia 
odjel do Finska vyučovat webové technologie a po návratu založil rezervační a recepční systém 
pro hotely Previo.cz. Jde o cloudový systém, kdy aplikace běží na serverech a je dostupná klien-
tům přes internetový prohlížeč, čímž nezatěžuje hardware ani software v ubytovacím zařízení.
Dvaačtyřicetiletý Pavel Kotas pro „své“ Previo neustále vymýšlí různá vylepšení a kromě toho 
usiluje o stavbu a otevření soukromé základní školy ve Staré Boleslavi.

plácku za betonem, kde jedna strana je o metr 
výše než druhá a kličkoval jsem nejen mezi 
spolužáky, ale i mezi drny a občas mezi smrky.“

Co jste se naučil ve Finsku při vyučování 
webových technologií?
„Finsko byla další zkušenost díky vysoké škole. 
Asi jsem od toho očekával něco trochu jiného, 
ale ve finále jsem se sám obrovsky posunul 
ve webových technologiích, které jsem učil. 
Říká se “kdo učí, ten se učí”, a já to mohu jen 
podtrhnout. Neučil jsem Finy, ale mezinárodní 
třídu, dva semestry. Z nervozity jsem nastudo-
val mnoho zdrojů na každou hodinu a pak 
z toho ještě mnoho let těžil při svém podnikání. 
Ve Finsku jsem byl od září do dubna, takže si 
pamatuji převážně déšť, sníh a tmu :)“

Čím se zabývá společnost Atway, kterou jste 
založil?
„Atway s.r.o. vznikla už před Finskem a navazo-
vala na moji živnost – zakázkovou tvorbu 
webových stránek pro různé klienty. Mimo jiné 
pro několik svitavských jako Qanto či Grafiko. 
S tím jsem začal hned po maturitě. Časem 
jsem se dostal k zakázce na systém pro jeden 
menší penzion z Poličky, a to byl první krůček 
ke zlomu v profesní kariéře. Uvědomil jsem si, 
že jako křeček v kolečku dělám z měsíce 
na měsíc zakázky pro další a další klienty, ale 
když neseženu novou zakázku, tak nebudu mít 
za měsíc na výplatu a nájem. Něco se muselo 
změnit a já už začal chodit po pohovorech 
u zavedených firem  jako mall.cz či centrum.cz. 
Nechybělo moc a byl bych (ne)spokojený za-
městnanec.“

Pak přišlo Previo, rezervační a recepční systém 
pro hotely. Do té neexistoval podobný online 
systém?
„Systémů existovalo několik. Ale já byl dosta-
tečně nezkušený, naivní a tvrdohlavý, abych 
udělal vlastní. Kdybych si tehdy provedl prů-
zkum trhu a vše propočítal v byznys plánu, tak 
bych do toho nikdy nešel. Díky bohu za tu na-
ivitu!  Navíc jsem na podnikání už nebyl sám. 
Měl jsem za zády investory z MITONu, kteří 
přinesli několik zásadních myšlenek, synergií 
a podrželi Previo finančně v prvních čtyřech 
letech, kdy nebyla šance uživit tým jen z tržeb. 
Ano, byli jsme první cloudový hotelový systém 
v Čechách a možná i na světě. Psal se rok 2006 
a například Facebook, Youtube či Booking.com 
u nás ještě nikdo neznal. My měli dobrou vizi 
– propojit rezervační portály se systémy ubyto-
vatelů. U desktopových systémů to bylo velmi 
složité, proto jsme udělali vlastní cloudový. 
Chtěli jsme mít 300 klientů po prvním roce 
a měli jsme jich 30… Dnes používá Previo asi 
3500 hotelů a penzionů v deseti zemích Evropy 
a propojujeme jejich data na Booking.com, Ai-
rbnb, Slevomat nebo dosud částečně moje 
portály Hotel.cz, Hotely.cz a Spa.cz.“

Když zmiňujete vyhledávač ubytování Hotel.
cz, v čem je lepší než ostatní systémy? 
„Hotel.cz tu byl několik let před Bookingem. 
Umožnil první online rezervace hotelových po-
kojů v ČR. Nicméně někdy od roku 2012 je 
jasné, kdo tomuto odvětví globálně vládne. 
Těžko v 50 lidech vymyslíte něco inovativního 

Coby svitavský rodák, jak se Vám líbí součas-
né Svitavy? Máte oblíbené místo?
„Musím uznat, že na Svitavy velmi rád vzpomí-
nám a relativně často sem jezdím za rodinou. 
Při pohledu “z Prahy” se mohou zdát Svitavy 
jako nezajímavé město, odkud je to všude da-
leko – rozuměj Hradec, Brno, Olomouc. Ale já 
bydlím v Brandýse nad Labem a tady v Měst-
ských listech byly loni dokonce Svitavy 
na dvoustraně prezentovány jako příkladné 
město, kde všechno funguje. Hrdě jsem potvr-
zoval, že náměstí, bazén, stadion, městská hala, 
Fabrika, parky, silnice, chodníky – všechno je 
opravené a ještě jsou peníze i na kulturu a zá-
bavu. Svitavy jsou plně soběstačné a mají krás-
né okolí. Ani tak hornaté jako Šumava či Krko-
noše, ale ani taková placka, jako tady v Polabí. 
Já osobně rád chodím na stadion, ke gymplu 
či do parku Patriotů, ale nejčastěji brouzdáme 
lesy v okolí Javorníka – více hub jsem snad ni-
kde neviděl. A na jaře těch bledulí! :)“

Absolvoval jste místní gymnázium, jaké máte 
vzpomínky na studium, spolužáky, učitele?
„Na spolužáky výborné. Někteří jsou dodnes 
mými nejlepšími přáteli. Reálné gymnázium 
bylo tehdy úplná novinka, a my byli první ročník 
sedmiletého studia. Ne všechno mi šlo, byl 
jsem spíše průměrný student, ale nikdy mě ne-
napadlo zpochybňovat zázemí nebo metody 
výuky. Myslím, že většina pedagogů dělala své 
maximum a bylo tam několik skutečně nadše-
ných učitelů. V dobrém vzpomínám například 
na třídního učitele Martina Komoně či pány 
Velešíka, Macha a Brůnu. U některých jiných 
učitelů naopak z odstupu vidím, že to mohli 
zvládnout lépe, nenadchli nás pro daný před-
mět, nebo nám ho dokonce nadobro znechu-

tili. Mnoho jiných studentů na vysoké škole 
mělo přede mnou značný náskok například 
v matematice, ze které jsem přitom maturoval. 
Gymnázium má krásný areál a i některé skvělé 
učitele. Sám se teď školstvím částečně zabý-
vám, tak je to pro mě aktuální téma.“

Po gymnáziu Vysoká škola ekonomická v Pra-
ze, jaký obor? A nasměroval Vás k Vaší součas-
né práci?
„Studoval jsem, jak se tehdy říkalo, “nejtěžší 
gympl v Praze”, a ještě fakultu Podnikohospodář-
skou, která nepatřila mezi ty nejprestižnější. Roz-
hodně nemohu říct, že mi vysoká škola nic ne-
dala. Dvakrát jsem vycestoval do USA díky škol-
nímu programu, poznal tam svou manželku, pár 
dobrých přátel a umožnila mi současně se stu-
diem zahájit podnikání v IT a hrát fotbal. Některé 
předměty mi daly základ, který jsem v podniká-
ní určitě využil, a navedly mě na odbornou lite-
raturu, která mě do budoucna ovlivnila.“

Při škole jste prý hrál fotbal za Spartu.
„Bylo to jen v prvním ročníku, díky svitavskému 
patriotovi magistru Šperkovi, který tam měl zná-
mého. Nicméně pravdou je, že jsem ve Svita-
vách hrál od 17 let za muže divizi a byl jsem tak 
zvyklý na tvrdší a rychlejší hru. To mi pomohlo 
se chytit. Ve Spartě navíc hráli hráči vždy o rok 
mladší, než odpovídá dané kategorii. Takže za-
tímco mně táhlo na 19, tak spoluhráčům jako 
Tomáši Hübschmanovi, Patriku Kolářovi, Tomá-
ši Jůnovi či na jednom tréninku Tomáši Rosic-
kému bylo 16–17 let. Díky zkušenostem jsem 
s nimi dokázal držet krok, ale cítil jsem rozdíl 
v technice. Oni měli od malička míč na noze 6 
dní v týdnu pod profi vedením. Já čutal sice 
taky každý den, ale často u gymplu na tom 
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a revolučního proti globálnímu gigantovi, který 
má přes 17 tisíc zaměstnanců! Nicméně my 
jsme vymysleli třeba Spa.cz, které je lídrem 
v lázeňských a wellness pobytech v Čechách. 
Zkusili jsme rezervovat konferenční prostory 
na Konfi.cz – v době covidu pecka… 
Děláme věci, které Booking nedělá. Známe 
lépe český trh, umíme poradit i po telefonu, 
najít alternativy, zařídit firemní rezervaci, do-
poručit atrakce a zábavu v okolí. Musíme si 
umět najít své místo dvojky na trhu. Já již ale 
exekutivně v Hotel.cz skupině nepůsobím. 
Od roku 2018 jsou naše portály součástí stře-
doevropské skupiny Szallas.Group a těží 
z propojení na Maďarsko, Chorvatsko či Pol-
sko. Zůstávám tam jen jako minoritní akcionář 
a sleduji, jak se skupině daří. Není asi překva-
pením, že během covidu to nebylo nic moc, 
ale nás ten zvýšený domácí cestovní ruch 
velmi posílil. Respektive tam, kde globální hrá-
či padali jak hrušky o 50 procent dolů, my 
jsme dokázali udržet stejné tržby a flexibilně 
reagovat na různá opatření lokálních vlád 
k podpoře či omezení cestovního ruchu. Sku-
pina letos opět roste tempem přes 20 procent 
ročně a je dlouhodobě zisková.“

Čím se zabýváte aktuálně, rodí se v hlavě ná-
pad na něco nového?
„Plně se věnuji především Previu, které nepatří 
do Szallas.group. To je stále většinově moje fir-
ma a hrozně mě baví, zvláště vymyšlení a vy-
lepšování UX a designu našeho softwaru. Je to 
můj největší koníček. Mám přes 80 kolegů 
ve čtyřech zemích, letos překročíme 120 milio-
nů v tržbách a zároveň pomáháme zlepšovat 
úroveň dovolených v Česku. Vážím si toho, co 
mám a co jsem za těch 20 let pomohl vybudo-
vat. Asi už to s Previem dotáhnu do důchodu, 
ale do té doby mě doufám čeká ještě hodně 
práce i zábavy.“

Máte i nějaký volný čas a jiné koníčky než práci?
„Kromě sportu se s rodinou, manželkou Katkou 
a dcerami Adélkou a Klárkou, věnujeme velké-
mu projektu stavby soukromé základní školy 
u nás, ve Staré Boleslavi, což je souměstí 
s Brandýsem nad Labem. Pronikl jsem do tajů 
inovativního vzdělávání. Máme tady super ško-

lu, která nemá vhodné prostory pro svou výuku. 
Sehnat v okolí Prahy volnou školní budovu je 
dost oříšek Rozhodli jsme se jim jako rodina 
pomoci a již 3 roky pracujeme na řešení. První 
pokus nevyšel. Chtěli jsme rekonstruovat měs-
tem vlastněný brownfield “Sluneční lázně”, ale 
město nenabídlo takové podmínky, abychom 
do toho mohli jít. Nyní pracujeme na studii na ji-
ném místě a vše, zdá se, jde dobrým směrem. 
Někdy okolo roku 2025 bychom chtěli školu 
otevřít. Pro moje děti již ta škola nebude, ale 
snad svou troškou pomůžeme vzdělávání 
v České republice obecně.“

Sledoval jste bratra Lukáše při jeho působení 
v basketbalové lize? A byl jste se podívat 
ve Svitavách na některý ze zápasů Turů?
„Na bráchu jsem samozřejmě jezdil velmi čas-
to. Už když hrál za USK Praha na Folimance, tak 
jsem viděl vždy několik zápasů za sezonu, poz-
ději jsme jezdili příležitostně i do Pardubic. Bas-

ket je krásná a atraktivní hra. Bavily mě logicky 
především vyrovnané zápasy s vítěznými zvra-
ty v posledních vteřinách. Když se ve Svitavách 
postavila nádherná hala a Tuři se dostali 
do Mattoni NBL, bylo to super, ale také bylo 
jasné, že to nejde hrát jen s domácími odcho-
vanci. Přiznávám, že v zápasech Svitav s Par-
dubicemi jsem fandil bráchovi, ale ještě víc 
jsem si přál, aby jednou za Svitavy hrál, což 
nevyšlo. Po konci jeho kariéry jsem ale přestal 
basket sledovat, stejně jako mě již tolik nezají-
má fotbal po konci mé kariéry.“

Ptala se: Petra Soukupová

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (43. DÍL)  

HLEDÁME KOLEGY 
NA VELKÉ MNOŽSTVÍ POZIC
Staňte se součástí dynamicky  
rostoucí stabilní české skupiny 

Přehled pracovních pozic najdete  
na www.pracevstv.cz / www.pos.cz

Pracoviště Polička – Bořiny 
Nástup možný ihned
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Sandra Pařízková
Více než šest let vede Sociální služby města Svitavy, sociální problematice se však Sandra Pařízko-
vá věnuje už od roku 2010. Potvrzuje, že všechna zařízení sociálních služeb jsou hojně využívána.

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

„Noclehárna je využívána velmi hojně, zvláště 
pak v zimních měsících. Poplatek za přespání 
je 35 korun za noc. Máme zde osm lůžek pro 
muže a čtyři lůžka pro ženy. V každém ze dvou 
pokojů je samostatné sociální zařízení včetně 
sprchového koutu. Noclehárna je otevřena 
od 20 do 8 hodin. Jelikož je to sociální služba, 
která v okruhu do 60 kilometrů není dostupná, 
je o ni velký zájem. Stává se tedy, že u nás pře-
spí uživatel, který není ze správního obvodu 
města Svitav, ovšem opravdu jde většinou pou-
ze o přespání a další den uživatel pokračuje 
dál.“

Jaké využití má nízkoprahové denní zařízení?
„Opravdu velké. I v těchto teplých měsících 
k nám uživatelé moc rádi docházejí, i přesto, že 
vstup k nám do areálu je možný pouze do 0,5 
promile alkoholu. Jelikož je naše zařízení Šan-
ce otevřeno 24 hodin denně 7 dní v týdnu, je 
zde stálá služba v podobě pracovníků v soci-
álních službách. Nízkoprahové denní centrum 
je otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Centrum 
nabízí místnost, kde uživatel může odpočívat, 
číst si, sledovat televizi, připravit si jídlo, použít 
sprchu či wc. Součástí této pomoci je taktéž 
sociální šatník, který je převážně tvořen za po-
moci občanů města Svitav, kteří nám oblečení 
a obuv nosí na základě našich výzev na sociál-
ních sítích. Jsme za to moc vděčni a moc dě-
kujeme.“

Dalšími aktivitami jsou sociální rehabilitace 
a terénní programy.
„Ano, to jsou další naše registrované sociální 
služby. V rámci sociální rehabilitace jsme 
schopni na dohody o provedení práce či pra-
covní činnosti zaměstnávat uživatele pro měs-
to Svitavy na úklid města. Určitě jste již ve měs-
tě naše uživatele zahlédli, jak zametají ulice, 
sbírají odpadky, hrabou trávu… Práce je vždy 
na 4 hodiny denně. Klienti jsou vděčni, že mají 
práci alespoň na pár hodin denně a tím jsou 

schopni si například vydělat na noclehárnu či 
azylový dům. V rámci terénních programů do-
cházíme do nízkopříjmových rodin a pomáhá-
me jim hlavně ve vyřizování sociálních dávek, 
dohledem nad placením nájmu, elektřiny, po-
moc při komunikaci s úřadem, s azylovou po-
litikou, hledání bydlení… V současné době 
máme takto v péči zhruba 80 lidí.“

Jak dlouho fungují ve Svitavách ubytovny?
„Město Svitavy je nyní provozovatelem dvou 
ubytoven, a to v ulici Máchova alej, kde je 12 
lůžek pro muže, a v ulici U Mlýnského potoka, 
kde je k dispozici šest jednolůžkových pokojů 
a šest dvoulůžkových pokojů. Obě ubytovny 
mají téměř naplněnou kapacitu. Azylový dům, 
který dříve fungoval v ulici Máchova alej, byl 
dříve také pouze ubytovnou, až v roce 2006 byl 
zaregistrován jako sociální služba a od roku 
2018, po otevření objektu Šance, se stal opět 
ubytovnou. Ubytovna U Mlýnského potoka je 
otevřena od 1. listopadu 2020.“

Škála sociálních služeb je velmi rozmanitá, 
cítíte potřebu další služby?
„Přesně, jak říkáte, myslím si, že vedení města 
je velmi shovívavé a dává zelenou všem soci-
álním službám, za což jsem moc ráda. Svitavy 
nabízejí velikou škálu sociálních služeb, a to 
je velmi dobře. Co vidím jako problém? Chybí 
zařízení pro klienty bez příjmu, ale důchodo-
vého věku, tedy bez nároku na výplatu důcho-
du. Pro klienty, kteří nejsou schopni se sami 
o sebe postarat a potřebují péči jiné osoby. 
Chybí zde služba jako je domov pro seniory, 
kde uživatelé jsou ovšem pouze na dávkách 
pomoci v hmotné nouzi a nejsou tedy schop-
ni si tuto péči zaplatit. Zde by bylo třeba, aby 
potřebnou péči dofinancovával stát či obec, 
ovšem prozatím se toto řeší formou zdravot-
ního pojištění, tedy léčebnou pro dlouhodobě 
nemocné.“

Nakolik se daří klienty vašich zařízení začlenit 
zpět do běžného života?
„Myslím si, a to se nechci nějak chlubit, že se 
nám tato práce daří velmi… Když se vždy 
ohlédnu za tím, jak někteří klienti, když k nám 
přišli poprvé, vypadali a jak vypadají a fungují 
nyní, vždy si řeknu, že tato práce má smysl. Už 
není taková potřeba spolupráce s městskou 
policií, my sami docházíme každý den do teré-
nu. Klienti už neposedávají na náměstí a nepo-
žívají alkohol, ale pracují, a to je pro mě zado-
stiučiněním.“

Podělíte se o nějaký pozitivní příběh?
„Pozitivních příběhů mám hodně. Jeden na-
mátkou: v Šanci se jednoho dne objevila paní, 
60 let, bez domova, bez jakéhokoliv přijmu. 
Paní u nás byla na noclehárně a nízkopraho-
vém denním centru. Sociální pracovnice jí po-
mohly s evidencí na Úřadu práce a podaly 
žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi. Paní 
jsme u nás zaměstnali na dohodu. Postupně se 
vypracovala na užívání azylového pokoje. Našli 
jsme jí stálé zaměstnání, kam pravidelně do-
cházela, pomohli jsme jí s žádostí o městský 
byt, který posléze získala, a nyní je spokojená 
v městském bytě se stabilním zaměstnání už 
rok a půl.“  Petra Soukupová

Co vše spadá pod Sociální služby města Svi-
tavy?
„Naše organizační složka města zaštiťuje soci-
ální služby pro osoby bez přístřeší od 18 let 
věku, které jsou nyní od prosince roku 2018 
centralizovány na jedné adrese a to na ulici 
Nádražní 2323/10b. Pod tyto sociální služby 
spadá azylový dům, který je jak pro ženy, tak 
pro muže. Dva pokoje zde máme bezbariérové. 
Dále zde máme noclehárnu pro muže i ženy, 
nízkoprahové denní zařízení, sociální rehabili-
taci a terénní programy. Naše organizační slož-
ka dále provozuje dvě ubytovny města Svitavy, 
a to na ulici Máchova alej a U Mlýnského poto-
ka. Ve správě máme taktéž veřejné WC u vla-
kového nádraží a úklid Smart WC ve Vodáren-
ském lese.“

Pojďme postupně, nakolik je využíván azylový 
dům?
„Azylový dům máme v podstatě od začátku 
služby téměř plně obsazen. Je velký zájem o vy-
užívání této sociální služby. Kapacita azylového 
domu je 16 lůžek pro muže a 3 lůžka pro ženy. 
V objektu Šance je tedy 7 azylových pokojů. Pět 
pokojů je po třech lůžkách a dva bezbariérové 
pokoje jsou pro dva uživatele. Nový uživatel pro-
jde u nás takzvaným prostupným bydlením: 
začne tedy nejprve na noclehárně a nízkopra-
hovém denním zařízení a poté, co jsme schop-
ni ho v rámci sociální rehabilitace zaměstnat, se 
odebere na azylový dům, pokud má tedy uživa-
tel zájem a je zrovna volné lůžko. Samozřejmě 
pokud není klient práce schopný, není možné 
ho zaměstnat, i přesto jsme schopni s ním uza-
vřít smlouvu o azylovém bydlení. Poplatek 
za noc na azylovém domě je 125 korun. Pokoje 
jsou plně zařízeny včetně vybavené kuchyňské 
linky, skříní, postelí, vlastního sociálního zařízení 
se sprchovým koutem a dokonce televizí.“ 

Noclehárna představuje bezpečné přespání 
pro lidi bez domova.
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Kalendář akcí 2022 
Basa tepe vtipným Jiřím Jindrou, kytary cinka-
jí Pavlem Ovesným a stacatto v rytmu funku 
servíruje Leo Marek. StoneKidBand je nové 
moravskotřebovské trio, hrající blues s přesa-
hem do folku a rocku v akustickém kabátě. 
Vstupné zdarma.

13. / st / 14:00–18:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – dřevo a textil
Těšit se můžete například na dřevořezbu, sou-
stružené výrobky, pletení z pedigu, papíru, textil-
ní tvoření, paličkování a plstění. Vstupné zdarma.

14. / čt / 14:00–18:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – papír, tisk a knihařství
Odpoledne bude zaměřeno na fotoaparáty 
a hrátky s nimi. Lákadlem se stane focení vlast-
ního zátiší, váš portrét či postavu vyfotí na přá-
ní profesionální fotograf, vstoupíte do černé 
komory a zjistíte, co je camera obscura nebo 
fotogram. Horkou novinkou bude grafický kou-
tek nebo vázání vlastní knihy. Vstupné zdarma.

16. / so / 14:00–23:30 / náměstí Míru
Pivní slavnosti
V rámci hudebního programu vystoupí FUPO, 
Jakofakt?, Medvěd 009, Argema, Jelen a Har-
Málek Orchestr. Vstupné zdarma.

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

17. / ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Damúza: Řeka
Až půjdeš k řece, zadívej se kolem sebe. Řeka je 
živel, řeka je mohutná síla, řeka je zdroj vody, řeka 
je domov tisíce živočichů. Pssst! Když nebudeš 
hlučet, uvidíš je. Támhle jsou! Rybky, kachny, čolci, 
užovky, raci, mloci, bobři, žáby. To koukáš, co? Jen 
dávej pozor, ať se nezmáčíš! Vstupné zdarma.

19. / út / 19:00 / podloubí před Nadací J. Plívy
Struny v podloubí: Dezabura, VeHiBa
Moravskotřebovská kapela DeZabura písničká-
ře Jiřího Bárty hraje vlastní písně bez ladu 
a skladu s českými texty. Jedinečná kapela Ve-
HiBa v čele s exotickou zpěvačkou Veronikou 
Bartošovou, kterou doprovází na kytaru Aleš 
Vosáhlo, na bicí a perkuse Radim Dačev 
a na basu Martin Švéda. Můžete se těšit na směs 
folku, funku, latino v autorských nebo převzatých 
písních. S velkou pokorou a radostí hrají některé 
písně Zuzany Navarové. Vstupné zdarma.

20. / st / 15:00 / park Jana Palacha, knihobudka
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčí-
tání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 

07–08Svitavský informační 
měsíčník

od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké kni-
homoly! Při nepřízni počasí proběhne klub 
v dětském oddělení knihovny. 

22. / pá / 16:00 / Kavárna v parku
Plaža party
Hrají: kapela W.A.F. z Vysokého Mýta, DJ Tooz, 
DJ Pears. Speciální host Ivan M. Sax, saxofoni-
sta, který hraje v klubech na Ibize!

24. / ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
K poslechu a dobré náladě zahraje DO Svitav-
ská dvanáctka pod vedením Romana Kalvody. 
Vstupné zdarma.

26. / út / 19:00 / podloubí před Nadací J. Plívy
Struny v podloubí: 
Pavla Boučková, Slávek Janoušek
Pavla Boučková je svitavská písničkářka, textař-
ka a básnířka. Slávek Janoušek, písničkář, kyta-
rista a zpěvák původem z Ústí nad Orlicí (*1953). 
V mládí se také věnoval divadlu – jako autor her 
i herec. Dodnes pořádá festival Janouškovo Ústí 
ve svém rodném městě. Vstupné zdarma.

30. / so / 19:00 / náměstí Míru
Slackline show
Highline exhibice a Trickline exhibice
Originální umělecko-sportovní vystoupení, ex-
hibice a workshopy na slackline. Předvedeme 
vám neskutečnou show vysoko na highline 
nebo výbušnou smršť salt, otoček a jiných 
kombinací na trickline. Highline exhibice: pře-
chod z věže Kostela Navštívení Panny Marie 
na střechu ZŠ náměstí Míru. Trickline exhbice: 
slackline kousek nad zemí plná salt a otoček. 
V minulém roce se procházeli nad střechami 
krumlovských domů, kde přešli dvě nejdelší 
lajny v Česku – 250 a 232 metrů, a letos tito 
slacklineři zavítají do Svitav. Vstupné zdarma.

31. / ne / 10:00 / park Jana Palacha
Slackline workshop v parku
Pod dohledem instruktora 3x slackline k vy-
zkoušení. Pro děti i dospělé. Vstupné zdarma.

31. / ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Divadlo b: Malý pán, Červená Karkulka
Představení na motivy stejnojmenného filmu. 
Možná stejně jako Malý pán zjistíte, že když vám 
něco schází, najdete to po trmácení světem 
a bojích s obludami docela blízko. Vlastně za ro-
hem. VAROVÁNÍ: Kdyby se vám loutky zdály 
povědomé, asi jste byli v kině... Vstupné zdarma.

Srpen
2. / út / 20:00 / prostranství před KC Fabrika
Čechomor
Čechomor je česká hudební skupina, založená 
na jaře roku 1988 původně jako volné sdružení 
muzikantů hrajících kramářské písně s názvem 
I. Českomoravská nezávislá hudební společ-
nost. Po roce 1994 přešla skupina z čistě akus-

Červenec
1. / pá / 10:30 / Fabrika
Fidlík a Violenka – Muzíček
Populární písničky z televizní série TV Pro Děti. 
Fidlík s Violenkou utíkají z bájné krajiny Tóniny, 
před zlým Tritonem. A kdo jim pomůže? No 
přeci teta Květa, která je tak trochu popleta. 
V kouzelném domečku Muzíčku si společně 
s našimi hrdiny zazpíváte originální hity jako 
Bědovala Žába, Mlsný Méďa, Hurá je tu Mikuláš 
a spousty dalších. Kouzelný svět Fidlíka a Vio-
lenky čeká jen na vás. Vstupné 250 Kč.  
Při nákupu 4 vstupenek (společně v jednom 
nákupu) od nás dostanete dárek, voucher 
na CD v hodnotě 199 Kč. Dárek získáte výmě-
nou za voucher ve stánku s merchem.

2. /so / 19:00 / Kavárna v parku
Moka band 
Přijďte na dobrou hudbu, kávu i drinky.

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

3. / ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
PaDam: Mechuchelácké dobrodružství
Autorská inscenace motivovaná skřítky Me-
chucheláky. Jarmareční divadlo pracuje s di-
vákem, pohádka nenechá děti jen sedět. 
Vstupné zdarma.

9. / so / 19:00 / Kavárna v parku
WxP
Indie/Alternative.

10. / ne / 15:00 / park Jana Palacha
Ozvěny svitavské Porty:
David Kourek, Sešup, Zkusmeto
Letošní Oblastní kolo máme za sebou a aby-
chom tu naši Portu trochu provětrali, vyrazíme 
se třemi účastníky do parku Jana Palacha. Jako 
první se vám představí písničkář David Kourek 
(Bílovice nad Svitavou), vystřídá ho znojemské 
duo Sešup a jako poslední se představí vítězná 
kapela letošního oblastního kola Porty Zkus-
meto (Kuřim). Vstupné zdarma.

12. / út / 19:00 / podloubí před Nadací J. Plívy
Struny v podloubí: 4TRIX 
(Clara Castro s kapelou), StoneKidBand)
Kapela 4TRIX vznikla v roce 2019 ve Svitavách 
v čele se zpěvačkou Clarou Castro, jejíž kubán-
ské kořeny a strhující hlas předurčily osud ka-
pely v žánrech jako latino, funk, reggae. Ryt-
mická sekce v čele s holandským bubeníkem 
Ethienem Van Sas vás zbaví pochyb, že tato 
rytmicky náročná disciplína nebyla splněna. 
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tického pojetí do elektrické podoby. Po vydání 
třetího alba Čechomor byl název skupiny zkrá-
cen taktéž na Čechomor. Vstupné: 400 Kč 
v předprodeji / 450 Kč na místě. Předprodej 
vstupenek v síti SMS ticket a v recepci Fabriky.

5. / pá / 18:00 / park Jana Palacha
Písničkáři v parku: Lucie Redlová, Saša Niklíč-
ková a Láďa Koťátko Niklíček, Jana Věnečková
Vstupné zdarma.

6. / so / 19:00 / Kavárna v parku
Retro party
Pozor, dresscode je retro!

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

7. / ne / 16:00 / park Jana Palacha
Helena Petráková: 
Dudácký recitál písní lidových
Helena Petráková se na výuku hry na dudy přihlá-
sila „omylem“, když neporozuměla žertu svých 
rodičů. Původní nechuť pro tradiční strakonický 
nástroj vystřídala radost ze hry a stala se z ní hrdá 
dudačka. Helena Petráková se představila ve Fab-
rice v době covidové v květnu 2021, odehrála 
online koncert, a tak je na čase vám ji představit 
naživo v parku Jana Palacha. Vstupné zdarma.

9. / út / 19:00 / podloubí před Nadací J. Plívy
Struny v podloubí: Petr Rímský
Petr Rímský je svérázný písničkář, v jehož proje-
vu se kromě folku mísí zejména prvky šansonu, 
jazzu a blues, vynikající a nápaditý kytarista s je-
dinečným hráčským projevem. Petrův hluboký 
a podmanivý hlas je nezaměnitelný (snad pouze 
s hlasem jeho bratra herce Pavla Rímského zná-
mého z dabingu, rozhlasu, nebo z Vinohradské-
ho či dalších divadel). Vstupné zdarma.

10. / st / 14:00–18:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – sklo a keramika
Výroba vitrážových šperků, pískování skla, ko-
rálkování, hrnčířský kruh a točená keramika, 
tvarování figurek z hlíny, prodej skleněných 
a keramických výrobků. Vstupné zdarma.

11. / čt / 14:00–18:00 / muzejní dílny, zahrada
Otevřené ateliéry – kov a drát
Zapotíte se s kovářem u výhně a budete tvaro-
vat dráty s dráteníky, odlévat různé kovové pří-
věšky, razit mince, smaltovat lžičky a šperky 
nebo budete moci nahlédnout do tajů výroby 
zvonivých rolniček. Vstupné zdarma.

13. / so / 19:00 / Kavárna v parku
4Trix
Funky, latino, reggae.

14. / ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Dřevěné divadlo Jana Hrubce: 
O princi z knížky, Aladinova kouzelná lampa 

Tentokrát se vypravíme s Aladinem pro kouzel-
nou lampu do tajemné hory Káf. Ovšem v pohád-
ce nemá hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin 
bude moci vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost 
hned několikrát. Představení nás vtáhne do at-
mosféry dávného orientu. Oko potěší jeho ma-
lebností. A ucho kulturou použitého jazyka. To vše 
za doprovodu stylové arabské muziky.

16. / út / 19:00 / podloubí před Nadací J. Plívy
Struny v podloubí: Karel Macálka a Tony Joch
Karel Macálka je český písničkář, výborný mu-
zikant (kytarista, klávesista), zpěvák, textař, 
aranžér, autor mnoha nádherných písní, člověk 
s velkým srdcem. Tony Joch je zpěvák autor 
textů i hudby svých písní. Muzikant, který se 
narodil ve východočeském městě Svitavy 
v roce 1977, nyní žijící v Brně. Tony není na fol-
kové scéně tváří neznámou a ve svém muzi-
kantském životě působil v několika kapelách. 
Vstupné zdarma.

20. / so / 19:00 / Kavárna v parku
Syfon
Koncert.

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

21. / ne / 15:00 / park Jana Palacha
LM Halúzka
Jsme lidová muzika, hrajeme většinou morav-
ské písničky.

23. / út / 19:00 / podloubí před Nadací J. Plívy
Struny v podloubí: Víťa Troníček Trio
Koncert písničkáře a kapelníka skupiny Marien. 
Herec, hudebník, režisér, autor písní a výchov-
ných divadelních představení pro mládež, hu-
dební publicista a tvůrce rozhlasového pořadu 
o folkové hudbě. 

28. / ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádková neděle
Divadlo 100 opic: DlouŠiBy
Příběh prince a jeho tří podivných pomocníků je 
vyprávěn s aktivním zapojením publika do hry. 
Naše mírně upravená verze známé pohádky je 
o princi, který uhání (na čaroději proměněném 
v koně) vstříc jisté záhubě. Má ale štěstí, protože 
potká tři obry, kteří mají neobyčejné schopnos-
ti, např. k večeři jedí hvězdy. Navíc mu pomůže 
čarodějův sebezničující smysl pro hru.

29. / po / 18:00 / muzejní zahrada
Do větru a Kopjam
Zahajovací dvojkoncert Řezbářského memori-
álu Aloise Petruse a celého TOP týdne. Občer-
stvení zajištěno, vstupné zdarma.

29. 8.–3. 9. / po–so / muzejní zahrada
XII. Řezbářský memoriál Aloise Petruse
Memoriálu se zúčastní pět řezbářů, kteří tento-
krát budou z hrubých a neotesaných kmenů 

vytvářet anděly. Můžete je sledovat při práci 
a v podvečer si posedět na muzejní zahradě.

Workshopy
 
Týden dětských řemeslných workshopů
Městské muzeum, 600 Kč / osoba / den, v ceně 
pitný režim, oběd, výrobní materiál, pracovní 
a ochranné pracovní pomůcky, lektoři. Kontakt: 
Jitka Olšánová, 734 809 565, lektor@muzeum.
svitavy.cz.

1 .8. / po / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Sklářství
Tvorba originálních mozaikových zrcadel dle 
vlastní fantazie pod vedením skláře Vladimíra 
Graciase. 

2. 8. / út / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Dřevěná loutka
Děti pod vedením Vojtěcha Hurycha vyrobí 
dřevěnou marionetu.

3. 8. / st / 8:00–16:00 / okolí Svitav
Poznej přírodu Svitavska
Dobrodružná výprava za živou i neživou příro-
dou okolí Svitav, setkání s odborníky a spousta 
přírodovědných úkolů a her.

4. 8. / čt / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Keramika
Práce na hrnčířském kruhu a vytváření kera-
mických dekorací za pomoci modelování, vy-
řezávání a v kombinaci s drátováním.

5.–6. 8. / pá–so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Fotografie 
Vladimír Skalický seznámí děti s vývojem foto-
grafie, naučí je fotografovat na film i vyvolávat 
černobílé fotografie v temné komoře. Děti si také 
vyzkouší práci s digitální fotografií za pomoci 
vlastních fotoaparátů a mobilních telefonů. V díl-
nách budeme kouzlit s fotopapíry a chemickými 
lázněmi. V letošním roce se zaměříme také na ta-
jemné svitavské příběhy a historii města, při-
čemž se podíváme do několika historických 
budov, kde stále dýchá duch minulých časů.

Výstavy
Městské muzeum a galerie
3. 6.–18. 9. 2022
Expedice pravěk
Hravá výstava představí zkamenělé dinosaury, 
mamuty i trilobity ve společnosti obrazů legen-
dárního Zdeňka Buriana a jeho následovníků. 
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 vysoké-
ho kola a představí jeho vývoj od poloviny  
60. let devatenáctého století až do počátku sto-
letí dvacátého, kdy jej vystřídal dobovou termi-
nologií tzv. bezpečník, tedy jízdní kolo v podo-
bě, v jaké ho známe dnes. Chybět nebude ani 
svitavský koutek a související herní aktivity.
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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.

—————————————————

Letní kino 
Park Jana Palacha Svitavy

Červenec
1./ pá / 21:30
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, 95 minut.

4. / po / 21:30
Tajemství staré bambitky 2 ČR 2022
V království vládne král Jakub (Tomáš Klus). Krá-
lovna Anička (Kamila Janovičová) a rodina se 
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku (Valen-
týna Bečková)… Pokračování jedné z nejúspěš-
nějších českých pohádek posledního desetiletí! 
Scénář a režie: Ivo Macharáček, 100 minut.

6. / st / 21:30
Kurz manželské touhy ČR 2021 
Kde končí objetí a začíná škrcení? Hlavní otázka 
pro lidi, kteří chtějí ve zdraví a lásce přežít vlast-
ní manželství. Tématem navazuje na film Teorie 
tygra. Hrají: Vojta Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vla-
sáková a další. Režie: Radek Bajgar, 90 minut.

8. / pá / 21:30
Bábovky ČR 2020
Komedie i drama podle knižního bestselleru 
Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme 
propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy 
otřást světem. Režie: Rudolf Havlík, 97 minut.

11. / po / 21:30
Myši patří do nebe ČR, Slovensko, FR, Polsko 2021
Může mezi malou myškou a velkým lišákem 
vzniknout opravdové přátelství? Odpověď na-
jdou všichni v animovaném dobrodružství po-
dle knihy Ivy Procházkové. Režie: Denisa Gri-
mmová, Jan Bubeníček. Délka 87 minut.

13. / st / 21:30
Co jsme komu zase udělali Francie, Belgie 2018 
Claude a Marie čelí nové krizi. Jejich čtyři dce-

ry a jejich manželé se rozhodli opustit Francii. 
Pokračování úspěšné komedie. Scénář a režie: 
Philippe de Chauveron. Dabováno, 98 minut.

15. / pá / 21:30
Atlas ptáků ČR, SK, Slovinsko 2021
Když se ve staré firmě ukáže, že z ní kdosi vy-
vádí peníze ve velkém, nastává konfrontace 
s novou realitou. Drama. Scénář a režie: Olmo 
Olmezu. Délka 90 minut.

18. / po / 21:30
Šakalí léta ČR 1993
Česká muzikálová komedie Jana Hřebejka 
z roku 1993. Podle povídky Petra Šabacha na-
psal Petr Jarchovský. Hrají: Martin Dejdar, Josef 
Abrahám, Jakub Špalek a další. Hudba: Ivan 
Hlas. Délka 110 minut.

20. / st / 21:30
Halloween zabíjí USA 2021
Některé netvory je fakt těžké zabít. Horor Ha-
lloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné sérii.
Režie: David Gordon Green. Dabováno, 105 
minut.

23. / so / 21:30
Chinaski: Každej ví kulový ČR 2021
Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na po-
zadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncer-
tů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových 
hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství 
nebo nutnost vyrovnat se se smrtí. Režie časo-
sběrného dokumentu, který vznikal pět let, se 
ujal režisér Pavel Bohoněk. Délka 97 minut.

25. / po / 21:30
Příšerákovi 2 USA 2022
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že 
vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chy-
ba! Každodenní život má protivný zvyk znovu 
vám házet klacky pod nohy... Animovaný rodin-
ný film. Dabováno, 103 minut.

27. / st / 21:30
Poslední noc v Soho UK 2021 
Některé sny umí být tak živé, že si po probuze-
ní položíte otázku, jestli se vám opravdu zdály… 
Thriller plný nočních můr, které vám nedovolí 
usnout… Délka 117 minut.

29. / pá / 21:30
Deníček moderního fotra ČR 2021 
Když se Nataša a Dominik neplánovaně stanou 
rodiči… Nová česká komedie. V hlavních rolích: 
Jiří Mádla a Tereza Ramba. Délka 101 minut.

—————————————————

Srpen
1./ po / 21:00
Dračí země Mauricius 2021 
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou 
již dávno minulostí. Draci jsou ve vyhnanství. 
Ale mladý drak Plamínek se vydá svůj rod za-
chránit! Animované rodinné dobrodružství. Da-
bováno, 92 minut.

3./ so / 21:00
Čas USA 2021
Většina z nás se bojí stárnutí. Představa, že by-

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

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní 
ve svitavském muzeu. Součástí expozice je 
prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pra-
lo na valše, vymandlovat si prádlo na historic-
kém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení 
našich babiček. 
 
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumen-
tů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem 
expozicí v německé a anglické verzi.
 
Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné 
vily Pardubického kraje a najdete zde fotogra-
fie a texty o vilách, které si postavili naši před-
kové na přelomu 19. a 20. století, ale i součas-
nou moderní architekturu bydlení ve městě. 

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta
1. 7.–31. 8. 
Léto 2022 ve Svitavách
Pozvání na letní výstavy a akce ve městě Svitavy.

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 
artefakty. 
Komentované prohlídky po objednání: Líba 
Dvořáková 604 377 616 nebo městské muze-
um 461 532 704.

Výstavy SKS
Fabrika – 2. pasáž 
Výstava KOMenský v KOMiksu
V červenci a srpnu můžete zhlédnout v pasáži 
Fabriky výstavu o Janu Amosi Komenském, kte-
rá vznikla při příležitosti 350. výročí úmrtí (2020) 
a 430. výročí jeho narození (2022). Scénář napsa-
la spisovatelka Klára Smolíková, autorem ilustra-
cí je Lukáš Fibrich. Výstava seznamuje originál-
ním způsobem s celým životem J. A. Komenské-
ho a je určena nejenom dětem. Prostřednictvím 
komiksové podoby provází hlavními životními 
událostmi, dílem a odkazem Učitele národů.
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chom se ocitli na místě, kde čas běží mnohem 
rychleji, než je obvyklé, by proto asi každého 
vyděsila k smrti. Horor. Scénář a režie: M. Night 
Shyamalan. Od 15 let, dabováno, 121 minut.

5. / po / 21:00
Prezidentka ČR 2022
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), první česká 
prezidentka. Jednoho dne se odhodlá k riskant-
nímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém 
převleku se v noci potají vytratí z hradu… Kome-
die. Režie: Rudolf Havlík. Délka 97 minut.

8. / po / 21:00
Panství Downton UK 20219
Stejnojmenný film završuje často neuvěřitelné 
osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů 
a jejich služebnictva. Režie: Michael Engler. Da-
bováno, 122 minut.

10. / st / 21:00
Jedině Tereza ČR 2021 PREMIÉRA!
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším 
bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji za-
chránil? Láska prostě bolí… Režie: Jaroslav Fuit. 
Délka 102 minut.

12. / pá / 21:00
Vyšehrad: Fylm ČR 2022
 Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub 
Štáfek) viděli naposledy, uběhl více než rok. 
Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Pra-
chař), pořád stejný dement, ale začalo se mu 
konečně dařit… Režie: Martin Kopp, Jakub Štá-
fek. Od 15 let, 103 minut.

15. / po / 21:00
Betlémské světlo ČR 2022
Komedie s prvky magického realismu servíru-
je univerzální otázky lidského života s nadsáz-
kou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka 
vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka 
Svěráka. Délka 99 minut. 

17. / st / 21:00
Ubal a zmiz CR 2021 
Každej dokonalej plán se může podělat. Bláz-
nivá noční jízda, v níž jde o velké peníze, podiv-
ný kšeft s balíkem trávy i o sekání malíčků. 
Krimi komedie. Scénář a režie: Adam Hobzik. 
Délka 99 minut.

19. / pá / 21:00
Známí neznámí ČR 2022
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro 
nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když 
se během jednoho večera rozhodnou sdílet 
všechny zprávy a hovory ze svých mobilů. Re-
žie: Zuzana Marianková. Délka 95 minut.

22. / po / 21:00
Cesta za živou vodou Norsko 2019 
Fantasy pohádka. Espena se vydává hledat živou 
vodu, aby zachránila své bratry. Režie: Mikkel 
Brenne Sandemose. Dabováno, 99 minut.
24. / st / 21:00
Jak býti dobrou ženou Francie, Belgie 2019
Hledání rovnosti žen a mužů. Malé pohraniční 
francouzské městečko 60. let 20. století… O hle-
dání vzájemného respektu a rovnoprávnosti. Scé-
nář a režie: Martin Provost. Dabováno, 108 minut.

26. / pá / 21:00
Srdce na dlani ČR 2022
Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. Láska 
se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, 
kdy a kde nás potká. Kdykoliv a kdekoliv. Režie: 
Martin Horský. Délka 95 minut.

Začátky představení jsou orientační. Začínáme vždy, až se 
setmí! Představení se ruší jen při mimořádně nepříznivém 
počasí. V případě deště si nachystejte deštníky a pláštěnky. 
Je připraven party stan! Občerstvení zajišťuje Kavárna v Parku. 
Vstupné: dobrovolné. Výtěžek pomůže pokrýt náklady spoje-
né s projekcí filmů. Pronajímáme lehátka.

—————————————————

Kino Vesmír
Červenec
2.–3. / so, ne / 17:00
Mimoni 2: padouch přichází USA 2022
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová sé-
rie se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším 
momentu. Vstupné: 140 Kč, dabováno, 88 minut.

2. / so / 19:30
Párty Hárder: Summer Massacre ČR 2022
Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér 
Martin Pohl, známý jako kontroverzní rapper Řez-
ník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračo-
vání své kultovní a extrémně nekorektní komedie 
Párty Hárd. Vstupné: 120 Kč, od 15 let, 100 minut.

5. / út / 19:30
Top Gun: Maverick USA 2022
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Ma-
verick“ Mitchell, se vrací do akce. Režie: Joseph 
Kosinski. Vstupné: 140 Kč, titulky, 131 minut.

7. / čt / 19:30
Řekni to psem ČR 2022 PREMIÉRA!
Dita místo vytouženého miminka dostane 
od svého přítele Filipa mladou border kolii, 
přestože nikdy žádného psa nechtěla. Vstupné: 
140 Kč, 85 minut.

9. / so / 17:00
Rakeťák USA 2022
Příběh Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství 
do nekonečna a ještě dál! Animovaný rodinný 
film. Režie: Agnus McLANE. Vstupné: 150 Kč, 
3D!, dabováno, 105 minut.

9. / so / 19:30
Thor: Láska jako hrom USA 2022
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nej-
těžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. 
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galak-
tický zabiják Gorr the God Butcher (Christian 
Bale), který usiluje o zánik bohů… Režie: Taika 
Waititi. Vstupné: 150 Kč, titulky, 3D!

12. / út / 19:30
Andílci za školou ČR 2022
Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou 
Anetou a jejich otcem stěhují do nového města. 
Režie: Jan Lengyel. Vstupné: 140 Kč, 98 minut.

14.+16. / čt + so / 19:30
Hádkovi ČR 2022 PREMIÉRA!
Komedie o rodině, která se pořád hádá. Ať děla-
jí, co mohou, nikdy se na ničem neshodnou a ka-

ždý z nich si nakonec myslí to svoje. Rozepře 
o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání 
vyjet se všemi k moři. Vstupné: 120 Kč, 98 minut.

19. / út / 19:30
Hodně štěstí, pane Veliký UK 2022
Učitelka v důchodu a vdova, touží po dobrodruž-
ství, lidském propojení a sexu. Dobrém sexu. 
V hlavní roli: Emma Thompson. Režie: Sophie 
Hyde. Vstupné: 120 Kč, od 15 let, titulky, 97 minut.

21. / čt / 19:30
Černý telefon USA 2022
Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem 
ve zvukotěsném sklepě. Režie: Scott Derrickson. 
Vstupné: 140 Kč, od 15 let, titulky, 102 minut.

22. / pá / 19:30
Velká premiéra ČR 2022 PREMIÉRA!
Pro Šnajdra je život jedna velká hra. Málokdo po-
zná, kdy věci myslí vážně. Jeho žena je už na něj 
alergická a krizi se snaží řešit u psychologa. Re-
žie: Miroslav Krobot. Vstupné: 130 Kč, 90 minut.
 
26. / út / 19:30
Jak obšťastnit ženu Austrálie 2022
Komedie o ženách a pro ženy, které se (ne)bojí 
vyslovit svá přání. Režie: Reneé Webster. Vstup-
né: 120 Kč, od 15 let, titulky, 107 minut.

30. / so / 17:00
DC Liga supermazlíčků USA 2022 PREMIÉRA!
Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční 
nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti 
a bojují proti zločinu v Metropolis. Animovaný ro-
dinný film. Vstupné: 130 Kč, dabováno, 106 minut.

28.+30. / čt+so / 19:30
Everything Everywhere All at Once USA 2022
Akční komedie režisérského dua Dan Kwan 
a Daniel Scheinert vrhne ženu z nepříjemné 
schůzky na finančním úřadě do zběsilého dob-
rodružství v několika paralelních vesmírech. 
Vstupné: 120 Kč, od 15 let, titulky, 139 minut.
Program kina Vesmír v srpnu sledujte na plakátech a webu SKS.

—————————————————

Sport
Modeláři
1.–3. 7. / pá–so / modelářský stadion Cihelna
Světový pohár kategorie F2D
Síly v modelářské kategorii F2D změří borci 
z Německa, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny, Lit-
vy, Dánska, Moldavska, Lotyšska a ČR.

Volejbal
16. 7. / so / 9:00 / hřiště za Národním domem
Memoriál Jiřího „Elvise“ Kabelky – IV. ročník
Muži – turnaj.

30. 7. / so / 9:00 / hřiště za Národním domem
MIXY 2022 – XXIII. ročník
Turnaj smíšených družstev, 2 kategorie: amatéři 
a registrovaní.
  
28. 8. / so / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici
Memoriál manželů Vymětalových – XII. ročník
Celostátní turnaj starších žákyň.
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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

Letní Dobrodružství cyklistiky  
ve svitavském muzeu
Netradiční sportovní výstava představuje ranou 
éru české cyklistiky – období, kdy se jezdilo 
na vysokých kolech. Její koncepce směřuje 
od nejstaršího předchůdce kola – draisiny 
po bezpečník (nízké kolo). Jejím smyslem je 
představit návštěvníkům vývoj cyklistky v Če-
chách i její počátky na Svitavsku. 
Na výstavě uvidíte velocipedy z doby od kon-
ce 60. let 19. století do počátku století 20., 
rovněž cyklistické lampy, fotografie a řadu 
dalších krásných předmětů spjatých s cyklis-
tikou. Mezi unikáty této výstavy patří vysoké 
kolo anglického výrobce Hillmann, Herbert  
& Cooper či tricykl domácí produkce od firmy 
Jan Kohout z pražského Smíchova. V části 
věnované počátkům cyklistiky na Svitavsku 
spatříte jízdní kola zkonstruované v mezivá-
lečném období přímo v našem městě. Výsta-
vu připravilo ve spolupráci se svitavským 
muzeem České muzeum stříbra v Kutné Hoře 
a restaurátor Robert Hons, přičemž exponáty 
zapůjčilo několik soukromých sběratelů 
a muzejních institucí včele s Národním tech-
nickým muzeem v Praze. 

Lenka Mazačová, Hynek Stříteský

Expedice pravěk – muzejní léto 
s mamuty a trilobity
Léto nabízí mnoho zážitků. Někdo preferuje 
osvěžení na plovárnách a bazénech, jiný spíš 
v zahrádkách restauračních zařízení. Nevšední 
cestu do pravěku si ale užijete jen v muzeu, a to 
díky výstavě Expedice pravěk, která spojuje ob-
razy slavného Zdeňka Buriana a jeho skvělých 
následovníků Petra Modlitby a Jiřího Teichman-
na se skutečnými zkamenělinami prehistoric-
kých zvířat i rostlin. K vidění tu jsou například 
opravdové mamutí kly, lebka jeskynního med-
věda či obrovské paroží jelena Megalocera. 
Nechybí ani sedmnáct druhů trilobitů, kmeny 
stromových přesliček a plavuní či zub Spino-
saura, největšího dravého dinosaura všech dob. 
Pro děti každého věku je navíc připravena řada 
her a interaktivních prvků. Každý si tak může 
vyzkoušet třeba hledání vlastních zkamenělin, 
tvorbu dinosauřích stop a malování ve stylu lov-
ců mamutů. Nechybí ani mikroskopický pohled 
na mamutovinu a ukázka místních fosilií, včetně 
kostí slonům podobného Deinotheria.
Pokud máte rádi paleontologii, filmy jako Cesta 
do pravěku či Jurský park nebo jste fanda ne-
všedních zážitků, navštivte naše muzeum. Výsta-
va trvá do 18. 9. Brzy na viděnou! Jakub Vrána

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (7)

Z muzejních sbírek 
Městské muzeum a galerie ve Svita-
vách má ve své správě tisíce předmětů, 
z nichž ale jen zlomek můžete vidět 
vystavený. Ten zbytek je uložen v depo-
zitářích a běžný návštěvník nemá mož-
nost si jej prohlédnout. Proto vám ku-
rátoři jednotlivých podsbírek představí 
některé předměty, o které se starají. 
Nejpočetnější podsbírkou je muzejní 
fotoarchiv, kterým začneme.
Černobílá fotografie od neznámého 
autora, kterou muzeum získalo v roce 
2014 z německého města Göppingen, 
byla vyfocena mezi lety 1935 a 1939. 
Můžete na ní vidět skokanský můstek 
na místě, kterému se říkalo Stauteich 
(dnešní Rosnička). 
K zakládání největších svitavských ryb-
níků došlo na přelomu 15. a 16. století. 
Známe jména jen několika z nich, pro-
tože během 18. století byly rybníky vy-
soušeny a přeměněny v louky. Existují 
místa, na kterých jsou patrné terénní 
pozůstatky hrází. A jak vznikla naše Ros-
nička? V roce 1928 se město rozhodlo, 
že ještě rozšíří největší rybník, který se 
jmenoval Černý (Schwarzerteich), tím, 
že ho propojí se sousedním Krejčov-
ským rybníkem. Hráz byla dlouhá půl 
kilometru široká 3,5 metru. Nádrž měla 
rozlohu 15 ha a pod vodou skončilo 
kvůli rozšiřování i fotbalové hřiště. Bě-
hem roku 1929 byly postaveny dřevěné 
šatny, restaurace a hotel Beck. K otevře-
ní areálu došlo v květnu 1929, ale hotel 
si na svou slávu musel počkat, už v pro-
sinci vyhořel a obnova trvala šest let. 
Rybník sloužil jako městské koupaliště 
a těšil se velké oblibě místních občanů. 
Bylo to místo odpočinku i sportovního 
vyžití. Německý tělocvičný spolek, který 
měl ve dvacátých letech okolo 500 členů, 
zde pořádal plavecké závody. Ve vodě se 
nacházelo pět padesátimetrových drah. 
Nad vodní hladinou byly umístěny prken-
né plochy, na kterých se návštěvníci 
mohli opalovat, a nechyběly ani můstky 
na skákání. O bezpečnost a pořádek se 
staral plavčík, který zároveň prodával 
vstupenky a vydával klíče od kabinek.
Hotel Beck lehl popelem znovu, stalo se 
tak deset let po jeho obnově, v květnu 
1945, ale tentokrát ho zničila Rudá ar-
máda. Ve vodě skončila vojenská tech-
nika i munice a místo, které bylo tolik 
oblíbené, se stalo němým svědkem 
lidských tragédií. Monika Němcová
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Jak SNÍŽIT TEPLOTU 
pod peřinou?
Vyzkoušejte letní přikrývku 
s odvodem vlhkosti 
Clima Wellness

Podniková prodejna ProSpánek
Dimitrovova 6, naproti okresnímu soudu

Velký výběr přikrývek
matrací i polštářů

z chladivých materiálů

Nyní sleva 

-30%

Prázdninové otevřené ateliery 
Řemeslné dny v červenci a srpnu v prostorách 
Městského muzea a galerie ve Svitavách se 
staly již tradicí. Jedná se vlastně o taková ře-
meslná odpoledne, kdy je možné v muzeu za-
žít a vyzkoušet si různé tvůrčí aktivity. Každý 
den je zaměřen na jiná řemesla – Ateliér dřeva 
a textilu, Ateliér světla a stínu, Ateliér kovu 
a drátu, Ateliér skla a keramiky. Na muzejní za-
hradě i v expozicích jsou připravena stanoviště 
s řemeslnými dílnami, někdy se jedná o ukázku 
výroby, jindy si mohou zájemci skutečně sami 
něco vyrobit a odnést. Tato odpoledne nejsou 
určena pouze dětem, ale všem, kteří rádi tvoří 
a chtějí si věci nejen prohlédnout, ale i osahat. 
Každé řemeslné odpoledne je i takovým ma-
lým jarmarkem, kde si můžete zakoupit mnoho 
hotových a zajímavých výrobků. Rovněž se 
snažíme přinášet i nová řemesla, letošní novin-
kou bude například ražení mincí, výroba rolni-
ček a vázání knih. 
Pokud rádi tvoříte, nebo jen nakupujete hezké 
a kvalitní výrobky, přijďte se podívat do Měst-
ského muzea a galerie ve Svitavách 13. a 14. 
července a 10. a 11. srpna od 14 do 18 hodin. 
Na tyto dny se nemusíte předem objednávat. 
Prostě jen přijďte zažít tu příjemnou tvořivou 
atmosféru a prohlédnout si letní výstavy i stálé 
expozice.

KULTURA

Letní řemeslný týden  
pro děti 
Již poněkolikáté připravujeme v měst-
ském muzeu na první srpnový týden 
od pondělí do soboty řemeslný mara-
ton pro děti. Každý den si děti vyzkou-
ší jiné řemeslo. Letos budeme vyrábět 
mozaikové zrcadlo z barevných sklíček, 
dřevěnou marionetu, keramické lampy 
či točenou keramiku. Děti zažijí i dny, 
kdy se budeme věnovat tajemné svi-
tavské historii, přírodním krásám okolí 
a starým i digitálním fotografiím. Děti se 
setkají s odborníky ve svém oboru, bu-
dou tvořit, poznávat, pátrat, řešit úkoly 
a za pěkného počasí i cestovat. Mokrá 
varianta zve na expedici do pravěku, 
návštěvu tajuplných půd a sklepů, Ku-
bovy záhadné laboratoře nebo pátrání 
po netopýrech a jiných tvorech s pří-
stroji pro noční vidění. Zbývají poslední 
volná místa. Jitka Olšánová

Pokud se vám řemeslná ukázka bude líbit a za-
toužíte si zhotovit vlastní výrobek podle své 
fantazie, je možné se opět od září do června 
následujícího roku přihlásit na některý z řeme-
slných workshopů – pro děti od 8 do 15 let, pro 
dospělé od 15 let nebo na rodinné workshopy, 
kam přicházejí rodiče či prarodiče s dětmi a vy-
rábějí společně.  Jitka Olšánová

Řezbářský memoriál po dvanácté
Ano, již po dvanácté se koncem srpna sjedou 
do Svitav řezbáři, aby pod jejich rukama vzni-
kaly sochy, které dotváří obraz našeho města. 
Ty z prvních ročníků již zub času postupně zdo-
lává, a tak se na jejich místě začínají objevovat 
plastiky nové. Letošní téma – ANDĚLÉ – je sym-
bolické. V dnešní době, provázené událostmi, 
na které nejsme připraveni, každý z nás něja-
kého svého anděla potřebuje. 
Pondělním příjezdem řezbářů do Svitav je kaž- 
doročně zahájen TOP týden, který vyvrcholí 
poutí ke sv. Jiljí první zářijovou neděli. A tak se 
29. srpna můžeme těšit na koncerty na muzej-
ní zahradě – zahrají nám hudební skupiny KO-
PJAM a DO VĚTRU, muzikanti, které důvěrně 
známe. Po celý týden budete v okolí muzea 
slyšet zvuky řezbářských dlát a pil a můžete se 
přijít podívat na muzejní zahradu, jak z hrubých 

klád postupně vznikají umělecká díla. Popoví-
dat si můžete s jejich autory – letos jimi budou 
Petr Steffan z Městečka Trnávky, Romana  
Krestýnová z Ostravy, Honza Ježek z Dobrušky, 
nováčkem letošního ročníku bude Martin Zítka 
ze Žďáru na Sázavou. Nejdále to do Svitav 
bude mít Witt Pichurski z polského Opole, kte-
rý je také autorem keramické zdi Klicperka 
vedle budovy muzea. 
Vernisáž a předání hotových soch městu 
za účasti autorů i veřejnosti proběhne v sobotu 
3. září. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.

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

10. 7. / ne / 15:00 / park Jana Palacha
Ozvěny svitavské Porty:
David Kourek, Sešup, Zkusmeto
Se třemi účastníky letošního oblastního kola 
Porty vyrazíme do parku Jana Palacha. Jako 
první se vám představí písničkář David Kourek 
(Bílovice nad Svitavou). Po dvacetileté pauze 
od časů dospívání nečekaně a neplánovaně 
začal psát písničky. Pochvalné ohlasy zazněly 
i z nejbližšího okolí. A tak chtěl zjistit, zda může 
zaujmout… Kourka vystřídá znojemské duo Se-
šup. Historie hudebního projektu s názvem 
Sešup se začíná psát na podzim roku 2011. 
Skupina původně obklopila sólového písničká-
ře Pepu Barneta, jehož repertoár se skládá vý-
hradně z autorských písní. Velkým impulsem 
pro toto hudební těleso byla získaná divácká 
PORTA na Vysočině v roce 2012 a následně 
i v roce 2013. Muzika působí velmi vzdušným 
dojmem, přitom energicky, impulzivně a záro-
veň jemně... Najdete v ní stopy různých hudeb-
ních stylů. Jako poslední se představí vítězná 
kapela Zkusmeto (Kuřim). Mladá kuřimská ka-
pela zaujme pořádnou porcí folkové hudby. 
Nebojí se ani ostrých rytmů! Na svém kontě má 
řadu úspěchů. Vstupné zdarma.

2. 8. / út / 20:00 / prostranství před KC Fabrika
Čechomor

Čechomor je česká hudební skupina založená 
na jaře roku 1988 původně jako volné sdružení 
muzikantů hrajících kramářské písně s názvem 
I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. 
Po roce 1994 přešla skupina z čistě akustického 
pojetí do elektrické podoby. Po vydání třetího 
alba Čechomor byl název skupiny zkrácen tak-
též na Čechomor. Čechomor v průběhu svého 
působení projel celou Evropu, severní Ameriku 
a Rusko, spolupracoval s divadlem Na Palmovce, 
bratry Formany, divadlem Continuo a dalšími. 
Kapela se podívala také do Austrálie a na Nový 
Zéland, kde potěšila krajany zasažené povodně-
mi a zemětřesením. Vstupné: 400 Kč v předpro-
deji / 450 Kč na místě. Předprodej vstupenek 
v síti SMS ticket a v recepci Fabriky.

5. 8. / pá / 18:00 / park Jana Palacha
Písničkáři v parku: Lucie Redlová, Saša Niklíč-
ková a Láďa Koťátko Niklíček, Jana Věnečková
Jana Věnečková je zpívající houslistka z Lito-
myšle. Lucie Redlová je písničkářka z Valašské-
ho Meziříčí, rovnoměrně střídá sólová vystou-

pení s looperem a hraní s doprovodnou kape-
lou Garde. Po letech folkového a rockového 
písničkaření se na nejnovějším albu LIDOVÁ 
REDLOVÁ naplno hlásí k rodinným kořenům.

Saša Niklíčková, svérázná písničkářka, dopro-
vázející se většinou na akordeon a výjimečně 
také na ukulele či klávesy. Posluchačům větši-
nou utkví v paměti její osobitý výraz a nápadité 
texty, v nichž s humorem a nadhledem glosuje 
jak každodenní život, tak i zcela neotřelá téma-
ta. Láďa "Koťátko" Niklíček je povoláním knižní 
redaktor, jinak také protřelý ochotnický herec, 
nekompromisní básník a překladatel z jazyků, 
jež není třeba ovládat. V hudební oblasti je spí-
še nováčkem, nicméně již si vysloužil od jistého 
známého folkového kritika označení "sklouzá-
vá ke kabaretu, nebo dokonce operetě", na něž 
je patřičně hrdý! Ve své tvorbě se pokouší pře-
devším o svébytný humor (pro jistotu na to 
upozorňujeme) a zároveň o vyjádření poklony 
a úcty starým trampským písním a klasickým 
vypravěčským postupům. Vstupné zdarma.

9. / út / 19:00 / podloubí před Nadací J. Plívy
Struny v podloubí: Petr Rímský
Petr Rímský je svérázný písničkář, v jehož pro-
jevu se kromě folku mísí zejména prvky šanso-
nu, jazzu a blues. Vynikající a nápaditý kytaris-
ta s jedinečným hráčským projevem. Petrův 
hluboký a podmanivý hlas je nezaměnitelný 
(snad pouze s hlasem jeho bratra herce Pavla 
Rímského známého z dabingu, rozhlasu, nebo 
z Vinohradského či dalších divadel).
Petr Rímský je galantní k dívkám a ženám, věč-
ný rebel proti všem lumpům – politickým zvláš-
tě, skvělý řidič a zdatný uživatel výpočetní tech-
niky, kuchař s fantazií, tragéd i srandista. 
Petr Rímský spolupracoval či spoluúčinkoval 
s řadou významných českých osobností jakými 
jsou např. Věra Martinová, Janek Ledecký, Karel 
Kryl, Karel Plíhal, Jaromír Nohavica, Jiří Vondrá-
ček, Petr Kocman, Petr Bendl a další. Věnuje se 
i spolupráci s mladšími kolegy. Vstupné zdarma.

16. 8. / út / 19:00 / podloubí 
před Nadací J. Plívy
Struny v podloubí: Karel Macálka a Tony Joch
Karel Macálka je český písničkář, výborný muzi-
kant (kytarista, klávesista), zpěvák, textař, aranžér, 
autor mnoha nádherných písní, člověk s velkým 
srdcem. Na hudební scéně od roku 1985.

Tony Joch je zpěvák autor textů i hudby svých 
písní. Muzikant, který se narodil ve východočes-
kém městě Svitavy v roce 1977, nyní žijící v Brně. 
Tony není na folkové scéně tváří neznámou 
a ve svém muzikantském životě působil v něko-
lika kapelách. V roce 2016 se začal naplno vě-
novat autorské tvorbě. V roce 2017 se stal Tony 
Joch „Talentem country rádia“ s písní Racek. 
Za svou hudební kariéru Tony spolupracoval 
s řadou významných hudebních jmen, a to jak 
na podiích, tak i v nahrávacích studiích. Mimo 
jiné například s Romanem Horkým, Pavlem Žal-
manem Lohonkou, nebo Ivou Marešovou.

30. / so / 19:00 / náměstí Míru 
Slackline show
Highline exhibice a Trickline exhibice
Originální umělecko-sportovní vystoupení, ex-
hibice a workshopy na slackline. Předvedeme 
vám neskutečnou show vysoko na highline 
nebo výbušnou smršť salt, otoček a jiných 
kombinací na trickline. Highline exhibice: 

KULTURA

přechod z věže Kostela Navštívení Panny Marie 
na střechu ZŠ náměstí Míru. Trickline exhbice: 
slackline kousek nad zemí plná salt a otoček.
V minulém roce se procházeli nad střechami 
krumlovských domů, kde přešli dvě nejdelší 
lajny v Česku – 250 a 232 metrů, a letos tito 
slacklineři zavítají do Svitav. Vstupné zdarma.
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KULTURA

Městská  
knihovna

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

Výpůjční doba  
během letních prázdnin
První týden v červenci od 4. do 7. bude zavře-
no. K půjčení a vracení knih a časopisů může-
te využít výdejový a návratový box. Jiné doku-
menty (CD, stolní hry) se půjčují i vrací 
v knihovně. Také prosíme, abyste do návrato-
vého boxu dávaly knihy pouze z fondu knihov-
ny. Pokud máte doma knihy, které je Vám líto 
vyhodit, určitě najdou uplatnění v knihobudce 
v parku Jana Palacha či u Floriánky na náměs-
tí. Děkujeme za pochopení.

Poděkování 
Rádi bychom poděkovali všem našim čtená-
řům a uživatelům, kteří si k nám po téměř dvou 
letech, kdy byl provoz z důvodu pandemie 
omezen, opět našli cestu. Poděkování patří 
také všem školkám a školám, které navštěvují 
naše vzdělávací programy. Od ledna do konce 
května jsme jich zrealizovali celkem 120. Moc 
si vážíme vaší přízně! Za kolektiv knihovny.

Marta Bauerová

Prázdninové aktivity
Tak jako každý rok vás zveme na naši letní 
prázdninovou hru, která bude letos určena pro 
děti i dospělé. Pokud rádi luštíte na čerstvém 
svitavském vzduchu, je tato hra přímo pro vás. 
Děti se pomocí hádanek dostanou do světa 
Marvelu a dospělí se ocitnou v tzv. "Obráceném 
světě" seriálu Stranger Things. Hra začíná 
v knihovně, kde si od 30. června můžete vyzved-
nout hrací kartu s první nápovědou. Na samém 
konci vás bude čekat zasloužená odměna. 
V dětském oddělení knihovny bude pro zájem-
ce připraven malý prázdninový kvíz pro před-
školáky i školáky. Během léta si budete moci 
vyzkoušet také virtuální realitu. Termíny budou 
zveřejněny na našem webu a facebooku. 
Ve středu 20. července v 15 hodin proběhne 
u knihobudky v parku Jana Palacha čtenářský 
klub pro děti od 3 do 7 let (při nepřízni počasí 
v knihovně). 

Pasování prvňáčků na čtenáře 
knihovny
Městská knihovna ve Svitavách se zapojuje 
do projektu Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků "Už jsem čtenář, knížka pro prvňáč-
ka". Autorem letošní knihy pro prvňáčky nazva-
né „Dubánek a tajný vzkaz“ je spisovatelka 
Klára Smolíková. Projekt je součástí každoroč-
ní slavnosti "Pasování prvňáčků do stavu čte-

nářského". Podmínkou účasti na  slavnosti je 
vždy návštěva celých tříd v knihovně, kde  pro 
ně připravujeme  zábavné a poučné programy 
na podporu čtenářské gramotnosti. Do stavu 
čtenářského žáčky pasuje pověřený rytíř poté, 
co dítě složí slavnostní slib, který se týká jeho 
budoucího vztahu ke knihám a čtenářství. Jako 
dárek si malí čtenáři odnesou „knížku pro prv-
ňáčka“, placku a dárkový poukaz na registraci 
do knihovny. 

Pasování na čtenáře knihovny je slavnostní 
akcí, které se kromě dětí samotných mohou 
zúčastnit i jejich rodiče a prarodiče. Letos se 
do projektu přihlásilo deset základních škol 
ze Svitav a blízkého okolí, celkem se jedná 
o 260 dětí. Těšíme se s nimi na setkávání 
v knihovně!

Výstava KOMenský v KOMiksu
O prázdninách bude ke zhlédnutí v pasáži Fab-
riky výstava o Janu Amosi Komenském, která 
vznikla při příležitosti 350. výročí úmrtí (2020) 
a 430. výročí jeho narození (2022). Scénář na-
psala spisovatelka Klára Smolíková, autorem 
ilustrací je Lukáš Fibrich. Výstava seznamuje 
originálním způsobem s celým životem 
J. A. Komenského a je určena nejenom dě-
tem. Prostřednictvím komiksové podoby 
provází hlavními životními událostmi, dílem 
a odkazem Učitele národů. Výstava je také 
v podobě stejnojmenné knihy, kterou si mů-
žete půjčit v knihovně. K dispozici jsou také 
pracovní listy. Výstavu poskytlo Národní 
pedagogické muzeum, jedná se o 25 pane-
lů velikosti 70x100 cm.

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA ČERVENEC – SRPEN 2022

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

PONDĚLÍ 9:00 – 17:00 12:00 – 17:00

ÚTERÝ 9:00 – 17:00 9:00 – 13:00

STŘEDA 9:00 – 17:00 12:00 – 17:00

ČTVRTEK ZAVŘENO ZAVŘENO

PÁTEK 9:00 – 17:00 9:00 – 13:00

SOBOTA ZAVŘENO ZAVŘENO

V týdnu od 4. do 8. července 2022 knihovna z pracovních důvodů uzavřena.

výdejový box

návratový box

Hledáme do týmu CDZ Svitavy 

všeobecnou/psychiatrickou 
zdravotní sestru 
•	 práce v jednosměnném provozu (Po-Pá) 
•	 práce v terénu (okres Svitavy)  

nebo v ambulanci 
•	 možnost pracovat  

i na zkrácený úvazek (0,75 -1) 
•	 práce týmová i samostatná s lidmi  

s duševním onemocněním a jejich 
blízkými 

Více informací: 
Bc. Štěpán Plecháček, tel.: 734 793 560, 
stepan.plechacek@pol.hk.caritas.cz

Oblastní charita
Polička
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SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

SVČ Tramtáryje
————————

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

Vážení přátelé,
s nastupujícím létem jsme pro vás a vaše děti 
připravili také novou nabídku zájmových útva-
rů pro školní rok 2022/2023. V současné době 
je již spuštěno elektronické přihlašování 
do všech kroužků, které budeme od října 2022 
organizovat, takže pokud budete mít zájem, 
rádi vás a vaše děti u nás přivítáme. Více infor-
mací o novinkách, akcích a kroužcích nalezne-
te na www.svc.svitavy.cz.

Chtěli bychom také touto cestou poděkovat 
všem našim externím pracovníkům, kteří se 
věnují práci s dětmi v kroužcích pod hlavičkou 
SVČ Tramtáryje Svitavy. Pokud by vás práce 
v kroužcích zajímala a máte námět na zajíma-
vou volnočasovou aktivitu, budeme rádi za váš 
kontakt. Přeji vám všem hezké léto nejen 
s Tramtáryjí. Ondřej Komůrka

Půjčovna SVČ
Na letní volnočasové aktivity Vám nabízíme 
zapůjčení nejrůznějšího materiálu – koloběžky, 
lodě, rafty, paddleboardy. Více informací nalez-
nete na www.svc.svitavy.cz/pujcovna. 

Ondřej Komůrka

Edukativní příměstské tábory
Středisko volného času Svitavy připravuje 
v rámci projektu „Tvořivostí k rozvoji nadání“ tři 
příměstské letní tábory:
1. Robotický kemp, termín 8. – 12. 8. 2022
2. Programování hrou, termín 8. – 12. 8. 2022
3. Tvorba 3D modelů, termín 8. – 12. 8. 2022
4. Základy animace, termín 23. – 27. 8. 2022

Tyto tábory jsou pro děti zdarma a nominace 
zajišťují jednotliví ředitelé ZŠ v rámci ORP Svita-
vy. Dotazy o případných volných kapacitách 
směřujte na Pavlínu Šmerdovou, tel. 734 287 284, 
email psmerdova@svitavy.cz.  Pavlína Šmerdová

Příměstský tábor pro seniory
V termínu od 24. do 26. 8. 2022 pořádáme prv-
ní svitavský příměstský tábor pro seniory. Ná-
plní tábora budou nejrůznější aktivity zaměřené 
na pohyb, kreativitu a také spolupráci. Cena 
bez stravování bude 450 Kč. Stravování může-
me po dohodě zajistit. Přihlášení bude do 15. 
7. 2022 na waltova@svitavy.cz, tel. 734287286. 

Lenka Waltová

Tramtáryje Fest
Dne 27. 5. odpoledne proběhl v SVČ Tramtáry-
je 1. ročník TRAMTÁRYJE FESTU. Akci jsme 
pojali jako zakončení školního roku kroužků, 
prezentaci jejich celoroční práce, motivaci 
a ukázku pro nové zájemce, oslavu a společné 
příjemné setkání.

Ve vnitřních prostorách se prezentovaly krouž-
ky, které zde mají své učebny, tělocvičnu, ateli-
éry, dílnu a společenskou místnost. Chodby 
byly vyzdobeny všemi možnými i nemožnými 
výtvory kroužků, táborů, Krti nebo i chovatel-
ských postupů.
Venkovní část patřila vystoupení na pódiu i pod 
pódiem. Zde se prezentovaly hudební, taneční, 
sportovní i ostatní kroužky. To vše mělo být pod-
pořeno workshopy, skákacím hradem a v závěru 
hasičskou pěnou. Bohužel počasí nám nepřálo, 
a tak byl program dost utlumen. Na náladě to ov-
šem cítit nebylo a Tramtáryje skoro praskala 
ve švech. Těšíme se na další ročník a počínající 
tradici této akce. Děkujeme všem aktivním účast-
níkům, všem zúčastněným, zejména rodičům, 
za podporu. Všem spolupracujícím organizacím, 
které nás podpořily svou pomocí, výpůjčkou ma-
teriálu nebo svou přítomností.  Pavel Padyásek
————————————————————————
Připravované akce na září 2022:

Festival volnočasových aktivit aneb Svitavy 
v pohybu / 3. 9. 2022 / so / 14:00–22:00 / 
Svitavský stadion
V době, kdy ve Svitavách vrcholí TOP týden, jsme 
pro vás připravili sportovně kulturní akci pod ná-
zvem Festival volnočasových aktivit aneb Svita-
vy v pohybu. Na svitavském stadionu a v jeho 
nejbližším okolí se v sobotu 4. 9. 2022 se budou 
prezentovat organizace, které se zabývají volným 
časem nejen dětí, ale i rodin s dětmi. Společně 
s dětmi si budete moci vyzkoušet nejrůznější 
sportovní a volnočasové aktivity. Nebude chybět 
ani prezentace koloběžek „Kostka“. 
Na asfaltové ploše u tenisových kurtů bude za-
jištěno občerstvení a doprovodný program. Ve-
čer se zde také uskuteční koncert hudební sku-
piny Acustic Box. Podrobný program a seznam 
všech sportovních a volnočasových organizací 
bude zveřejněn na webových stránkách města 
Svitavy a na sociálních sítích. Udělejte si první 
zářijovou sobotu čas a přijďte si užít odpoledne 
plné sportu a zábavy.  Ondřej Komůrka
————————————————————————
MC Krůček
Prázdninový provoz Krůčku
Léto v Krůčku patří letos zejména příměstským 
táborům! Ty proběhnou ve 4 týdnech a již nyní 
je na ně přihlášeno přes 90 malých táborníků 
od 5 do 10 let. Zbývá nám posledních pár vol-
ných míst na červencových táborech (termíny 

od 11. do 15. 7 – tábor Pat a Mat., od 18. do 22. 7. 
– tábor Cestování časem a od 25. do 29. 7– tá-
bor Záchranáři) – pokud byste měli zájem 
o více informací a přihlášení Vašeho dítěte, 
kontaktujte nás na e-mailu materskecentrum@
kruceksvitavy.cz nebo na telefonu 604 291 490. 
Dále vám můžeme nabídnout ještě speciální 
srpnový příměstský tábor pro rodiče s těmi nej-
menšími dětmi. Týká se vás to, pokud máte 
doma batole nebo dítě, které ještě nechodí 
do školy, a chcete s ním strávit aktivně společ-
ně letní prázdniny. Nabízíme pro vás Letní pří-
městský tábor pro rodiče s dětmi „Se zvířátky 
do pohádky“. Konat se bude v termínu od 8. 
do 12. 8. Zábavný týden plný tvoření, her a vý-
letů po okolí je určený pro rodiče s dětmi od 1,5 
roku. Cena za dítě je 950 Kč, zvýhodněná cena 
za sourozence 600 Kč. Přihlášky zasílejte na e-
-mail a.buchtova@kruceksvitavy.cz, pozor ka-
pacita tábora je omezena, a proto neváhejte 
a zajistěte si místo na táboře co nejdříve. 
Kromě táborů si v létě s Krůčkem můžete užít 
společné výlety, těšit se můžete například 
na oblíbený výlet na statek za koníky. Bližší in-
formace a termíny konání výletů zveřejníme 
na našem facebooku i webu. Výlety jsou ote-
vřeny široké veřejnosti, není třeba být členem 
Krůčku ani do něj pravidelně docházet. 
I o prázdninách budou fungovat také naše od-
borné poradny – na objednání (laktační, peda-
gogická, sociálně-právní, ad.)
Aktuální program a informace o dění v Krůčku 
najdete na našem webu www.kruceksvitavy.cz 
a facebooku facebook.com/mckrucek. Můžete 
sledovat také krůčkovský Instagram https://
www.instagram.com/kruceksvitavy/. Osobně 
nás najdete ve 4. patře multifunkčního centra 
Fabrika Svitavy. Další informace vám také rádi 
sdělíme e-mailem materskecentrum@kru-
ceksvitavy.cz nebo na tel. 737 236 152. Přejeme 
vám všem krásné léto! Za tým Krůčku 

Kateřina Burešová 

Klub seniorů
Plavání pro seniory
Členové klubu seniorů ve věku 65+ mohou ce-
loročně využívat slevu ve výši 30% na jednorá-
zové vstupné do krytého i venkovního bazénu. 
Je nutné předložit průkaz klubu společně s ob-
čanským, popř. řidičským průkazem!

Milé seniorky a senioři,
přejeme vám, abyste krásný letní čas prožili 
ve zdraví, společnosti svých blízkých a přátel, 
věnovali se svým zálibám. Budeme se těšit 
na další společná setkání! 
Sledujte aktivity klubu seniorů na nástěnkách 
ve Fabrice (přízemí a 3. podlaží před místností 
č. 301) a v elektronické podobě na webových 
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stránkách www.ks.svitavy.cz nebo na face-
booku.  Milena Brzoňová 

Příměstský tábor pro seniory
24.–26. 8. 2022 / st–pá /
Cena: 450 Kč
Náplní budou různé aktivity, např. únikové hry, 
rukodělné činnosti, společné procházky, podle 
možností i jízda na koloběžkách a další dle zá-
jmu seniorů.
Bližší informace a přihlášky: SVČ Tramtáryje 
Svitavy – Purkyňova 284/1, tel: 732 418 174, 
příjem přihlášek do 15. července. Stravování 
po dohodě zajistíme.

Základní organizace Svazu 
postižených civilizačními 
chorobami
Zdařilé akce naší organizace

Dne 26. dubna se 58 členů rozjelo do termál-
ních lázní v Losinách. Čtyřhodinový pobyt v láz-
ních nás osvěžil, nabil energií a po dobrém 
obědě jsme se vraceli domů.
Dne 28. května se po dvouleté pauze konala 
členská schůze. Sál Fabriky se zaplnil 196 členy 
a přivítali jsme i naše milé hosty: P. Čížka – mís-
tostarostu, Š. Řehořovou – sociální odbor, P. Mo-
hra – ředitele SKS, H. Stříteského – ředitele mu-
zea, M. Němcovou – historičku muzea, M. Ku-
čerovou – předsedkyni SPCCH a K. Kotasovou 
– tiskovou mluvčí města Svitavy.
Úvod schůze patřil těm nejmenším. Kulturním 
vystoupením nás potěšili malé tanečnice a zpě-
váčci MŠ Větrná. Následovaly zprávy o činnos-
ti organizace v roce 2021 a plán akcí na rok 
2022, zprávy o hospodaření a revizní zprávy. 
Naši hosté nás seznámili s připravovanými in-
vestičními akcemi a kulturními akcemi ve měs-
tě a v muzeu. Schůzi jsme zakončili oblíbeným 
losováním o ceny.
Dne 24. května jsme zorganizovali celodenní 
zájezd do Pardubic a Kladrub, kterého se zú-
častnilo 50 členů. Navštívili jsme Muzeum per-
níků, Kunětickou horu, zámek v Kladrubech 
a kladrubské stáje. 
Plni krásných zážitků jsme se vraceli domů.
Poslední předprázdninovou akcí 9. června byla 
návštěva požární zbrojnice.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli 
na organizaci akcí, a účastníkům, kteří akce 
absolvovali. 
Přeji všem členům organizace krásné a sluníč-
kové prázdniny a v září se budu těšit na shle-
danou!  Marie Grmelová

ZO Kardio Svitavy
Čas prázdnin a dovolených
Letní měsíce jsou tradičně pro převážnou část 
i našich členů dobou, kterou tráví nejen na za-

hradách, ale i pobytem v naší překrásné krajině, 
bohaté na památky a malebnosti podněcující-
mi opakování k návštěv. Naše země nám toho 
nabízí tak velké množství, že je stále kam zajít, 
zajet a poznat doposud skryté.
Na měsíc červenec (13. 7.) je připraven zájezd 
do Slatiňan s návštěvou hřebčína, tamního 
zámku. 
Odjezd se uskuteční z autobusového nádraží 
v 8:00 do Poličky, kde se k nám přidají další. 
Cena zájezdu je pro jednu osobu 200 korun. 
Zájemce žádáme, aby se nejpozději 4. 7. hlási-
li p. Janě Svatoňové, tel. č. 723 494 119, kdy lze 
zájezd zaplatit v kulturním centru Fabrika (kan-
celář 303).
Upozorňujeme, že nebude zajištěno občerst-
vení, a proto nechť se „vandrovníci“ patřičně 
vybaví, především dobrou náladou a třeba ra-
nečkem buchet nebo něčím jinak prospěšným. 
Vedoucí zájezdu je Marie Stejskalová.
Na měsíc srpen 3. 8. jsme zvolili poznávání 
okolí Svitav. Odjezd vlaku z Poličky směrem 
na Svitavy v 09:38. Místo setkání pro plánova-
nou, přibližně 5–6 kilometrovou vycházku, bude 
železniční zastávka Svitavy u silnice směrem 
na Javorník. Cílem bude nedaleké okolí, spo-
lečně s návštěvou a procházkou okolo rybníka 
Rosnička. Odjezd účastníků do Poličky je mož-
ný běžnými železničními spoji ve 12:05, 13:05, 
14:05… Vedoucím vycházky je Josef Zavřel.
Přejeme všem kamarádkám a kamarádům pěk-
né léto a těšíme se na setkání. Josef Zavřel 

Muzeum esperanta
Za esperantským kaštanem

Svitavští esperantisté se vydali na první jarní 
výlet. Naše první zastávka byla na „Čapím hníz-
dě“. Mohli jsme porovnat, jak z ruiny staré used-
losti vznikla nová ekologická farma. Je to mís-
to pro pěknou procházku nejen s dětmi. 
V Ratměřicích jsme v zámecké zahradě, kde 
roste 60 druhů listnatých a 30 druhů jehlična-
tých stromů a keřů, obdivovali 2 sekvojovce 
obrovské vysoké 40 m a staré 180 let. Den jsme 
zakončili ve Vlašimi s nádherným zámeckým 
parkem. Druhý den jsme si prohlédli Humpolec 
a Lipnici na Sázavou. V Lipnici nad Sázavou 
jsme navštívili dům Jaroslava Haška a hrad, 
vyfotili se u esperantského kaštanu, který byl 
v roce 2013 vysazen u příležitosti odhalení Hla-
vy XXII – hlavy Haška. Libuše Dvořáková

Účastníci postkongresu IFEF 
ve Svitavách
V Berouně se konal 73. Světový kongres espe-
rantistů železničářů. Zúčastnilo se ho 110 es-
perantistů z 15 zemí. Po kongresu IFEF se konal 
postkongres v Pardubicích. V pátek 13. 5. tyto 
účastníky přijala na radnici místostarostka Ditta 

Kukaňová. Po prohlídce radnice, která se jim 
velice líbila, si účastníci prohlédli město, někte-
ří i z věže kostela na náměstí. V Muzeu espe-
ranta byli seznámeni s historií a činností muzea. 
Mezi účastníky byli i manželé Niemannovi 
z Dánska, kteří ve Svitavách pobývali  
5 dnů. Navštívili jsme s nimi bývalou továrnu 
Schindlera v Brněnci, MMG Svitavy, zámek 
v Moravské Třebové. Přijal je i ředitel Fibertexu. 
Protože se jim u nás líbilo, za dva roky se tu 
znovu setkáme. Libuše Dvořáková 

Nadace Josefa Plívy
Akce, které se konají v prostorách Nadace Jo-
sefa Plívy:

26. 6. 2022, 14:00–18:00
MŮJ POROD I. – TĚHOTENSTVÍ A POROD
Jak působí fáze těhotenství na tělo a psychiku? 
Jak připravovat své tělo na porod a poznat za-
čátek porodu? Jak probíhá porod a co dělat při 
stresu.

17. 7. 2022, 14:00–18:00
MŮJ POROD II. – POROD A ŠESTINEDĚLÍ
Jak probíhá porod? Jak podpořit rannou vazbu 
s dítětem – bonding? Na co si dát pozor při ko-
jení? Strava a cvičení v šestinedělí. Jak podpo-
řit spokojenost dítěte? Kurzy vás provedou 
porodní asistentka Mgr. Zuzana Vocásková 
a empowerment koučka Mgr. Zdenka Juklová.

Spolek DušeProstor
Program na červenec a srpen 2022
O prázdninových měsících pro vás plánujeme 
tři druhy volnočasových aktivit:
1) Setkávání lidí se zkušeností s duševním one-
mocněním jsou určena právě lidem s touto 
zkušeností z okresu Svitavy.

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

Struny v podloubí 
aneb program letních koncertů na náměstí
12.7. Stone Kid Band Moravská třebová, 

4Trix Clara Castro s kapelou 
19.7. Dezabura – kapela písničkáře Jury 

Bárty, Vehiba – zpěvačka Veronika 
Bartošová s kapelou a její autorské 
písně

26.7. Pavla Boučková, Slávek Janoušek 
s kapelou

9.8. Petr Rimský a kapela
16.8. Karel Macálka (Rangers, V. Redl) 

a Tony Joch
23.8. Víťa Troníček Trio (Marien)

Koncerty začínají v 19 hod. v podloubí před Nadací 
Josefa Plívy. Více informací na facebooku.
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KONTAKT: policsko@zdar.cz, 724 031 688

ŘIDIČ/KA AUTOBUSU - SVITAVSKO, POLIČSKO

POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

prace.zdar.cz

řidičské oprávnění sk. D, případně zajistíme ZDARMA  jeho získání

zázemí stabilní prosperující společnosti s jistotou práce na 10 let
nadstandartní zaměstnanecké bene�ty - www.zdar.cz/bene�ty

smlouva na dobu neurčitou, možnost práce jak na plný i zkrácený úvazek 
či formou dohod, možnost krátkodobé brigády červen – srpen 

výdělek 37-45 000 Kč/měsíc, tuzemské stravné ve výši až 3 500 Kč/měsíc

nyní nabízíme náborový příspěvěk 40 000 Kč

Polička, Svitavy, Proseč, Skuteč, Karle, Svojanov, Bohuňov

LOKALITY:

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

Termíny setkání o prázdninách – úterky 19. 7., 
2. 8, 16. 8. a 30. 8. od 15:30 do 17:30 hod. Se-
jdeme se v prostorách Centra duševního zdra-
ví Svitavy – nám. Míru 29/87.
2) Klubové činnosti jsou otevřeny všem. A na co 
se můžete v rámci klubových činností těšit? 
Út 12. 7. – slack-line – pojďte si vyzkoušet, jak 
jste na tom s rovnováhou svého těla na slack-
-line (šňůru nataženou mezi dvěma stromy 
v malé výšce, po které se chodí)
Út 26. 7. – hudební odpoledne – posezení s ky-
tarou a zpěvem
Út 9. 8. – Ukázková hodina metody FIE (Feuer-
steinovo instrumentální obohacování)
FIE je mezinárodně rozšířená metoda, která 
přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritic-
kého myšlení a rozvíjení schopnosti učit se 
u dětí i dospělých. 
Út 23. 8. – kroket – pojďte se vyladit do pohody 
u příjemné přátelské hry s koulemi a brankami 
U venkovních aktivit bude sraz také v 15:30 
hod. v CDZ a pak se společně přesuneme 
do parku Jana Palacha. Plánovaná doba aktivit 
je dvě hodiny.
3) Senior setkávání jsou vždy poslední čtvrtek 
v měsíci, tedy 28. 7. a 25. 8. Tato setkání pro-
běhnou v Seniorcentru města Svitavy – Felbe-
rova 715 / 31, Svitavy-Lány, od 15:30 do 16:30 
hod. Srdečně vás zveme na odpolední setkání 
plné zábavy, kvízů a povídání nejen o zdraví. 
Aktuální program a případné změny můžete 
sledovat na Facebooku DušeProstor a na www.
duseprostor.cz. Přijďte! Těšíme se na setkávání 
s vámi a přejeme vám hezké léto! 

Marie Boštíková

Centrum duševního zdraví Svitavy
V rámci reformy péče o duševní zdraví vznika-
jí na území naší republiky nové služby pro lidi 
s duševním onemocněním. Jednou z nich je 
tzv. Centrum duševního zdraví (CDZ), jehož 
hlavním cílem je intenzivní podpora lidí se zá-
važným duševním onemocněním, která jim, 
mimo jiné, pomáhá v předcházení anebo zkra-
cování hospitalizací v nemocnicích. Již v dub-
nu zahájila činnost první část týmu CDZ Svita-
vy. Sídlí ve Svitavách, a to především proto, aby 
možnost dojezdu jeho pracovníků za klienty 

byla dobře zajištěna po celém okrese Svitavy. 
V současné době zajišťuje službu tým sociál-
ních pracovníků a spolu s nimi i jedna psychi-
atrická sestra, která tým doplňuje o zdravotnic-
kou odbornost. V roce 2024 počítá Oblastní 
charita Polička provozující CDZ Svitavy, že 
dosáhne plně standardizovaného multidiscipli-
nárního týmu. Ten je složen z lékaře psychiatra, 
psychologa, zdravotní (psychiatrické) sestry 
a peer konzultanta. Více o tom, kdo má na služ-
bu nárok, jak získat podporu služby CDZ, veš-
keré kontaktní údaje a mnohé další informace 
naleznete na www.policka.charita.cz .

Štěpán Plecháček

Dalibor a jeho jaro
Pěvecký sbor Dalibor oslavil letošní jaro zpě-
vem. Kromě tradičního FAPS ve Svitavách 
jsme v  roce svého 55. výročí s úspěchem zpí-
vali v Polsku na mezinárodním festivalu We Are 
Singing Cracow, na který se sjely evropské 
sbory, např. z Litvy, Portugalska a Maďarska. 
Výborně nastudovaným repertoárem jsme ně-
kolikrát roztleskali diváky včetně ostatních 
pěveckých sborů. Vynikající reprezentace Svi-
tav i České republiky. Z bohatého a náročného 
programu jsme si odvezli spoustu nezapome-
nutelných zážitků. Zpívali jsme např. v kostele 
sv. Anny, který je zapsán na seznamu světové-
ho kulturního dědictví UNESCO. Vrcholem 
festivalu byl koncert všech zúčastněných sbo-
rů v solném dolu Wieliczka, v zajímavém kon-
certním sále 140 m pod zemí. Svitavští zpěvá-
ci zaujali svým uměním, bezprostředností, 
zajímavým a pestrým programem. Na závěr 
galavečera zazpívalo téměř 300 zpěváků spo-

lečnou píseň Shallow z filmu Zrodila se hvěz-
da. Poslední květnovou neděli jsme vystoupili 
na koncertě v Dětřichově společně s Pavlem 
Lohonkou Žalmanem. Milé setkání, dle očeká-
vání profesionální výkony všech zúčastněných, 
zajímavý a příjemný program. Empatie, skrom-
nost a lidskost včetně příjemné zábavy. Nad-
šené, vstřícné a spokojené publikum. Co víc si 
přát? Všem našim posluchačům a příznivcům 
děkujeme a přejeme krásné léto. 

Za členy PS Dalibor Miroslava Ducháčková

Svitavská univerzita třetího věku 
přijímá posluchače 
Univerzita třetího věku V. O. Ottendorfera ve Svi-
tavách (U3V) zahájí v září dvacátý školní rok své 
existence. Vznikla při svitavském gymnáziu 
v roce 2003, podporuje ji město Svitavy. Řádné 
nebo postgraduální studium absolvovalo již ně-
kolik set absolventů, mnozí studovali opakovaně.
Důvodem rostoucího zájmu o vzdělávání osob 
v důchodovém věku nebo blízko důchodového 
věku (obvykle ve věku 60 až 80 let) je  lepší 
fyzická i duševní kondice seniorů, možnost so-
ciálního kontaktu s podobně smýšlejícími a vě-
kově blízkými lidmi, navazování nových přátel-
ství, udržování psychické svěžesti, kvalitní na-
plnění volného času. 
Studium začíná slavnostní imatrikulací, trvá tři 
roky a je rozděleno do šesti semestrů, přičemž 
každý semestr je odborně zaměřen: na regio-
nální dějiny, na dějiny umění, na základy počí-
tačové gramotnosti, na základy přírodních věd, 
na základy společenských věd (právo, filozofie, 
sociologie) a poslední semestr je věnován me-
dicínské problematice. Gymnázium pro poslu-
chače připravuje také slavnostní promoci v ob-
řadní síni městského úřadu. 
Posluchači docházejí do „školy“ jedenkrát 
za měsíc na 2-3 hodinové přednášky nebo se-
mináře. Vyučujícími v U3V jsou ze středních 
a vysokých škol a další odborníci na danou 
problematiku. 
Svitavská U3V přijímá přihlášky nových zájemců 
o studium, které začne v září 2022. Více informa-
cí je na webu gymnázia, o přihlášku je možné 
požádat na info@gy.svitavy.cz.

Milan Báča, výkonný ředitel U3V 
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počátku dařilo organizovat soutěže lokální 
i krajské. Pro hladký průběh závodů a rychlost 
předávání výsledků se Svitavy staly oblíbenou 
destinací mnoha oddílů z celé ČR. Vždy jsme 
patřili k průkopníkům využívání výpočetní tech-
niky při zpracování výsledků a mnoho našich 
myšlenek bylo začleněno do současného pro-
gramu na zpracování výsledků používaného 
všemi oddíly pod hlavičkou Českého svazu 
plaveckých sportů.
Velkým svátkem bylo pořádání plavecké části 
první Olympiády dětí a mládeže konané 14.-19. 
6. 2003. Pro představu se v jednou okamžiku 
nacházelo na bazénu 360 dětí a k tomu několik 
desítek členů doprovodu. Organizátorům se 
podařilo vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, 
za což jim patřilo poděkování od všech zúčast-
něných krajů. Mezi nejúspěšnější plavkyně za-
stupující pardubický kraj se zařadila svitavská 
Karolína Víšková, která v disciplíně 100m prsa 
skončila na čtvrtém místě o pouhou jednu se-
tinu vteřiny.
Velkou ostudou města bylo jednání vedení ba-
zénu. Na dobu konání tohoto sportovního svát-
ku naplánovala výstavbu tobogánu. Závod 
musel být přerušován kvůli hluku z těžké tech-
niky a hlavně bylo ohroženo zdraví mnoha dětí.

Další generace plavců
Vzpomeňme další generaci svitavských plavců. 
Tereza Oblouková, Barbora Koutná, Ema Palat-
ková-výborné kraulérky, Veronika a Anežka 
Nováčkovy, Ladislav Javorka, Matouš Vlach 
a mnozí další.
Dalším významným podnikem byl Letní pohár 
ČR desetiletého žactva v roce 2010, kde svitav-
ská plavkyně Sára Palatková vybojovala dvě 
zlaté medaile v disciplínách 50 m a 100 m prsa. 
Zajímavostí je, že se této soutěže zúčastnila 
i současná nejlepší plavkyně ČR, Barbora Se-
emanová.
Svitavská plavecká škola si získala ocenění 
u plaveckých od odborníků s tím, že se vždy 
dařilo vychovat alespoň jednoho plavce na ce-
lorepublikové úrovni. Velkým talentem i pro své 
fyzické dispozice byl Josef Meluzín. Jeho nej-
lepším plaveckým způsobem byl kraul. Postu-
pem času si zlepšil znak, prsa i motýlek tak, že 
mohl ohrožovat nejlepší plavce v daných pla-
veckých způsobech.O jeho talentu svědčí fakt, 
že se v rekordních oddílových tabulkách obje-
vovalo jen jedno jméno. K lítosti trenérů krátce 
po zisku titulu Mistra ČR třináctiletého žactva 
v disciplíně 50m volný způsob ukončil svoji 
plaveckou kariéru a nadále se velmi úspěšně 
věnuje volejbalu.

Zlatá éra
Tak trochu jako pohádkový příběh se můžou 
jevit následující řádky. Po odchodu jednoho 
z největších talentů nastává zlatá éra svitavské-
ho plavání.
K tomu přispělo vedení krytého plaveckého 
bazénu a pochopení města, díky čemuž se vý-
razně zlepšily podmínky závodního plavání. 
Nicméně největší podíl nesou děti, narozené 
po roce 2007, které svou tréninkovou pílí a tou-
hou být nejlepší zaskočily své trenéry. Projevilo 
se to na Poháru ČR desetiletého žactva, které 
zcela ovládly nejenom individuálními výkony, 
ale i ve štafetách a poprvé přepsaly historii pla-

Začátky plaveckého klubu
Plavecký klub Svitavy vznikl krátce po otevření 
Krytého plaveckého bazénu.
Tehdejšímu vedení města se podařilo zajistit 
plaveckého trenéra nejvyšší třídy pana Dr. Pav-
la Baiera. Ten založil plavecký oddíl pod hlavič-
kou Plavecké školy Laguna. Přivedl do oddílu 
postupně několik trenérů, Ericha Stündla, To-
máše Břeně, současného šéftrenéra trutnov-
ského plavání a činovníka úzkého vedení Čes-
kého svazu plaveckých sportů, dále bývalé 
plavce Josefa Kopeckého či Petru Víškovou, 
Barboru Pospíšilovou. Panu Baierovi se poda-
řilo ve velmi krátkém čase zajistit dostatečnou 
členskou základnu. Nutno podotknout, že v té 
době byl i ze strany svitavské veřejnosti o pla-
vání velký zájem a i vedení města včele se sta-
rostou Brýdlem plavecký sport podporovalo. 
Brzy se dostavily první výsledky jak na regio-
nální, krajské, tak i celorepublikové úrovni. 
Začátky jsou spojeny se jmény plavců Lucie 
a Linda Frýzovy, Pavla Korčáková, Šárka Faltu-
sová, Filip Tomanec (současný vedoucí bazé-
nu), Libor Zerzánek, Jakub Lebeda, Petr Pospí-
šil atd. Přestože tehdejší vedení bazénu nebylo 
nakloněno závodnímu plavání a tréninkové 
podmínky ve srovnání s ostatními byly mno-
hem horší, podařilo se vychovat mnoho kraj-
ských přeborníků i medailistů z mistrovství ČR 

žákovských kategorií. Linda Frýzová získala titul 
mistrně ČR na 50 m volný způsob, což vedlo 
k jejímu zařazení do reprezentačního výběru 
ČR. Patřila i mezi vynikající prsařky. 

Devadesátá léta
Vynikajících výsledků v té době dosahovala 
i Pavla Korčáková na motýlkářských tratích. Cca 
v roce 1999 hlavní trenér dlouhodobě onemoc-
něl a nedlouho po svém uzdravení se rozhodl 
naplnit svoji touhu a vrátil se do rodných Pardu-
bic, kde nadále působil jako trenér. Poprvé se 
svitavské plavání nacházelo na rozcestí, zda-li 
pokračovat nebo ukončit činnost. V té době se 
ukázalo, jak velkou roli hráli v celém fungování 
plaveckého sportu rodiče, což platí i v součas-
nosti. Za značného přičinění současného před-
sedy a trenérů Josefa Kopeckého a Petry Víš-
kové se podařilo zachovat kontinuitu a pokra-
čovat v započaté práci. V roce 2002 přestal být 
plavecký oddíl součástí Plavecké školy Laguna 
a nadále působí pod hlavičkou TJ Svitavy.

Po roce 2000
Krytý plavecký bazén není uzpůsoben pro zá-
vodní plavání, což má za následek ztížené 
možnosti plaveckého sportu jak v oblasti pro-
pagace, tak i sponzoringu. Přesto se od prvo-

SVITAVY A SPORT

Plavecký klub
Název oddílu: Plavecký klub Svitavy 
Předseda: Bedřich Frýza 
Trenéři: Josef Kopecký, Gabriela Bártová 
Členská základna se pohybuje v průměru kolem 50 osob.
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častnit Charlotte Crhová a Štěpán Budig, byla 
vystřídána nečekaným úspěchem. Charlene 
Crhová, Pavlína Dvořáková i Daniel Letý si od-
vezli z Mladé Boleslavi tituly Mistra ČR třinácti-
letého žactva.

Úspěchy juniorek
Kromě covidu-19 a neustálé „hrozbě“ uzavření 
bazénu byla děvčata ročníku narození 2008 
rozhodnutím ČSPS zařazena do juniorské kate-
gorie o rok dříve než obvykle. Již v dubnu roku 
2022 musela prokázat svou výkonnost na Mis-
trovství ČR juniorů v kategorii se soupeřkami 
o rok staršími. Charlene Crhová dokázala získat 
pro Svitavy zcela nečekanou bronzovou medai-
li na 100 m volný způsob, vůbec první v této 
věkové kategorii a zároveň splnila náročný limit 
pro zařazení do juniorské reprezentace na po-
loviční trati. Téměř ve všech disciplínách se svi-
tavským plavkyním podařilo dostat do finálo-
vých rozplaveb. V současnosti mají Svitavy již 
dvě juniorské reprezentantky. Limit splnila i Pav-
lína Dvořáková (50 m motýlek), která již úspěšně 
reprezentovala ČR na setkání olympijských 
nadějí. Nejsou to jen výše jmenovaní. Máme tu 
další přeborníky východočeské oblasti:

Charlotte Crhová, Barbora Sychrová, Eliška Per-
níčková, Denis Letý, Viktorie Roidlová. Medaili 
má i Jiří Pokorný a Claudie Crhová.
Na nadcházejících Olympijských hrách dětí 
a mládeže budou svitavské plavání zastupovat 
čtyři plavci a všichni budou patřit mezi největší 
naděje Pardubického kraje. Jsou to: Charlene 
Crhová, Pavlína Dvořáková, Štěpán Budig a Da-
niel Letý.

Několik slov závěrem
Součástí plaveckého sportu je i pořádání pra-
videlných soustředění, na kterých se mnoho 
dětí zdokonalilo v jízdě na kole, či na běžkách 
a lyžích.
Plavání je specifický sport, který nelze začít 
v pozdním věku. Na druhou stranu se mnoho 
dětí, které začínaly s plaváním, dokázalo v poz-
dějším věku prosadit i v jiných sportech. 
Vzpomenout je třeba Emu Lánovou, která v ju-
niorském věku přešla do Brna a získala titul 
juniorské mistryně ČR v disciplíně 50 m prsa. 
V současnosti nejlepší triatlonový junior Jakub 
Marek prošel také svitavským plaveckým od-
dílem. Zpracoval: Bedřich Frýza

veckého oddílu. Mezi plaveckou veřejností se 
začalo mluvit o svitavském zázraku. Poprvé se 
objevují jména Sabina Bártová, Charlene Crho-
vá, Pavlína Dvořáková, Barbora Kuncová či Da-
niel Letý. Na jedné straně zasloužené úspěchy, 
na druhé se objevují informace o rekonstrukci 
bazénu a jeho dlouhodobém uzavření či sníže-
ní počtu drah. Pod touto tíhou někteří odchá-
zejí, jiní pokračují ještě s větším úsilím.
Výsledkem jsou úspěchy výše jmenovaných 
na Zimním poháru desetiletých i Letním pohá-
ru jedenáctiletých. A pak přichází další rána 
v podobě covidu-19, která postihla plavecký 
sport plnou silou, neboť bez bazénu se nedá 
trénovat. Cca 1,5 roku bez tréninku v období, 
kdy za normálních okolností probíhá výrazný 
růst výkonnosti. Nicméně zlatá éra pokračuje 
i v pocovidovém období, kde se v celorepubli-
kové soutěži tzv. DROP cupu Pavlína Dvořáko-
vá umístila na druhém místě a Charlene Crho-
vá skončila pátá. Velkou neznámou byly Mist-
rovství ČR na sklonku roku 2021. Na začátku 
velká smůla, kdy se kvůli nemoci nemohli zú-
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Volné pozice
•	 Skladník
•	 Seřizovač
•	 Operátor	montážních	linek		

a	finálních	pozic

Přidejte	se	k	nám!

tel.:	770 188 855 
e-mail:	khladilova@tajo.coop	

Skupina Tajo
Tajo Czech (dříve Treboplast) je lisovna v Mo-
ravské Třebové, která vznikla roku 2004. Tajo 
Czech je součástí skupiny 4 firem sdružených 
pod názvem Tajo Group. Centrála skupiny sídlí 
ve Španělsku a kromě českého závodu má také 
2 pobočky v Polsku. V této chvíli Tajo Czech za-
městnává cca 100 zaměstnanců.

Specializujeme	se	na	vstřikování	plastů,	 lako-
vání	a	montáž	plastových	dílů	pro	automobilo-
vý	průmysl.	 Kromě	 toho	firma	disponuje	 také	
speciálními	 technologiemi	 jako	 padprinting,	
hotstamping,	heatstaking,	ultrazvukové	a	vib-
rační	 svařování.	Našimi	produkty	 jsou	palubní	
přístroje,	interiérové	a	exteriérové	díly	a	jejich	
funkční	montáže.	

Nejúspěšnější plavci, 
kteří získali titul Mistra ČR 
v různých věkových  
kategoriích:
Linda Frýzová 
Matouš Vlach 
Josef Meluzín 
Daniel Letý 
Charlene Crhová 
Pavlína Dvořáková
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Stříbro z vícebojařského MČR  
a tři nominace na Olympiádu mládeže
Prvním venkovním Mistrovstvím ČR je již tra-
dičně vícebojařský šampionát a již tradičně 
nám na něm dělá velkou radost Eliška Červe-
ná. Stříbrná medaile ozdobená třemi osobními 
rekordy je její osmou vícebojařskou medailí 
a celkově devatenáctou medailí z mistrovství 
republiky.
Za Eliškou nám rostou další atletické talenty. 
Důkazem toho jsou tři nominace na Olympiádu 
mládeže, která se bude konat na konci června 
v Olomouci. Reprezentovat náš oddíl a kraj bu-
dou Barča Janků na 300 m, Lucka Jílková je no-
minována na 60 m překážek a 800 m a Eliška 
Lipská bude startovat v oštěpu a ve vrhu koulí. 

Josef Marek
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Na fotografii Jiřího Marka zleva B. Janků (300 m), L. Jílková 
(60 m př, 800) E. Lipská (oštěp, koule).

Úspěšná sezóna basketbalistů 

Svitavský oddíl basketbalu TJ uzavřel sezónu 
2021/22 úspěšně i rozpačitě současně. Velmi 
úspěšní byli svitavští muži, kteří ve Východo-
české lize obsadili krásné druhé místo, když 

ve finále Final four podlehli mužům z Náchoda. 
Stejně úspěšní byli ve své skupině nadregio-
nální ligy i kadeti U 17, kteří nestačili pouze 
na hráče TBS Přerov. Další medailové umístění 
vybojovali mladší minižáci U12, kteří ve své 
skupině oblastního přeboru dosáhli na bronzo-
vé medaile. Starší žáci U 15 v žákovské lize 
obsadili se čtyřmi výhrami páté místo ve své 
skupině. O jedno místo horšího umístění do-
sáhli starší minižáci U 13, kteří v konečném 
hodnocení obsadili šestou příčku. V této sou-
těži však zaznamenal významný individuální 
úspěch svitavský hráč Štěpán Lálík, který se 
stal nejlepším střelcem celého oblastního pře-
boru U 13. A na šestém místě ve své skupině 
zakončili sezónu i svitavští junioři U 19.
Všem hráčům přejeme do další sezóny mnoho 
sportovních úspěchů.  David Kresl

Čtvrtý Bláža Memorial znovu oživí 
skatepark na Cihelně
Rádi bychom vás pozvali na čtvrtý ročník Bláža 
Memorialu, který se tradičně uskuteční 
ve Skateparku na Cihelně. Akce se koná v so-
botu 16. 7. 2022 od 9 hodin.
První ročníky přinesly nad očekávanou 
účast diváků, především z kruhu kamarádů, 
rodiny, ale i skejťáků, kteří na akci dorazili 
a podpořili celou událost. Akce se opět po-
nese v přátelském duchu při vzpomínce 
na našeho kamaráda Radka Blaževského, 
pro kterého byl skateboarding nedílnou 
součástí jeho života. Těšit se také můžete 
na výtvarné výstavy a hudební doprovodný 
program po celý den. Novinkou letošního 

ročníku je výtvarný workshop pro děti pod 
vedením Lucie Blaževské. Nebude chybět 
ani bohatý catering.
Hlavní program bude tvořit svitavský Skate Lo-
calContest, který si dobil svoje místo na skate-
boardové scéně v ČR, a vznikl právě před tři-
nácti lety ve Svitavách. Kategorie jsou vypsané 
ve streetu x minirampě a besttricku. Závod je 
rozdělen do věkových kategorií.
Večer po celém závodě nás čeká slavnostní 
vyhlášení všech vítězů a hudební program po-
zvaných kapel, které vystoupí přímo ve skate-
parku. Účastníci se mohou těšit na ceny v hod-
notě 40 000 Kč od našich sponzorů. Po třech 
úspěšných ročnících, kdy se snažíme touto 
akcí vyvolat zájem u mladých, aby začali jezdit 
na skejtu, a zároveň apelovat na město, aby 
vybudovalo nový betonový skatepark, nachá-
zíme cesty, jak tohoto cíle dosáhnout. Proto 
děkujeme městu Svitavy a jen doufáme, že se 
brzo dočkáme nového skateparku.
Více informací o akci najdete na Facebooku 
(profil Bláža Memoriál). Na akci jsou zváni 
všichni skejťáci, rodina, přátelé a veškeré pub-
likum, které chce podpořit tuto akci. Pořadate-
lé: rodina, přátelé, skatelocal.cz.  Tomáš Marek

Městská bowlingová 
liga zná vítěze
V pátek 6. května proběhlo v Bowling&Squash 
Restauraci Na Střelnici vyhlášení již 19. ročníku 
městské bowlingové ligy. Nejprve pořadatelé 
dekorovali jednotlivé medailisty obou lig a pak 
začala volná zábava. Celý večer se nesl v přá-
telském duchu, stejně jako většina zápasů uply-
nulé sezóny, i ročníků předešlých. Setkávají se 
zde ženy a muži všech věkových kategorií, kte-
ří se dříve ani neznali a našli k sobě tak přátel-
ský vztah, že soupeření bylo často až druho-
řadé, šlo hlavně o zábavu a dobrou náladu. Tu 
nám všem však kalí fakt možného konce toho 
všeho krásného. Vzhledem k dlouhodobé neli-
chotivé situaci, způsobenou různými okolnost-
mi a současným děním, jsou záměry provozo-
vatelů pochopitelné. Ale jen těžko utěší náš 
smutek nad ztrátou něčeho, co máme tak rádi! 
Proto všichni pevně věříme, že se jim (třeba 
i s pomocí města) podaří zažehnat tento černý 
scénář a potěší tím srdce nejen nás, nemalé 
základny amatérských hráčů bowlingu, ale i ši-
roké veřejnosti (od těch nejmenších, až po se-
niory. Svitavy-město sportu si určitě zaslouží 
v tomto směru sportoviště takových parametrů.
Informace a rezervační formulář najdete na:
www.bosq.cz.  Petr Tomšů

Medailová umístění:
1. MBL
Týmy: 1. Fibertex, 2. Experiment, 3. Fortip
Nejlepší průměr: 1. Tomáš Daněk (Fortip),  
2. Irena Zelinková (Fibertex), 3. Jiří Petrže-
la (Hmyzáci)
Nejvyšší nához: 1. Petr Tomšů (Fibertex), 
2. Magdalena Dvořáková (Pulz), 3. Jan Víz-
dal (Experiment)

2. MBL
Týmy: 1. Tři sestry, 2. Kongoboys B, 
3. Kocouři
Nejlepší průměr: 1. Petr Tomšů (Kongo-
boys B), 2. Milan Petrasz (Tři sestry), 
3. Jiří Komoň (Tři sestry)
Nejvyšší nához: 1. František Kolář (Kocou-
ři), 2. Miroslav Čejka (Hell team), 
3. Petr Tomšů (Kongoboys B)
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Fotbalista Pavel Daněk slaví 80. narozeniny

V srpnu se dožívá významného životního ju-
bilea pan Pavel Daněk, výrazná osobnost svi-
tavské kopané. Do Svitav přišel v roce 1957 
do učení a o rok později ho jeho kamarádi 
přemluvili, aby zde začal hrát fotbal. A lze říci, 
že s fotbalem žije dodnes, i když vloni na pod-
zim ukončil své trenérské aktivity v klubu TJ 
Svitavy. 
Po skončení hráčské kariéry se vydal na dráhu 
trenéra, protože cítil, že bez fotbalu nelze žít. 
Získal mnoho zkušeností a rozhodl se je pře-

dávat zejména mladé generaci fotbalistů. 
Po absolvování odborných trenérských kurzů 
pak postupně prošel trénováním žáků, doros-
tenců i družstev dospělých. Intenzívně se vě-
noval zejména dorostencům, k nimž měl oso-
bitý vztah a přístup. To neslo své ovoce a v ně-
kterých letech s nimi hrál i dorostenecké 
divize a ligy. U svých svěřenců měl vždy přiro-
zenou autoritu a respekt. 
Za své fotbalové aktivity byl mnohokrát oce-
něný, byl trenérem roku města Svitavy, osob-
ností sportu města Svitavy, v roce 2010 byl 
fotbalovou asociací oceněn Cenou Dr. Václava 

Jíry, v roce 2016 se stal prvním laureátem ceny 
Josefa Masopusta a o rok později, v předvečer 
svých 75. narozenin, pak na 15. Galavečeru 
Grassroots Fotbalové asociace ČR v Praze 
převzal z rukou tehdejšího reprezentačního 
trenéra Karla Jarolíma ocenění za dlouholetou 
trenérskou práci v kategorii dorostu.
Všichni bývalí i současní fotbalisté, činovní-
ci, trenéři i fanoušci svitavské kopané přejí 
Pavlovi Daňkovi pevné zdraví a věří, že se 
budou ještě dlouho potkávat alespoň v hle-
dišti našeho fotbalového stadionu. Foto: 
Radim Hromádko.  Jiří Petr

Střípky  
z gymnastiky
Členové našeho oddílu se v poslední době zú-
častnili několika závodů. Nejdříve odjelo druž-
stvo starších na Pohár města Třebíče, kde 
ve složení Kolísková, Koudelková, Marek a Hla-
váček, vybojovali krásné 2. místo, a to hlavně 
díky preciznosti svého cvičení.

V Poličce se konalo okresní kolo ve sportov-
ní gymnastice. Zde naši zabojovaly, obsadili 
vesměs všichni stupně vítězů, čímž se kvali-
fikovali na republikové finále do Prahy, které 
se konalo na konci května. Zde v každé dívčí 
kategorii bylo kolem 45 závodnic a naše děv-
čata si vedla velmi dobře. Na 7.místě se umís-
tila Beáta Kalousová (ml. žákyně I), Lucie 
Bednářová (ml. žákyně II) a Adéla Kolísková 
(st. žákyně III). Nutno ještě poznamenat, že 
rozdíl mezi 3. a 7. místem činil v kategorii ml. 
žákyň pouze 0,25 bodu. V soutěži družstev 
ml. žákyň obsadilo naše družstvo celkové  
4. místo i přesto, že do závodu musela nastou-
pit náhradnice, protože si jedna z našich před 
závodem zlomila ruku. Za zmínku stojí ještě 
9. místo Agnese Kalousové a 12. místo Elly 
Koudelkové. 

Starší přípravka druhá v krajském finále 
V neděli 5. 6. 2022 se v Ústí nad Orlicí (starší 
– r. 2011, 2012) a v Chocni (mladší – r. 2013, 
2014) konalo finále krajského přeboru přípra-
vek, nejvyšší možné soutěže v uvedených ka-
tegoriích. Starší kluci přes počáteční remízu 
s Pardubičkami a porážku s Letohradem do-
kázali ve skupině porazit Ústí nad Orlicí, Par-
dubice, Lanškroun, Moravskou Třebovou. 
Z prvního místa postoupili do semifinále, 
ve kterém po remíze 2:2 na penalty porazili 
Chrudim. V kvalitním finálovém zápase se 
Česká Třebová ukázala jako nejlepší ze všech 
a zvítězila. Avšak druhé místo týmu pod trenér-
ským vedením Jaroslava Kabáta, Josefa Crhy 
a Jakuba Malíka má obrovskou cenu! Mladší 
po skvělém začátku a dvou vítězstvích trochu 

ubrali, ale konečné osmé místo rovněž zaslou-
ží uznání. Skvělá reprezentace oddílu a města! 

Pavel Brandejs, šéftrenér přípravek

Seminář dogdancingu na Cihelně
Ve dnech 20.–22. května proběhl v ZKO Svitavy 
již několikátý víkendový seminář dogdancingu. 
Akce se účastnily jak nové týmy, tak i ti, kteří 
jezdí pravidelně. Přestože někteří psovodi byli 
zatím tímto sportem nepolíbeni a začínali se 
základy teprve učit, u všech týmů byla vidět spo-
lečná radost a souhra z práce, a o to jde ve vý-
cviku především.
Protože dogdancing je sport vhodný pro 
všechny velikostní kategorie i plemena psů, 
výcviku se účastnila široká škála plemen, 
od papillony po bílé švýcarské ovčáky či 
hovawarta. Předmětem výcviku bylo učení 
nových triků, kterých je v dogdancingu ne-
spočet, a také příprava na nedělní oficiální 
zkoušky z dogdancingu, které celou akci 
zakončily. Na zkoušky se potom sjelo přes-
ně 30 psovodů se svými psy, přičemž k vi-
dění byly i nejvyšší zkoušky 3.stupně, které 
jsou již velmi náročné a pes při nich musí 

předvést plnou koncentraci a okamžité pl-
nění povelů psovoda během sestavy, která 
může trvat až 6 minut. Jak to již bývá, někte-
ré týmy zkoušky úspěšně splnily, jiným chy-
bělo příslovečné štěstí a o zkoušku se bu-
dou muset pokusit ještě příště. Každopádně 
celá akce byla velmi vydařená, doprovázena 
příjemným počasím a krásným zázemím 
ZKO Svitavy-103 (Cihelna). Čtyřnozí taneč-
níci budou mít své další soustředění v ter-
mínu 23.–25. září 2022.
Velké poděkování patří Vandě Gregorové, kte-
rá vedla soustředění a byla porotkyní oficiální 
zkoušky z dogdancingu. Je i autorkou článku. 
Město Svitavy podporuje sport a volnočasové 
aktivity!
Více fotografií z naší činnosti najdete na našem 
webu http://zkocihelna.cz anebo na Face-
booku ZKO Cihelna Svitavy. Za ZKO Svitavy 
103. Zdislava Šmídová

Světový pohár modelářů ve Svitavách
Ve dnech 1. až 3. července 2022 proběhne 
na modelářském stadionu "Cihelna" Světový 
pohár v modelářské kategorii F2D.
V této kategorii létají v soutěžním kruhu dva 
modely. Pilotovým úkolem je useknout vrtulí 
svého modelu krepovou pásku zavěšenou 
za soupeřovým modelem, a to při rychlostech 
kolem 150 km/hod. Tento adrenalinový souboj 
nezřídka bývá přerušován destrukčním přistá-
ním modelu na zemi. Ten je okamžitě nahrazen 
novým a klání může pokračovat.

Na World Cupu očekáváme účast borců z Ně-
mecka, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny, Litvy, 
Dánska, Moldavska, Lotyšska a samozřejmě 
i České republiky.
Nad touto významnou akcí přislíbili záštitu hejt-
man Pardubického kraje a starosta města Svitavy. 
Podporu jsme nalezli i u svitavských firem, které 
pořádání této soutěže podpořily. Zveme vás k ná-
vštěvě tohoto významného sportovního podniku. 
Více naleznete  na  plakátech a na našich www 
stránkách modelklub.svitavy.webnode.cz.  

Zdeněk Uher

V kategorii chlapců jsme měli také želízko v ohni. 
A podařilo se. Jan Marek získal po vyrovnaném 
výkonu 2. místo. Všem blahopřejeme a těšíme 
se na další výkony.  Pavla Koudelková
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SVITAVY A SPORT

Svitavští plavci na krajských přeborech
V druhé polovině května a začátkem června 
proběhly krajské plavecké soutěže v různých 
věkových kategoriích. Začněme nejmladšími 
(méně než 9 let), jejichž soutěž probíhala v Ji-
číně 21. 5.2022. Otázkou bylo, jak se jim poda-
ří navázat na úspěchy současného svitavského 
plaveckého sportu.
Za vše hovoří, že si všichni zúčastnění přivezli 
alespoň jedno medailové umístění. Eliška Per-
níčková se stala trojnásobnou krajskou přebor-
nicí v disciplínách 50 m prsa, 50 m znak a 100 m 
polohový závod. Bára Sychrová ke dvěma titu-
lům krajské přebornice na 50 m a 100 m prsa 
přidala druhé místo na 50 m kraul a třetí místo 
na 50 m motýlek. Titul přeborníka má i Denis 
Letý v disciplíně 50 m prsa. Na dvojnásobné 
trati byl druhý, na 100 m znak čtvrtý a na 50 m 
kraul pátý. Na stupně vítězů se druhým místem 
na 50 m motýlek probojovala i Claudia Crhová, 
na 50 m kraul byla pátá, na 50 m znak sedmá. 
Gratulace svitavským nadějím i trenérce Gab-
riele Bártové je na místě.
Deseti a jedenácti leté žactvo mělo svoje přebo-
ry 28. 5. 2022 v Chrudimi. Tři zástupci svitavské-
ho plavání udělali radost svému trenérovi Josefu 
Kopeckému. Charlotte Crhová chtěla navázat 
na úspěchy své starší sestry a podařilo se ji to 
dokonale. Šest startů a v každém titul krajské 
přebornice. Navíc dosažené časy jsou velkým 
příslibem úspěchu i v celostátním Poháru žactva. 
V disciplínách 100 m a 200 m prsa, 100 m polo-
hový závod, 50 m motýlek má zaplávány nejlep-
ší časy v celorepublikových statistikách. Další 
úspěšnou plavkyní byla Viktorie Roidlová, která 
posbírala sbírku medailí, na 100 m prsa brala titul 
krajské přebornice, na 50 m prsa byla druhá 
a 50 m motýlek třetí Na stupně vítězů se dostal 
i Jiří Pokorný, na 100 m prsa byl třetí a k tomu 
přidal jedno čtvrté místo (50 m prsa), dvě šestá 
místa na 50 m kraul a 100 m polohový závod. 
Kvalifikační soutěží pro nadcházející MČR žac-
tva byl Krajský přebor dvanáctiletých a starších 
4.-5.6.2022 v České Třebové. Matyáš Hartman 
i Vendula Kavalírová potěšili výrazným zlepše-
ním svých osobních výkonů a přiblížením se 
nejlepším krajským plavcům. Nejúspěšnějším 
plavcem byl podle očekávání Daniel Letý, který 
získal čtyři tituly krajského přeborníka a pětkrát 
byl druhý. Vzhledem k předvedeným výkonům 
bude odjíždět s velkými ambicemi nejenom 
na MČR čtrnáctiletého žactva, ale i na Olympij-
ské hry dětí a mládeže (OHDM) konané na kon-
ci června v Olomouci. Ze stínu Dana vystoupil 
Štěpán Budig, který vybojoval tři tituly, jednou 
byl druhý a čtyřikrát třetí. V disciplíně 400 m 
volný způsob v rekordních tabulkách oddílu 
nahradil svého kamaráda. Zaplavané časy jsou 
příslibem i jeho úspěšné reprezentace svitav-
ského plavání jak na MČR dvanáctiletých tak 
na OHDM. Všem poděkování a hodně úspěchů 
v nadcházejících soutěžích. A vy, kteří ještě ne-
plavete, rychle na bazén. Bedřich Frýza

Espiral sbírá úspěchy twirlingové soutěži!
Po úspěšné soutěži v Kolíně jsme se vydali 29. 
5. do Kutné Hory. Na této soutěži se předvedla 
všechna naše děvčata v devíti soutěžních star-
tech, ze kterých se podařilo vybojovat 8 medai-
lí. Naše nejmladší Jolana Malíková si ve své 
věkové kategorii tanečního twirlingového sóla 
vybojovala zlato, stejně tak i o kategorii starší 
Veronika Podhorná a Nelly Svozilová braly stří-
brnou medaili. V kategorii juniorek nás zastu-
povala Sára Drahošová, která soutěžila jak v ta-
nečním sóle tak povinné hůlce. Oba výkony 
byly oceněny medailí a Sára měla na krku zlato 
a stříbro. V tanečním duu pak jako nejmladší 
duistky soutěže Veronika Podhorná a Nelly Svo-
zilová braly zlatou medaili. Soutěžit jely i naše 
nejzkušenější twirlerky Eliška Peňáková, která 
si domů vezla zlato, a Veronika Kynclová, která 
brala stříbro.

Po celý měsíc červen probíhají pro zájemce 
tréninky zdarma. Moc rádi mezi sebou přivítá-
me nové děti každé úterý v čase 15-16:00 
ve svitavském Šapitu. Více informací na telefon-
ním čísle: 721 386 707. Za twirlingovou skupinu 
Espiral  Andrea Štolová

Tenisem pomáháme již 10 let!
Jubilejní 10. ročník charitativního turnaje Svi-
tavské tenisové srdce se bude konat 2. 9. 2022 
na tenisových kurtech Svitavského stadionu. 
Jako každoročně proběhnou zápasy ve čtyřhře 
mezi sponzory projektu, ke kterým patří firmy 

i fyzické osoby ze Svitav a okolí. Děti budou mít 
od 13 h do 16 h možnost nakreslit obrázek 
do celostátní soutěže nadace Kryštůfek 
a od 14 h do 16 h se svézt v sanitce a prohléd-
nout si její vybavení.
Na závěr celodenního turnaje (v 17.30 h) pro-
běhne předávání šeků obdarovaným z rukou 
sponzorů. V loňském roce jsme věnovali re-
kordních 550 000 korun rodinám s handicapo-
vanými dětmi a organizacím zajišťujícím péči 
o nemocné.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
dárcům za jejich finanční příspěvky, bez kte-
rých by celý projekt nemohl existovat. S našimi 
sponzory a podporovateli se můžete seznámit 
osobně během akce nebo na stránkách http://
www.tenisovesrdce.cz. Jste srdečně zváni! 
Za tým STS  Lenka Karlíková


