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Langerova vila má 
honosný vstup
Zhruba rok pracovala restaurátorka Martina 
Bednářová na obnově interiéru vstupní haly 
do Langerovy vily a nyní se návštěvníkům 
při příchodu hlavními dveřmi tají dech. De-
centně zbarvené stěny rozbíjí ozdobné 
prvky, které jsou rozjasněny zlatým lemo-
váním. Nad hlavou je možné pro změnu 
obdivovat původní malovaný strop. Míst-
nosti dominuje pamětní deska věnovaná 
dlouholetému starostovi Svitav, Carlu Licko-
vi, o které neměl doposud nikdo ani tušení 
a byla objevena až během prací. Vila je tak 
připravena oslavit své 130. jubileum.  (kk)

Florbal vstupuje  
do nové sezony243

Svitavský informační měsíčník
září 2022

09Oslavy 130. výročí  
Ottendorferovy a Langerovy vily

Svitavští světáci:  
Věra Vodičková18

Užijte si kulturou nabité 
září ve Svitavách
Bývá ve Svitavách dobrým zvykem, že konec léta je zpestřen množstvím kulturních akcí. Ani le-
tošní rok nemá být výjimkou, ba naopak. Doslova na každý zářijový víkend je připraven zajímavý 
a inspirativní program. Věříme, že si vybere každý.

Začátek tradičně obstará svitavský TOP týden, 
který startuje Řezbářským memoriálem Aloise 
Petruse na zahradě městského muzea, kde již 
v pondělí 29. srpna proběhne dvojkoncert svi-
tavské kapely Do větru a jevíčského Kopjamu. 
V pátek 2. září se nejprve uskuteční vernisáž 
nových obrazů v Galerii Venkovka a poté vy-
stoupí na náměstí Míru Trocha klidu ze Šum-
perka a slovenští NO NAME. V sobotu 3. září 
bude zakončen řezbářský memoriál vernisáží 
nově vytvořených soch, proběhne 30. slavnost 
dechových hudeb a 2. ročník Festivalu volno-
časových aktivit. Neděle 4. září bude patřit pou-
ti ke svatému Jiljí, jejíž kulturní program tento-
krát obstará jihočeské divadlo Kvelb.
Druhou zářijovou sobotu budou na programu 
oslavy 130. výročí otevření Ottendorferovy 
knihovny veřejnosti a zároveň se Svitavy připo-
jí k dalším městům v České republice soused-
skou slavností Zažít město jinak. Třetí zářijový 

víkend proběhne ve znamení Langerovy vily, 
která se po náročném restaurování představí 
veřejnosti v celé své kráse. V pátek 16. září se 
před vilou uskuteční koncert písničkářky Amelie 
Siba, po kterém bude následovat světelná 
show a přímo na fasádě vily oživne historie Svi-
tav prostřednictvím tzv. videomappingu. V so-
botu 17. září se nejen děti mohou těšit na diva-
delní představení o historii vily a komentované 
prohlídky jejích interiérů. A pro všechny, kteří se 
budou chtít dozvědět ještě více, jsou na nedě-
li 18. září připraveny odborné přednášky o osu-
dech a architektuře Langerovy vily, jakož i dal-
ší komentované prohlídky interiérů.
Poslední zářijová sobota, která letos připadá 
na 24. září, je vyhrazena tradičnímu Svatovác-
lavskému koštu, slavnosti kvalitního vína a ne-
méně kvalitní hudby. Z nabídnutého programu 
si stačí vybrat a užít si září ve Svitavách. 

Hynek Stříteský
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INFORMACE Z MĚSTA Vážení Svitavané,
je tu konec prázdnin, čas odpočinku a příle-
žitostí strávit čas více s rodinou pomalu kon-
čí. Přesto jsme pro vás připravili kulturou na-
bité září. Tudíž i nyní budete moci v okruhu 
svých blízkých prožít pěkné chvíle v průběhu 
babího léta. 
Vše zahájíme tradičním pouťovým víkendem, 
budou nové obrazy ve Venkovce, koncert sku-
piny No Name na náměstí, dechovky, Jiřinková 
slavnost, vernisáž nových soch a na závěr velká 
pouť ke svatému Jiljí. K tomu všemu se i letos 
uskuteční druhý ročník Festivalu volnočaso-
vých aktivit na stadionu, kde si budou moci 
vaše děti vyzkoušet různé aktivity a případně 
vybrat kroužek, do kterého by chtěly chodit. 
Druhý víkend bude věnován oslavám 130. na-
rozenin Ottendorferovy knihovny. Historický 
kulturní program, netradiční prohlídky objektu 
a další si pro vás připravili naši muzejníci. 
A když se už vydáte do středu města, navštivte 
i festival Zažít město jinak, který se ve stejný 
den bude konat v horní části náměstí.
O třetím zářijovém víkendu si připomeneme 
výročí dalšího objektu ve městě, a to Langero-
vy vily. V pátek vás bude čekat unikátní hra 
světel, kdy se během večera vila průběžně pro-
mění do různých barev pomocí čtyř světelných 
technik a dojde i na populární videomapping. 
V sobotu se budete moci projít při speciálních 
komentovaných prohlídkách renovovaným ob-
jektem vily, neděle bude ve znamení odbor-
ných přednášek o architektuře samotné vily.
Poslední čtvrtý zářijový víkend jistě společně pro-
žijeme na svitavském náměstí na tradičním Sva-
továclavském koštu, kde ochutnáme dobré víno 
i burčák a poslechneme si příjemnou muziku.
Přeji vám všem pěkně prožité zářijové dny, dě-
tem úspěšný návrat do školy a přijďte na akce, 
které pro vás připravujeme. Určitě se potkáme. 

David Šimek, starosta města

TOP týden  
a pouť ke sv. Jiljí
Od 29. srpna do 3. září
Řezbářský memoriál Aloise Petruse – dvanáctý ročník tradičního dřevořezání se koná na za-
hradě městského muzea, celý týden se můžete přijít na řezbáře podívat, jak pod jejich 
dláty vznikají dřevěné sochy, tentokrát na téma andělé

Pondělí 29. srpna
Kopjam Jevíčko – koncert bigbítové skupiny od 18 hodin na muzejní zahradě
Do větru Svitavy – koncert hudební skupiny od 20 hodin na muzejní zahradě

Pátek 2. září
Venkovka – od 19 hodin se uskuteční vernisáž nových obrazů pro Galerii Venkovka

Na dolní části svitavského náměstí proběhne od 20 hodin dvojkoncert:
Trocha klidu – sdíleli podium s Chinaski a No Name, na jaře 2017 jeli tour s UDG a Ovocem.
No Name – šestičlenná slovenská pop-rocková skupina založená 26. srpna 1996 v Koši-
cích. Toho dne zároveň zvítězili v místní soutěži kapel zvané Košický zlatý poklad '96.
Vstupné: 100 Kč (děti do deseti let mají vstupné zdarma), možnost bezkontaktní platby. Vstu-
penky budou ke koupi u hlavního vstupu poblíž Městského informačního centra. Dolní část 
náměstí (od Ottendorferovy knihovny až po Městské informační centrum) bude z důvodu 
zvukové zkoušky kapel uzavřena od 18:00 do 19:00 a mimo rezidenty nebude nikomu umož-
něn vstup. Po dobu koncertu bude otevřené veřejné WC v ulici Pod věží, k dispozici budou 
mobilní toalety u hospody U Rumpála. Proto si u sebe ponechejte vstupenku, kterou dosta-
nete po zaplacení vstupného, bude sloužit jako doklad pro návrat z WC zpět na koncert

Sobota 3. září
Festival volnočasových aktivit – začátek ve 14 hodin, svitavský stadion
14:00 – 18:00 herní/prezentační prvky organizací
17:00 předání dobrovolnického ocenění
18:00–19:00 taneční vystoupení
19:00–20:30 Acoustic Box
20:30 – 22:00 S.U.E. — Svitavy Ukulele Ensemble

30. slavnost dechových hudeb – začátek ve 14 hodin, dolní část náměstí Míru
14:00 slavnostní zahájení, Mažoretky Marcipelky Březová nad Svitavou
14:30 Žákovský dechový orchestr ZUŠ Svitavy
15:00 Svitavská dvanáctka 
15:45 Astra Svitavy
16:30 Veselka Ladislava Kubeše
18:00 Moravská 12

Slavnostní ukončení řezbářského memoriálu – od 16 hodin představení nově vzniklých 
soch veřejnosti na muzejní zahradě
Jiřinková slavnost – od 16 hodin, farní zahrada, zahraje Mokaband z Hradce nad Svitavou, 
vstupné dobrovolné, bohaté občerstvení zajištěno

Neděle 4. září
Pouť ke sv. Jiljí – od 9 do 17 hodin horní část náměstí Míru – divadlo KVELB
9:00 zahájení – malá lákající show
9:15 Divadlo KVELB – Kašpárek řádí, vozík loutek
9:45 Klaun BILBO
10:15 JAFAR – mistr ostrého meče
10:45 Neviditelný C I R K U S – akční, komické
11:15 ARÉNA pro kejklování – zapojení dětí do akce
11:45 Klaun BILBO
12:15 Kubína JAFARovna – živý velký had
13:10 TEATRO PICCOLINO – Pan Bonobo, klauni, akrobacie i žongláže – rodinné představení
13:55 Divadlo KVELB – „ČERNÁ RODINKA“ – řádící rodinka a obří kočárek
14:45 JAFARova silačina – silácké výstupy
15:45 Klaun BILBO
16:15 Divadlo KVELB – představení „DRAK a Rytíř“ – show obřího Draka, ohně, jiskry, kouř…

Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem – od 10:00, 12:15 a 13:05 
v dolní části náměstí Míru

Koncert Tria Musette – od 19 hodin v kostele sv. Jiljí
Koncert rodinného instrumentálního tria ve složení 2 flétny a akordeon, zaznějí skladby 
Astora Piazzolly, Bettiny Born i Johna Lennona

Festival 
volnočasových 
aktivit
V sobotu 3. září se od 14 hodin uskuteční  
2. ročník nové akce, která je zaměřena na akti-
vity pro děti, žáky a celé rodiny s dětmi. Během 
festivalu se v prostorách svitavského stadionu 
bude prezentovat více než dvacet organizací, 
které se zabývají smysluplným trávením volné-
ho času dětí anebo se zaměřují na pro-rodinné 
aktivity. Jelikož dobrovolnictví hraje v aktivitách 
pro rodiny významnou roli, bude součástí akce 
také slavnostní ocenění dobrovolníků.
Každá organizace má pro návštěvníky připrave-
nou aktivitu, která charakterizuje její práci. Rodiny 
si mohou vyzkoušet nejen sportovní aktivity, tá-
bornické dovednosti, ale také aktivity, které nabí-
zí například knihovna, nebo se mohou dozvědět 
o podpůrných opatřeních Bonanzy Vendolí.
Nedílnou součástí akce je také doprovodný 
program spojený s hudebním a tanečním vy-
stoupením. Hudební vystoupení se ponese 
v duchu světových i českých hitů v akustických 
úpravách. Čeká nás vynikající kapela Acoustic 
Box z Moravské Třebové a domácí scénu za-
stoupí Svitavy Ukulele Ensemble. Akce se koná 
za podpory Pardubického kraje. 

Ondřej Komůrka, Kateřina Novotná
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Přijď te s námi oslavit 130. výročí  
renovované Langerovy vily
Vilu v historizujícím stylu navrhl v letech 1888–1891 brněnský architekt prof. Germano Wanderley, 
který je také autorem dalšího svitavského jubilanta – Ottendorferovy knihovny. Langerova vila byla 
dokončena v roce 1892, a tak na letošní rok připadá její významné výročí. V posledních letech prošla 
vila rozsáhlou obnovou a právem byla vyhodnocena Památkou roku 2021 Pardubického kraje.

Oslavy spojené s připomenutím 130. výročí 
jsou naplánovány na víkend 16.–18. září.

V pátek 16. září večer si od 20 hodin budete 
moci vychutnat vilu v netradičním vzezření, 
když se na její fasádě spojí historie se součas-
ností. Stane se tak díky videoprojekci, video-
mappingu, laseru i unikátnímu systému osvět-
lení vily, kterým od loňského roku disponuje. 
Celé představení tematicky doplní hudební 
doprovod a od 20:30 vystoupí písničkářka 
Amelie Siba. Program před vilou, který budete 
moci sledovat i z hlavní silnice od kruhového 
objezdu, skončí v 22 hodin. Pro prodloužení 
páteční noci se můžete poté přesunout na af-
terparty do baru "v zatáčce", kde po 22. hodině 
vystoupí místní superstar band Hello Marcel 
následovaná několika DJs. 

V sobotu 17. září odpoledne si můžete přijít 
vychutnat Příběh „prokleté“ vily v podání di-
vadelního uskupení Devět dívek na schodech, 
jenž vás seznámí netradiční formou s histo-
rickými událostmi vily. Po něm si můžete pro-
jít vilu s doprovodným komentářem průvodců 
– starosty a místostarosty. Začátek jednotli-
vých představení je naplánovaný na 14., 15. 
a 16. hod. a z důvodu omezené kapacity je 
nutná předchozí rezervace (provedete 
na www.svitavy.cz), bez které nebudete moci 
být do vily vpuštěni.

Neděle 18. září bude patřit historickým a archi-
tektonickým faktům. Ve 14 hodin začne před-
náška uznávaného historika umění Pavla Za-
tloukala o architektuře přelomu 19. a 20. stole-
tí, ve kterém byla právě Langerova vila 
postavena. Pokračovat bude od 15 hodin 
v přednášce zaměřené na historii vily a událos-

tí s ní spojených svitavská historička Monika 
Němcová. Zájemci si poté budou moci projít 
známá i neznámá zákoutí vily, která nejsou 
běžně přístupná. Celý víkendový program je 
zdarma a jste na něj srdečně zváni. (kk)

V sobotu 24. září
Svatováclavský košt
Slavnosti vína pro vás připravujeme na sobotu 
24. září, uskuteční se opět v horní části svitav-
ského náměstí. Moderátor Ondřej Komůrka se 

z velkého pódia ozve ve 14 hodin, kdy bude 
Svatováclavský vinný košt zahájen, představí 
vinařky a vinaře, kteří přijali pozvání a do Svitav 
přivezou svá lahodná vína. K ochutnávání za-
hraje cimbálová muzika Harafica, a to ve dvou 
blocích. Nejen dětem je určeno divadelní 
představení Jana Hrubce, odpoledne vyplní 
koncert kapel 4trix a Trdlo. Od dvacáté hodiny 
bude pódium patřit Hradišťanu a Jiřímu Pavli-
covi, hudební produkci uzavře Ondřej Fencl 
a Hromosvod. Přijďte, těšíme se na vás! (pá)

INFORMACE Z MĚSTA

Ottendorferova knihovna 
slaví významné výročí

Pokud je řeč o nejkrásnějších budovách ve Svi-
tavách, mezi prvními bývá vždy jmenována 
Ottendorferova knihovna (v současné době 
nazývána spíše Ottendorferovým domem, jeli-
kož již neplní své původní poslání), od jejíhož 
slavnostního otevření uplynulo letošního  
21. srpna 130 let. A takové kulaté výročí se ne-
obejde bez oslavy, kterou na sobotu 10. září 
společně připravily městské muzeum, městská 

knihovna a Středisko kulturních služeb. První 
část oslavy se odehraje mezi 13. a 16. hodinou, 
kdy bude v rámci Dnů evropského dědictví 
zpřístupněna nejen budova, ale také depozitář 
Ottendorferovy knihovny s částí původního 
knižního fondu, v přednáškovém a koncertním 
sále se uskuteční projekce filmu Otevření 
knihovny ve Svitavách z roku 2007 a v součas-
né knihovně, která od roku 2008 sídlí ve Fabri-
ce, odstartuje městská hra pro všechny věkové 
kategorie na téma knihovny včera a dnes. 
Od 16:00 do 17:00 bude opět v Ottendorferově 
domě probíhat přednáška o životě Valentina 
Oswalda Ottendorfera a jeho knihovně, při-
čemž od 17:30 jste zváni na vernisáž výstavy 
Ottendorfera knihovna v proměnách času, jež 
se bude konat v městském muzeu. Program 
oslav zakončí od 19:00 recitál šansonů v podá-
ní svitavské rodačky Jany Musilové v Ottendor-
ferově domě. Budeme rádi, pokud přijdete 
a rozšíříte řady gratulantů.  Hynek Stříteský
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INFORMACE Z MĚSTA

Volby do Zastupitelstva 
města Svitavy 
Volby do Zastupitelstva města Svitavy proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022. Volební místnosti 
budou otevřeny v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00 hodin. 
Ve Svitavách se bude volit v 18 stálých volebních okrscích. Zařazení ulic do volebních okrsků je 
uvedeno v Oznámení o době a místě konání voleb, které je zveřejněno na úřední desce městské-
ho úřadu, na výlepových plochách a ve dnech voleb na budově volební místnosti. Voliči mohou 
získat informace o zařazení adres do okrsků i na městském úřadu (tel. 461 550 415). 

Volební místnosti jednotlivých volebních okrsků 
budou umístěny následně: 

Volební okrsek č. 1 Multifunkční centrum 
Fabrika, Wolkerova alej 
92/18, Svitavy

Volební okrsek č. 2 Základní škola Svitavy, 
Riegrova 600/4

Volební okrsek č. 3 Speciální škola Svitavy, 
Milady Horákové 488/44

Volební okrsek č. 4 Gymnázium Svitavy, 
Sokolovská 1638/1

Volební okrsek č. 5 Gymnázium Svitavy, 
Sokolovská 1638/1

Volební okrsek č. 6 Lesy České republiky, 
Vančurova 1298/1, 
Svitavy

Volební okrsek č. 7 Základní škola Svitavy, T. 
G. Masaryka 35/27 

Volební okrsek č. 8 Regionální sdružení 
sportů, Kapitána 
Nálepky 1544/39, Svitavy

Volební okrsek č. 9 Střední zdravotnická 
škola, Purkyňova 256/9, 
Svitavy

Volební okrsek č. 10 Internát Středního 
odborného učiliště, 
Brněnská 307/28, 
Svitavy

Volební okrsek č. 11 Dům s pečovatelskou 
službou města Svitavy, 
Felberova 715/31, 
Svitavy

Volební okrsek č. 12 Základní škola Svitavy, 
Felberova 669/2,  
Svitavy

Volební okrsek č. 13 Základní škola Svitavy, 
Felberova 669/2,  
Svitavy

Volební okrsek č. 14 Mateřská škola Svitavy, 
Marie Majerové 
1910/13, Svitavy 

Volební okrsek č. 15 Základní škola Svitavy, 
Zadní 125/50, Svitavy

Volební okrsek č. 16 Mateřská škola Svitavy, 
Marie Majerové 
1910/13, Svitavy

Volební okrsek č. 17 Základní škola Svitavy, 
Felberova 669/2, Svitavy

Volební okrsek č. 18 Městský úřad Svitavy, 
Dvořákova 2176/3, 
Svitavy

Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okr-
skové volební komisi prokáže svoji totožnost 
předložením platného občanského průkazu 
nebo cestovního pasu. Volič může ze závaž-
ných důvodů (zejména zdravotních) hlasovat 
doma, v místě svého trvalého bydliště. O ná-

vštěvu členů okrskové volební komise s pře-
nosnou hlasovací schránkou může požádat 
do dne konání voleb na Odboru správních čin-
ností Městského úřadu Svitavy u Bc. Anny Pe-
ňázové (telefon 461 550 415) a ve dnech koná-
ní voleb u okrskových volebních komisí.
Registrační úřad, kterým je Městský úřad Svi-
tavy, zaregistroval 7 kandidátních listin pro vol-
by do Zastupitelstva města Svitavy. Ke dni re-
gistrace kandidátních listin bylo zaregistrováno 
160 kandidátů. Při těchto volbách je pouze je-
den oboustranný hlasovací lístek.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě 
hlasovací lístek vyvěšen s označením „VZOR“ 
a případné oznámení zmocněnce volební stra-
ny o odvolání kandidáta nebo prohlášení kan-
didáta o vzdání se kandidatury, pokud byla 
doručena do 48 hodin před zahájením voleb. 
Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům ode-
vzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. 
Volit do Zastupitelstva města Svitavy má právo 
každý občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ve Svi-
tavách přihlášen k trvalému pobytu. Volit do za-
stupitelstva města může i státní občan jiného 
státu, který splňuje podmínky dosažení 18 let, 
je přihlášen k pobytu ve Svitavách, a toto právo 
mu přiznává mezinárodní úmluva. Zároveň stát-
ní občan jiného státu musí být zapsán do do-
datku stálého seznamu voličů. Nemohou volit 
pouze ti voliči, u kterých nastala zákonem sta-
novená překážka volebního práva. V těchto 
volbách se nevydávají voličské průkazy, každý 
volič může volit pouze u okrskové volební ko-
mise podle místa trvalého pobytu. 

Volič může hlasovat a upravovat hlasovací lís-
tek jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloup-

ce před názvem pouze jednu volební stranu. 
Tím je dán hlas všem kandidátům této voleb-
ní strany. 

2. Označit v rámečcích před jmény křížkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Ve Svi-
tavách tak může označit maximálně 26 kan-
didátů.

3. Kromě toho lze kombinovat oba výše po-
psané způsoby a to tak, že lze označit kříž-
kem v rámečku jednu volební stranu a dále 
v ostatních volebních stranách označit v rá-
mečcích jednotlivé kandidáty. V tomto pří-
padě je dán hlas jednotlivě označeným kan-
didátům a z označené volební strany je dán 
hlas podle pořadí uvedeném na hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu 26 kandidátů volených do Zastu-
pitelstva města Svitavy.

Pavla Velecká, Odbor správních činností

Oslava vzácného 
výročí svatby
Diamantová svatba patří mezi nejznámější vý-
ročí svatby, ale málokterá dvojice má to štěstí ji 
společně oslavit. Langerova vila ovšem mohla 
být v létě svědkem tohoto významného jubilea.

Manželé Milada a Václav Johanidesovi se za-
řadili do vzácné skupiny párů, které po 60 le-
tech společného života mohly symbolicky 
obnovit svůj svatební slib. Manželé tak učinili 
na konci června před zraky svých nejbližších 
ve svitavské obřadní síni. Starosta David Šimek 
jim vyjádřil obdiv k množství společně stráve-
ných chvil a popřál jim do dalších společných 
let mnoho zdraví, lásky a spokojenosti. (kk)

Ve Svitavách kandidují tyto volební 
strany (seřazeno dle vylosovaných 
čísel):

1. 3PK – Pro prosperující Svitavy
2. Sdružení pro město Svitavy
3. ODS A NEZÁVISLÍ
4. ANO 2011
5. KDU-ČSL
6. Svoboda a přímá  

demokracie (SPD)
7. Komunistická strana Čech 

a Moravy a nezávislých kandidátů
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INFORMACE Z MĚSTA

Nevíte si rady aneb nabídka sociální 
pomoci pro všechny občany
Víte, že město Svitavy získalo v letošním roce 
opět ocenění v celostátní soutěži Obec přá-
telská seniorům? Víte, že odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví je k seniorům také přá-
telský? Víte, že se na odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví může obrátit každý, kdo se 
dostal do složité sociální situace nebo má 
obavu, že jsou ohroženy jeho sociální jistoty? 
Víte, že sociální pracovnice poskytují sociál-
ní poradenství a sociální pomoc? Víte, že 
vám sociální pracovnice mohou pomoci při 
zprostředkování sociálních dávek i při vypl-

nění žádostí o dávky? Víte, že sociálního pra-
covníka můžete navštívit zcela nezávazně 
a anonymně?
Neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat. 
Nejvhodnější způsob je telefonicky (Eva Husch-
ková – 461 550 223, Lenka Bekeová – 461 
550 226, Kateřina Ciencialová – 461 550 227) 
nebo e-mailem radnice@svitavy.cz. Můžete si 
rovněž domluvit osobní setkání a na základě 
domluvy je možná návštěva sociálního pracov-
níka u vás doma. 

Šárka Řehořová, vedoucí OSZ

Děti patří domů
Vše začalo příběhem jedné paní doktorky ze Svitav, která se svým manželem (v době, kdy systém 
náhradní rodinné péče nabízel značně menší podporu než dnes) postupně přijala do pěstounské 
péče čtyři děti z dětských domovů. Spolu s několika dalšími zapálenými pěstouny uspořádali 
první “tábory” pro své pěstounské děti a v roce 2008 založila tato skupina pěstounů občanské 
sdružení „Děti patří domů“ s hlavním posláním podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči v ČR. 
Čím vším se organizace zabývá?

Podpora pěstounských rodin
Stát se pěstounem zabere spoustu času a sil 
už v procesu žádosti. Je nutné absolvovat pří-
pravu, testy, být trpělivý. V momentě, kdy je vám 
dítě svěřeno do péče, začne mít vše reálné 
obrysy, které často vůbec neodpovídají před-
stavám. Organizace Děti patří domů pěstouny 
provází v době, kdy už se o svěřené dítě stara-
jí. Zároveň podporuje děti, které se v pěstoun-
ské péči ocitly. Ať už se jedná o jejich seberoz-
voj, hledání identity, nebo „pouhé“ sdílení zážit-
ků. V současné době organizace podporuje 
zhruba 60 pěstounských rodin, převážně v Par-
dubickém a Ústeckém kraji. 

Hostitelská péče
I když se situace v ČR zlepšuje, stále se v dět-
ských domovech nachází okolo 8 000 dětí. 
Ústavní péče jim zajistí základní potřeby, jako 

je jídlo, oblečení, či střecha nad hlavou. Nedo-
káže však zcela zprostředkovat, jak fungují 
vztahy v rodině a mezi blízkými lidmi. Přitom 
právě vztahy jsou důležitým stavebním prvkem 
funkčních rodin. „Děti z ústavů potřebují napří-
klad zažít, že pokud se s někým pohádám, ná-
sleduje také vyřešení situace, usmíření, odpuš-
tění a pokračování vztahu. Že nepříjemné věci 
se stávají, ale blízcí lidé se kvůli nim k sobě 
neotočí zády,“ zmínila důležitou úlohu rodiny 
ředitelka Jiřina Kryštůfková Hlaváčová. V sou-
vislosti s ústavní výchovou se tak dostává 
do povědomí stále více termín “hostitelská 
péče”, kdy se dobrovolník opakovaně schází 
s konkrétním dítětem žijícím v dětském domo-
vě (např. si ho bere na víkendy k sobě domů). 
Cílem je poskytnout dítěti bezpečnou možnost 
navázat citový vztah, možnost zažít fungování 
běžné rodiny a vztahů v ní, a možnost rozšířit si 

své společenské zázemí. „Hostitelská péče po-
máhá dětem z dětských domovů připravit se 
na osamostatnění a dospělost,“ dodala ředitel-
ka Kryštůfková. 

Respitní pobyty
Organizace se soustředí na pořádání kvalitních 
respitních pobytů pro děti v pěstounské péči. 
Pobyty bývají jednodenní, víkendové či více-
denní. Po celou dobu se o děti stará vyškolený 
tým pracovníků. Náhradní rodiče si tak mohou 
chvíli odpočinout nebo využít čas k dalšímu 
sebevzdělávání. „V létě například se staršími 
dětmi vyrážíme do přírody na stanový tábor 
na Posekanci. Děti od tří let prožívají své tábory 
ve Svitavách v komunitním centru Skofka (v za-
hradě Nadace JP),“ upřesnila Kryštůfková.

Zkušenosti a podpora
„Za ty roky praxe jsme posbírali velké množ-
ství zkušeností. Naše know how, jak s pěs-
tounskými dětmi a jejich specifickými potře-
bami pracovat, předáváme dál,“ doplnila ko-
ordinátorka provázení Lenka Patočková. Proto 
v průběhu roku pořádá organizace různé 
vzdělávací semináře a workshopy, určené jak 
pro náhradní rodiče, tak pro ty, kteří o pěs-
tounské nebo hostitelské péči třeba jen uva-
žují. V září např. podnikne ve Svitavách několik 
osvětových akcí, o kterých se můžete více 
dozvědět v kalendáři akcí. 
„Chod organizace je částečně podporován 
státem, jsme však závislí také na sponzorech, 
ať už jde o nadace, firmy nebo soukromé oso-
by. Díky nim můžeme poskytovat služby na ta-
kové úrovni, jakou považujeme za správnou. 
Jsme všem dárcům velmi vděční,“ zmínila 
náročné financování Kryštůfková. Chcete i vy 
pomoci a podpořit činnost organizace? Stát se 
pěstounem, hostitelem nebo dobrovolníkem, 
který občas s pěstounským dítětem něco pod-
nikne? Nebo byste měli zájem v organizaci 
pracovat (v současné době se hledá koordi-
nátor/ka hostitelské péče)? 
Podívejte se na www.detipatridomu.cz nebo 
rovnou navštivte kanceláře na nám. Míru 28. 
Všechny potřebné informace vám tam v pří-
jemném prostředí poskytnou.  (kk)
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Začátek školního roku  
a bezpečnost dětí – upozornění 
Končí prázdniny a pro školáky začíná další 
školní rok. Do škol se začátkem září vydají ne-
jen již „ostřílení“ žáci, ale také žáci noví, prvňáč-
ci. Některé děti mohou být duchem stále v let-
ních radovánkách a nedochází jim možná rizi-
ka jejich nepozornosti. Snažme se být všichni, 
ať již jsme účastníci silničního provozu, či niko-
li, obezřetní a dodržovat pár základních níže 
uvedených rad, které nám všem mohou pomo-
ci v klidu zvládnout začátek školního roku 
a předejít nepříjemným situacím.

 • doprovázejte své děti až před budovu školy 
a pokud nemůžete, poproste o pomoc jejich 
starší sourozence nebo prarodiče

 • promluvte s dětmi o bezpečném chování při 
cestě do školy i ze školy a cestu do školy, 
jídelny či školní družiny s nimi předem pro-
jděte

 • oblečení dětí opatřete reflexními prvky, zlep-
šíte jejich viditelnost nejenom při nepřízni-
vém počasí

 • nezapomínejte na to, že děti naše zvyky 
a jednání často kopírují, proto pro ně buďme 
dobrým vzorem

Strážníkům městské policie není lhostejné bez-
pečí a zdraví vašich dětí, a proto i v tomto škol-
ním roce budete strážníky vídat na přechodech 
v blízkosti školských zařízení. Zvláště řidiče 
motorových vozidel žádáme, aby dbali zvýšené 
opatrnosti v místech, kde se nacházejí školská 
zařízení.

Vyhrožoval plynovou zbraní
Strážníci městské policie řešili v jednom 
z domů na náměstí Míru oznámení, že se 
po chodbách domu pohybuje muž a má v ruce 
držet pistoli, kterou ohrožuje ostatní spolubyd-
lící. Strážníci na místo ihned vyjeli a po příjezdu 
na místo vstoupili do domu, kde na jedné 
z chodeb opravdu zastihli muže, který v ruce 
držel zbraň, divoce s ní šermoval a nadával pří-
tomným osobám. Strážníci v osobě útočníka 
poznali jim známého P.R., ale známo nebylo, co 
za zbraň dotyčný drží v ruce. Ze strany strážní-
ků ihned zazněla výzva, aby svého jednání za-
nechal a zbraň odložil na podlahu s výstrahou, 
že jinak bude proti jeho osobě použito ade-
kvátních donucovacích prostředků. Dotyčný 
po chvilce skutečně zbraň odložil a následně 
byl strážníky zajištěn, spoután a předán Policii 
ČR, která celou záležitost dále prošetřuje. Ne-
došlo k žádné újmě na zdraví a následně bylo 
zjištěno, že se jednalo o plynovou pistoli. 

Dozvuky letních slavností
Během letních měsíců proběhlo ve městě ně-
kolik akcí – slavností, festivalů, koncertů apod. 
Strážníci městské policie na všechny akce 
dohlíželi, a to zejména ve smyslu kontroly nad 
dodržováním veřejného pořádku. Bylo řešeno 
několik událostí, které mnohdy souvisely 
s nadměrnou konzumací alkoholu, došlo 
k drobným krádežím či ztrátám věcí na těchto 
akcích, ale největším problémem bylo často 
oznamované rušení nočního klidu. Celkově 
však nedocházelo k většímu narušování veřej-
ného pořádku a akce proběhly bez závažných 
mimořádných událostí. Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Kurz Podnikni to! vás naučí podnikat 
bezpečně a bez rizika
Město Svitavy ve spolupráci s Mikroregionem 
Svitavsko, P-PINK a projektem Podnikni to! or-
ganizuje pro občany města a přilehlých obcí 
opět kurz podnikavosti. Kurz je vhodný pro 
zaměstnané, studenty, maminky na mateřské 
dovolené aj. Je určen všem, kteří mají v hlavě 
podnikatelský nápad, ale neví, jak ho zrealizo-
vat, podnikatelům, kteří hledají inspiraci a jisto-
tu při zavádění nových produktů nebo zájem-
cům, které podnikání láká, ale konkrétní nápad 
zatím hledají. 

Kurz se skládá z pěti setkání, která budou pro-
bíhat jednou týdně, a to vždy ve čtvrtek. Zájem-
ci na něm budou mít, díky podpoře města Svi-
tavy, účast zdarma. První workshop odstartuje 
ve čtvrtek 22. září 2022 od 17:30 do 20:00 
ve Fabrice Svitavy. Stačí se přihlásit na webu 
Podnikni to! ve Svitavách nebo jednoduše na-
psat na e-mail platenikova@podniknito.cz. 
V roli lektorky vás letos bude provázet místní 
zkušená podnikatelka, majitelka jazykové ško-
ly HelloGoodbye, Klára Van Sas. (kk)

INFORMACE Z MĚSTA

Vznikne informační koutek pro seniory, 
otevřeno bude dva dny

Ve Fabrice, v prostorech Klubu se-
niorů, bude v průběhu měsíce 
září vytvořen Informační koutek 
pro seniory, který seniorům bude 
nápomocen při získávání potřeb-

ných informací ve všech oblastech 
života. Informační koutek seniorům 

nabídne informace o činnostech spolků za-
měřených na seniory a osoby se zdravotním 
omezením, informace o nabídce přednášek 
a aktivit pro seniory, přístup na internet k elek-
tronickým informacím města a městského 
informačního centra. 
Členové samosprávy klubu seniorů pomohou 
s registrací do projektu Senior Pas a poskytnou 
základní poradenství. V nabídce budou pro se-
niory k dispozici i časopisy. Vznikne přátelské 
kontaktní místo s provozní dobou: pondělí 
13:00–16:00 hodin, čtvrtek 10:00–11:30 hodin.
V úterý 27. září 2022 se uskuteční poznávací 
zájezd pro seniory do Kroměříže. Zájezd je po-

řádán městem díky projektu Obec přátelská 
seniorům a účastníci se mohou těšit na pro-
hlídku arcibiskupského zámku, zámeckých 
zahrad, Květné zahrady a komentovanou pro-
hlídku historické části města v doprovodu Bis-
kupského mana. Podrobnější informace obdr-
ží zájemci při podání přihlášky a zaplacení 
účastnického poplatku ve výši 200 Kč. Přihláš-
ky na zájezd přijímá Šárka Řehořová, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ (tel.: 
724 325 322) v termínu do 9. září 2022. 

Šárka Řehořová

Poděkování
Dne 4. 7. před sedmou hodinou ranní 
našli u rybníku Rosnička kolemjdoucí 
na kraji pole mladou lišku s igelitovým 
sáčkem na hlavě. Vzhledem k její pla-
chosti se domnívali, že může být naka-
žená zákeřnou nemocí. Po kontaktová-
ní Městské policie ve Svitavách poslal 
dispečer okamžitě hlídkující strážníky, 
kteří obětavě tuto nebezpečnou situaci 
zvládli, zvíře při odborném zásahu sáč-
ku zbavili a vrátili okolní přírodě. Díky. 

Pavel Přívratský, Martina Sajtlerová

Prázdninové 
vítání občánků
Slavnostního ceremoniálu se začátkem 
srpna ujal zastupitel Harald Čadílek, 
který v obřadní síni přivítal tyto nové 
občánky města Svitavy:
Dave Brázda / Mateo Poul / Leontýna 
Ulehlová / Oliver Zábrana / Vojtěch 
Vrána / Marek Vrána / Gabriela Krejčí 
/ Tadeáš Vlach / Eliška Kotková / Adam 
Peňák / Štěpán Peňák / Filip Bock / 
Teodor Kořenek / Lilien Zamazalová
Na slavnostní vítání občánků nejsou 
miminka zvána automaticky, pokud 
o ceremoniál máte zájem, kontaktujte, 
prosím, matriční úřad sídlící v Langero-
vě vile.  (kk)
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ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

I ve Svitavách se 
budou opět konat 
volby, tentokrát  
komunální

Česká pirátská strana se v le-
tošním roce nebude ucházet 
o zastupitelské posty.
Nedělá mi to radost, ale o tom 
je demokracie. Tři volební ob-

dobí jsem se, podporovaná voliči, snažila jako 
opoziční zastupitelka hájit veřejné zájmy. Bě-
hem tohoto období jsem úspěšně kandidovala 
i do zastupitelstva kraje. A Svitavy potřebují 
v kraji své zastupitele. Nejen já mám pocit, že 
Pardubický kraj na nás poněkud zapomíná 
(kvalita silnic, veřejná doprava ,zdravotnictví…). 
Snažila jsem, a snažím, se odvádět poctivou 
práci. Je to poměrně náročné, a i proto jsem se 
rozhodla, že je čas přenechat „práci“ ve Svita-
vách mladším. Těm, kteří se rozhodli zde zalo-
žit rodiny, vychovat své děti, prostě žít. V rámci 
svých možností vám budu k dispozici jako kraj-
ská zastupitelka. Budu dále navštěvovat zase-
dání obecního zastupitelstva a snažit se být 
zde pro vás. Ještě jednou děkuji za důvěru, 
kterou jste mi projevili v rámci mého politické-
ho působení ve Svitavách a přeji vám všem 
klidné dny. Libuše Vévodová – Piráti

Vážení  
spoluobčané,
jak je již patrné v ulicích, na sociálních sítích 
nebo v těchto novinách, jsou před námi volby 
do Zastupitelstva města Svitavy. Rád bych Vás 
vyzval, nebuďte k nim lhostejní a přijď te 23. 
a 24. 9. 2022 vyjádřit svůj názor na další smě-
řování našeho města. 
Sdružení pro město Svitavy se i letos uchá-
zí o váš hlas a nejen ve volbách Vám chce-
me ukázat, že Srdce a energii dáváme měs-
tu. A že to není pouhá fráze, dokazuje náš 
volební program nebo jednotliví členové 
a kandidáti ve svých pracovních či volnoča-
sových aktivitách. Zveme Vás na naše webo-
vé stránky www.sdruzenipromestosvitavy.cz, 
na Facebook nebo Instagram, kde Vám de-
tailně představíme naše kandidáty i pro-
gram. Nebo s námi přijďte 19. 9. 2022 v 18 
hodin posedět do Kavárny v parku a poho-
vořit nejen u piva a nejen o politice. Chceme 
si popovídat nejen o tom, co se ve Svitavách 
podařilo, co se zlepšilo, co hezkého vzniklo, 
ale také kam ještě napřít pozornost, aby 
mohly být Svitavy v příštích letech ještě pří-
jemnějším místem např. k bydlení, k práci, 
ke studiu, ke kulturnímu vyžití, ke sportování 
atd. Mnohé nám naznačí programy voleb-
ních uskupení. Na komunální úrovni je úska-
lí v podobnosti jednotlivých bodů a hesel. 
Co se ale zaměřit na jejich komplexnost 
a hlavně reálnost?
Na městě Svitavy nám záleží. A Vám?

Antonín Benc, zastupitel za SPMS

ANO, ovlivňujeme 
naši budoucnost
V dnech 23.–24.září budou volby do Zastupitel-
stva města Svitavy. Svojí volbou rozhodnete 
o budoucnosti vedení města na další čtyři roky. 
V tomto čísle měsíčníku najdete vše, co se nám 
povedlo. Je toho hodně, ale zásadní investice 
se roky odkládají. Připomeňme si rekonstrukci 
krytého bazénu, výstavbu parkovacích domů, 
odbahnění rybníka Rosnička, řešení bowlingové 
a squashové haly atd. Zastupitelé Hnutí ANO pro 
Vás již pracují 8 let, a jdeme do toho znovu. Ne-
chceme přihlížet, chceme věci měnit a k tomu 
potřebujeme vaši přízeň, vaše hlasy. Naše pro-
gramové priority a kandidáty najdete na www.
anosvitavsko.cz . ANO předkládá výzvy, kterých 
se nebojíme a s vaší podporou ve volbách to 
dokážeme. Ing. Jaroslav Kytýr, 

zastupitel a radní za Hnutí ANO 2011
www.facebook.com/KytyrJaroslav

Pojďte na kávu  
s Markem Výborným
Kdy? 13. září v 18:00 hod. Proč? Přijďte si s Mar-
kem Výborným popovídat. Na vše, co vás zají-
má, se můžete zeptat přímo poslance Parla-
mentu ČR a zároveň také předsedy Poslanec-
kého klubu KDU-ČSL, ale hlavně muže, který 
je jednou z hlavních tváří Milostivého léta. Tato 
akce proběhla poprvé už v loňském roce. Pro-
tože je to moc potřeba, teď, od 1. září do 30. 
listopadu, je tu znovu možnost zbavit se exe-
kucí na dluzích vůči státu. Přichází šance, která 
se pravděpodobně už nebude opakovat… Mís-
to konání bude upřesněno na plakátech.

SVITAVY. KLIDNĚ!
Jiří Žilka, KDU-ČSL

Poděkování 
a ohlédnutí 
za uplynulým  
obdobím 
Milí Svitaváci, před 4 roky jste ve volbách dali 
hlas těm, o kterých jste si mysleli, že budou 
město dobře spravovat. Jménem našeho klubu 
bych rád všem poděkoval za tuto důvěru. Po-
slední 2 roky nebyly během pandemie jedno-
duché. Přesto Svitavy v této zkoušce obstály, 
nebyly zadluženy, a přitom se vybudovalo 
spousta věcí, které město zkrášlily a zlepšily tak 
podmínky pro život v něm. Je jednoduché na-
sekat dluhy a potom nechat jiné, ať je řeší. Tak 

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.
——————————————————————

3.–4.9. MDDr. Tomáš Kohout 
Městečko Trnávka 5, 722 925 567
10.–11.9. MUDr. Barbora Komárková 
Moravská Třebová, Svitavská 36, 
734 113 860
17.–18.9. MUDr. Michal Koukola 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
24.–25.9. MUDr. Anežka Librová 
Moravská Třebová, 
Komenského 1417/22, 461 312 484
28.9. MUDr. Táňa Morávková 
Svitavy, Milady Horákové 1988/27,
 776 117 026

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

jako to neděláme ve vlastních rodinách, ne-
chtěli jsme ani na radnici takto postupovat. 
Chovat se zodpovědně, to bylo důležité krédo, 
se kterým jsme plnili tento mandát. Zastupitel-
stvo nebylo rozhádané, bylo dělné a mělo jas-
né cíle, co všechno vybudovat. Většina toho se 
podařila a další projekty jsou v běhu. Zanedlou-
ho budou další komunální volby. Je důležité, 
aby všichni, kterým záleží na rozvoji Svitav, 
k těmto volbám opravdu přišli. Apeluji zde 
na mladé, jedná se přece o jejich budoucnost, 
o město, ve kterém budou dále žít. Zkusme 
tedy v ten den zapomenout na výlety či jiné 
akce a udělat pro město ten důležitý krok-zvo-
lit si své nové zástupce. Jménem naší kandi-
dátky mohu říci, že pro všechny z nás je velká 
čest ucházet se o vaši přízeň a dělat pro vás 
práci odpovědně. Naší kandidáti jsou mezi vá-
mi-řídí školy, úspěšné firmy, léčí pacienty či 
pracují v dalších náročných profesích. Tak jak 
pracují ve své profesi, tak budou i pracovat 
coby zastupitelé, pokud jim dáte důvěru. Dě-
kujeme vám! prim. Dr. Harald Čadílek
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INFORMACE Z MĚSTA

ZŠ Felberova
Těšíme se na prvňáčky

Začátek školního roku je důležitým životním 
krokem pro všechny prvňáčky. Ty naše přivítá-
me 1. září slavnostním šerpováním z rukou de-
váťáků. Poté se v doprovodu rodičů rozejdou 
se svými třídními učiteli do jednotlivých tříd. 
Mnozí z nich už prostředí školy a učitele znají. 
Měli totiž možnost navštěvovat edukativně sti-
mulační skupiny pro předškolní děti, které ka-
ždoročně otevíráme několik týdnů před zápi-
sem do prvních tříd a kde se děti ještě před 
zahájením nového školního roku seznamují se 
zázemím školy a formou hravého učení se při-
pravují na školní docházku. Jakmile se ve ško-
le trochu rozkoukají, čeká je dvoudenní adap-
tační pobyt ve Zderazi, který je pro ně další 
malou zkouškou, protože někteří z nich zde 
stráví první noc bez rodičů. Pokaždé si ho ale 
všichni se svými novými kamarády a učiteli 
skvěle užijí. Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Máme více dětí, chystáme novinky

Prázdniny nezadržitelně spějí ke konci a všech-
ny školy včetně nás finišují s přípravou nového 
školního roku. Můžeme být spokojeni. Máme 
více dětí a také přípravná třída je zcela plná.
Vedle již zavedených kroužků připravujeme 
celoroční průzkumnou hru na poznávání Lač-
nova a třešničkou na dortu budou „Školní skot-
ské hry“. Už se těším, jak budou děvčata 
i chlapci v sukních házet závažím, kládou a pře-
tahovat se lanem.  Zdeněk Petržela

ZŠ náměstí Míru
Začíná nový školní rok
Na přelomu školních let si vás dovolujeme in-
formovat o zajímavostech z naší školy. Podaři-
lo se nám vyměnit další část oken a jsme rádi, 
že renovace budovy postupuje.
Loni jsme lehce zvládli zavést moderní výuku 
informatiky. Nyní začne velká státní revize vzdě-
lávacích programů. Nechceme jenom pasivně 
přihlížet a čekat, jaké změny tento proces při-
nese. Spolupracujeme s NPI a snažíme se 
změny ve školství ovlivňovat. Na změny jsme 

připraveni a vždy budeme mít na mysli zájmy 
a profit našich žáků.
V rámci našich možností, a také legislativních 
povinností, umožňujeme studium zájemcům 
z jiných zemí. Škola realizuje výuku českého 
jazyka nad rámec vyučování. Také děláme 
všechno proto, abychom minimalizovali dopad 
přítomnosti cizinců na průběh výuky. Současně 
využíváme veškeré subvence státu k zajištění 
personální podpory tak, aby přítomnost cizinců 
nesnižovala kvalitu výuky.

A na co se mohou děti těšit? Máme novou mo-
bilní tabletovou učebnu a nové roboty. Nabízí-
me našim žákům kolem dvaceti zájmových 
útvarů. Například školní časopis, programová-
ní, řezbářská dílna, robotika, školní televize 
nebo lezectví na umělé stěně. Páťáky navíc 
čeká nový vyučovací předmět Náš svět, který 
v sobě snoubí přírodovědu a vlastivědu. 

Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Nejen NeuLog do výuky
S novým školním rokem vstupuje do výuky 
nové pojetí informatiky a s ním i moderní 
technologie. Tablety grafické i běžné nebo 
3D tiskárny s počítačem už nejsou pro žáky 
žádnou novinkou, ale součást každodenního 
vyučování. Lákavou změnou bude jistě práce 
s elektronickým měřicím systémem NeuLog. 
Je vymyšlen tak, aby fungoval jako skládač-
ka jednotlivých modulů – zobrazovací jed-
notky, čidel, wifi a USB modulu včetně bate-
riového napájení, a tak bude možné přemís-
tit snadno výuku i do terénu a data potom 

vyhodnocovat. Měřit lze např. krevní tlak, 
hluk, množství CO2 i výši radiace. Oživením 
výuky se stane 3D skener, kterým získáme 
podklad pro trojrozměrný tisk jakéhokoliv 
předmětu, a různí roboti, se kterými se naučí 
i ti nejmenší základy programování a infor-
matického myšlení. Třešinkou na dortu bude 
rozhodně nový asistent do výuky matemati-
ky – grafický robot, který umí díky kódování 
jezdit po tabuli a řešit geometrické úkoly. 

Milena Baťková

ZŠ T. G. Masaryka
Myšárenská historie a současnost
Každá budova má svou historii, a čím je starší, 
tím jsou příběhy, které ukrývá, zajímavější. Platí 
to i pro naši školu. Myšárna letos slaví 125. vý-
ročí od svého otevření a toto výročí je důvodem, 
abychom si její historii a příběhy připomněli. 
V sobotu 17. září 2022 proto chystáme pro bý-
valé i současné žáky, pro rodiče a další přátele 
naší školy zajímavou akci. V dobových kostý-
mech a s připravenými příběhy provedeme 
zájemce školní budovou. Celá tato netradiční 
prohlídka školy začne v 9.00 hodin a v půlhodi-
nových intervalech seznámí návštěvníky s její 
historií a současností. Pro všechny příchozí 
bude též nachystána speciální edice pohlednic, 
které bude možné rozeslat na jakoukoliv adre-
su. Některé pohlednice se tak dostanou do ruky 
spolužáka, se kterým se odesílatel dlouho ne-
viděl, nebo udělají radost učiteli, na něhož bý-
valý žák s úsměvem rád vzpomíná. Věříme, že 
se vše vydaří a že celá akce proběhne v duchu 
příjemných setkávání a milého povídání.  

Vlasta Holická Kosková

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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Speciální základní  
a střední škola Svitavy
Jak jinak zakončit studium, nežli tancem…

 

Dne 28. června 2022 jsme pro žáky střední ško-
ly dvouleté praktické uspořádali Absolventský 
ples. Stal se rozloučením s našimi úspěšnými 
žáky a jejich pomyslným uvedením na  další 
životní cestu. Byli jsme moc rádi, že jsme moh-
li pozvat také absolventy, kterým jsme v před-
chozích dvou letech ples uspořádat nemohli. 
Slavnostní rozloučení bylo i poděkováním ro-
dinám „našich dětí“, s jejich pomocí žáci zvlád-
li studium i závěrečné zkoušky, byly a jsou i na-
dále jejich potřebnou oporou a jistotou.
Střední škola dvouletá praktická je určena žá-
kům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. 
I v tomto školním roce, který právě začíná, vás 
rádi u nás ve škole přivítáme. 

Magdalena Dvořáková

Základní umělecká škola
Zahájení školního roku
Doba prázdnin je u konce a my se těšíme se 
stávajícími i novými žáky na spoustu hudby, 
tance a výtvarných činností. Zahájení školního 
roku proběhne 1. září mezi 9. a 15. hodinou. 
Setkání s rodiči žáků přípravných tříd proběh-
ne 2. září od 15 hodin. Doplňující přijímací ří-
zení proběhne 7. září mezi 15. a 17. hodinou. 
Poslední volná místa máme v hudebním obo-
ru (klavír, keyboard a akordeon) a v tanečním 
oboru. Pro dospělé zájemce nabízíme mož-
nost vzdělávání v rámci doplňkové činnosti. Co 
nás čeká v následujícím školním roce? Naše 
škola opět nabízí svým žákům pestrá, nápadi-

tá a zajímavě strávená odpoledne, pod vede-
ním kreativních a vstřícných učitelů. Pro další 
příznivce plánujeme celoroční prezentace naší 
činnosti, jako například na podzim vystoupení 
s družební ZUŠ ze Žiaru nad Hronom nebo 
soutěž v populárním zpěvu Svitavský slavík. 
Podrobnější informace naleznete na webo-
vých stránkách školy www.zussvitavy.cz. 

Renata Pechancová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Na konci školního roku již nebyla na svitav-
ském gymnáziu v zásadě žádná památka 
po opakovaných proticovidových opatřeních, 
které do začátku 2. pololetí situaci ve školství 
komplikovaly. Proběhly třídní výlety, exkurze 
(jedna byla i zahraniční), vrcholily různé soutě-
že (v několika případech i úspěchy v celostát-
ním kole), proběhl jeden odložený maturitní 
ples, škola uspořádala sportovně-biologický 
kurz nebo kurz netradičních sportů, zahájila 
nebo rozvinula několik projektů. Proběhla také 
maturitní zkouška, letos bez úlev. A dopadla 
velmi dobře. Škola organizovala jazykový 
kurz pro ukrajinské děti, jazykové zkoušky 
Cambridge English se stoprocentní úspěš-
ností a také promoci univerzity třetího věku, 
kterou gymnázium zřizuje a organizuje.  

Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii
V samém závěru školního roku proběhl spor-
tovní den studentů obchodní akademie. 
Ve spolupráci se SVČ jezdili studenti na kolo-

běžkách, běhali ve Vodárenském lese a v jeho 
blízkosti plnili řadu pohybových aktivit spoje-
ných s řešením různých úkolů. Z akce pak ví-
tězně vyšla třída 3. A, která tak při slavnostním 
vyhodnocení školního roku převzala putovní 
pohár ředitele školy. Při tomto vyhodnocení 
převzala školní cenu Osobnost roku 2021/2022 
studentská firma VAMOS s Ing. Šárkou Saue-
rovou, a to za celoroční práci a propojení škol-
ní teorie s praxí.
Do poslední chvíle studenti také soutěžili nejen 
ve sportu, úspěšně školu reprezentovali v ce-

lostátní odborné soutěži „Zaúčtuj to!“. A zúčast-
nili se zajímavých exkurzí, např. do ČNB v Brně 
nebo do Poslanecké sněmovny PČR. 

Milan Báča

Křest knížky čerstvé absolventy 
gymnázia
Čerstvá absolventka svitavského gymnázia 
Eliška Troboková napsala knížku Zaprodaný cit. 
Rozhodla se ji vydat přes nakladatelství Pointa 
s využitím crowdfundingu, tedy způsobu finan-
cování, při kterém se větší počet lidí složil 
na vydání této knížky. Knížka je na světě a čeká 
na svůj křest. Kniha je historickou fikcí z obdo-
bí mezi 18. a 19. stoletím, příběhem dívky, kte-
rá je ztracena ve svých citech. Jestli máte rádi 
knížky J. Austenové nebo třeba T. Hardyho, 
určitě musíte mít ve své knihovně také knížku 
Zaprodaný cit“. Křest knížky se uskuteční v rám-
ci Večerů pod lucernou, které organizuje svi-
tavské gymnázium a SKS Svitavy, a to v úterý 
13. 9. v 17 hodin v Kavárně v parku. Autorské 
čtení, prodej knih a autogramiáda je samozřej-
mostí, vstupné je dobrovolné.  Milan Báča

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Akce nelze kombinovat nebo sčítat. Platí samostatně.

VÝPRODEJ POSTELÍ

až 

-50%

Přijďte si vybrat 
z velkého výprodeje 
čalouněných postelí nový 
kousek do vaší ložnice.
Podniková prodejna ProSpánek
Dimitrovova 6, naproti okresnímu soudu

Dny Marianne 
16.–18. 9. 
SPECIÁLNÍ AKCE
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Petr Lédl
Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Svitavy
Patnáctým rokem řídí svitavskou jednotku dobrovolných hasičů Petr Lédl. Dobrovolní hasiči po-
máhají při požárech i živelních katastrofách profesionálním kolegům, zajišťují požární asistenci 
a dohled, zúčastňují se akcí, navštěvují školy a školky. Petr Lédl je hrdý na své kolegy, kteří ctí 
heslo: Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci.

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

čištění komunikací apod., kde nehrozí bezpro-
střední ohrožení života nebo majetku. Toto 
může jednotka vykonávat po předchozím sou-
hlasu zřizovatele a na základě podané žádosti.“ 

Kolik prošlo jednotkou členů?
„V jednotce působilo od roku 1999 včetně sou-
časného osazení celkem 38 členů.“
 
U kolika událostí v průměru měsíčně zasahu-
jete? A lze říci, který měsíc je nejhorší?
„Myslím, že u 90 procent dobrovolných jedno-
tek v České republice průměrovat nemůžeme. 
Jednotky požární ochrany sboru dobrovolných 
hasičů obcí jsou zde prioritně zřízeny jako po-
silující pro jednotky Hasičského záchranného 
sboru ČR. To je primární účel těchto jednotek. 
Počty zásahů ovlivňuje velmi mnoho faktorů 
a nejde říci, že je to každý měsíc stejné. Jsou 
měsíce v kalendářním roce, kdy má Svitavská 
dobrovolná jednotka třeba 12 výjezdů za mě-
síc, třeba jako v březnu letošního roku, nebo se 
vyjede jen dvakrát v kalendářním měsíci. Je to 
opravdu specifické a nelze říci, že jsou období, 
kdy se jezdí více a období, kdy se jezdí na zá-
sahy méně. Například k 10. srpnu 2022 eviduji 
za tento měsíc u dobrovolné jednotky jeden 
výjezd, ale ten trvá již 4 dny a část jednotky je 
od 7. srpna nasazena u požáru v Hřensku.“

Vzpomenete akci, která byla pro členy jednot-
ky nejvíce náročná?
„Za mého působení coby velitele jednotky, to 
bude patnáct let, vzpomenu tyto události: bles-
ková povodeň po bouřkách z 15. na 16. srpna 
2010 ve Svitavách, kde byly nejvíce zasaženy 
ulice Pod Viaduktem, ulice Slovenská, Kapitána 
Jaroše a ulice Požární. Odstraňování následků 
této bleskové povodně trvalo několik dní a po-
dílela se na nich celá jednotka. Dále vzpomenu 
požár velkokapacitního seníku v Opatovci, kte-

rý vznikl 7. 8. 2018, a zcela jsme ho zlikvidova-
li 10. srpna, zde se také celé tři dny pravidelně 
vystřídali všichni členové. A musím vzpome-
nout v současné době aktuální lesní požár 
v Národním parku České Švýcarsko, který po-
máhá likvidovat i část jednotky SDH Svitavy. 
Tam kluci podle zpráv, které máme, dostávají 
také "pořádně zabrat"... Jsem opravdu hrdý 
na členy, kteří jsou v současné době v jednot-
ce, a ctí heslo: Bohu ke cti, vlasti k ochraně, 
bližnímu ku pomoci. Za to jim patří velký dík!“

Jak dobrovolní hasiči pracují na fyzické kon-
dici a případně na jiné přípravě?
„Odborná příprava v jednotce probíhá v kaž-
dém kalendářním měsíci v rozsahu minimálně 
pěti hodin. Pokaždé je to ale na konci měsíce 
více než těch zmíněných pět. 
Členové jednotky musejí absolvovat stanove-
nou odbornou přípravu, musejí být fyzicky 
zdatní a zdravotně způsobilí. Odborná příprava 
je prováděna jak teoreticky – seznamováním 
s příslušnými pokyny či nařízeními, tak i výcvi-
kem prováděným podle odborností, například 
výcvik nositelů dýchací techniky, obsluhy mo-
torových pil, vyprošťování zraněných osob z ha-
varovaných vozidel, obsluha věcných vybra-
ných prostředků v používání jednotky. Odborná 
příprava je také zabezpečována taktickými 
cvičeními při simulovaných požárech nebo do-
pravních nehodách a v odborných zařízeních 
Hasičského záchranného sboru ČR. Co se týče 
fyzické kondice, tak musím být za kluky rád. 
Drtivá většina členů sportuje a udržujeme si, 
myslím, solidní kondici. Musím zmínit, že tři čle-
nové SDH pravidelně reprezentují jednotku 
a vlastně i město na soutěžích TFA – TFA je 
zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter 
Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nej-
těžších hasičských soutěží, které svými pod-
mínkami simulují práci hasiče při zásahu.“  

Zúčastňujete se i akcí ve školských zařízeních? 
Co děti zajímá?
„Návštěvy ve školkách a školách provádíme 
v rámci preventivně výchovné činnosti a máme 
je moc rádi. Zájem dětí nás velmi těší, je to ta-
ková krásná čistá radost. Pokaždé je to velmi 
prima. Naše ukázky probíhají formou diskuze 
s dětmi, my se jich ptáme, co vědí a znají o ha-
sičích a do toho se vkládají ukázky a probíhá 
seznámení s naší činností.“

Býváte účastni i akcí pro veřejnost, oblíbené je 
řádění v pěně. Co obnáší příprava na takovou 
akci? Prozradíte tajemství „výroby“ pěny?
„Pěna je většinou zlatý hřeb společenského 
odpoledne v očích dětí... Pěnu děláme velice 
rádi. Radost dětí je opravdu naplňující. Vyrábí 
se z běžného tekutého mýdla, nebo šampónu. 
Koncentrát kupujeme ve firmách, kde se teku-
té mýdlo, nebo šampóny vyrábí a jedná se 
o přebytky, které se nedostanou ke koncovému 
zákazníkovi. Běžně se "pěnový útok" dělá z 25 
až 50 litrů koncentrátu.“

A existuje něco, co si přejete…? 
„Všem, kteří budou pomoc hasičů potřebovat 
co nejmenší lidské utrpení a vyřešení problémů 
ku spokojenosti všech zúčastněných stran.“

Ptala se: Petra Soukupová  

Jak dlouho pracuje ve Svitavách jednotka 
dobrovolných hasičů?
„Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 
Svitavy byla zřízena v roce 1999 jako organi-
zační složka města Svitavy, na základě zákona 
č. 133/1985 Sbírky o požární ochraně.“

Čím se zabýváte?
„Jednotka s územní působností města Svitavy 
je zařazená do kategorie JPO II/1, tedy provádí 
hašení požárů a záchranné práce při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech 
a plní další povinnosti podle zákona o požární 
ochraně a integrovaném záchranném systému 
ve svém územním obvodu. Podle nařízení Par-
dubického kraje, jímž se stanoví podmínky 
k zabezpečení plošného pokrytí území Pardu-
bického kraje jednotkami požární ochrany, je 
jednotka od roku 2010 předurčena také pro 
záchranné práce na vybraných úsecích dálnic, 
rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních 
komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a me-
zistátní dopravu. Provádí rovněž činnosti 
k ochraně životního prostředí při úniku nebez-
pečných látek, například únik provozních ka-
palin vozidel, do vodotečí nebo do půdy. Měst-
ský úřad Svitavy je vybraným obecním úřadem, 
který zabezpečuje akceschopnost této jednot-
ky k zásahům i mimo katastr města. Od roku 
2014 je navázána spolupráce se záchranným 
systémem kraje o provozování kontejneru kri-
zové připravenosti, který je ve správě členů 
Jednotky dobrovolných hasičů Města Svitavy. 
Kontejner je připraven k řešení mimořádných 
událostí hromadného neštěstí. Zřizovací listi-
nou je umožněno jednotce provádět mimo 
stanovené povinnosti v oblasti požární ochrany 
i doplňkovou činnost v okruzích navazujících 
na její hlavní účel. Jedná se zejména o požární 
asistenci při různých akcích nebo stavebních 
pracích, dovoz vody, úklid sněhu na budovách, 
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Kalendář akcí 2022 
13:10 TEATRO PICCOLINO – Pan Bonobo, 
 klauni, akrobacie i žongláže 
 – rodinné představení
13:55 Divadlo KVELB – „ČERNÁ RODINKA“ 
 – řádící rodinka a obří kočárek
14:45 JAFARova silačina – silácké výstupy
15:45 Klaun BILBO
16:15 Divadlo KVELB – představení 
 „DRAK a Rytíř“ – show obřího Draka, 
 ohně, jiskry, kouř…

4. / ne / 10:00, 12:15, 13:05 / náměstí Míru 
(dolní část)
Cimbálová muzika Aleše Smutného 
se zpěvákem Karlem Hegnerem
Cimbálová muzika Aleše Smutného je „nadre-
gionální kapela“ složená z muzikantů zastupu-
jících různé regiony, pojetí lidové písně i hudeb-
ní žánry. Cimbálová muzika Aleše Smutného 
vznikla v roce 1999. Většina muzikantů již spo-
lečně účinkovala v doprovodné muzice folklór-
ní hvězdy Jožky Černého, kde vystupoval 
do roku 1998 i zpěvák a konferenciér Karel 
Hegner. S tímto vynikajícím zpěvákem kapela 
spolupracuje dodnes.

4. / ne / 19:00 / kostel sv. Jiljí
Trio Musette
Zveme vás na koncert rodinného instrumentál-
ního tria ve složení 2 flétny a akordeon (15, 20 
a 55 let). Na koncertě zazní skladby Astora Pi-
azzolly, Bettiny Born, ale např. i Johna Lennona. 
Neotřelá nástrojová kombinace, ale i výběr 
zajímavého repertoáru Vás jistě příjemně pře-
kvapí. Vstupné dobrovolné.

5. / po / 15:30 / MC Krůček
Znáte Krůček? – Happening 
Přátelské neformální setkání na piknikových 
dekách, s programem pro děti – ochutnávkou 
našich klubů a představením dalších „krůčkov-
ských“ aktivit, chystaných kurzů a akcí. Sejde-
me se v 15:30 hod v parku Jana Palacha (v příp. 
nepříznivého počasí v Krůčku). Více informací 
v článku na straně 20.

8. / čt / 18:30 / Fabrika
Taneční pro mládež
Naučíte se základům standardních a latinsko- 
-amerických tanců a pravidlům společenského 
chování. Kurz obsahuje 10 lekcí po 3 vyučova-
cích hodinách, dále 2x prodloužená (4 hodiny) 
a 1x věneček s kapelou. Zápis do kurzu pro-
běhne po platbě v hotovosti ve dnech 30.8.–
5.9.2022 v recepci Fabriky (po–pá: 6–17 h), in-
formace na tel. čísle 461 535 220, 604 226 348, 
www.kultura-svitavy.cz. Cena celého kurzu je 
1700 Kč za jednotlivce.

8. / čt / 18:45 / klub Tyjátr
LiStOVáNí: Fake news challenge 
(Miloš Gregor a spol.)
Doba covidová, válka na Ukrajině, konspirační 
teorie, hybridní válka! Média, politici, sociální 
sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustá-
le valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás 

09Svitavský informační 
měsíčník

snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná 
spojení fake news, dezinformace a alternativní 
fakta zahrnují? Aktuální vědecko-naučný text 
pojatý vtipnou, neotřelou scénickou formou. 
Účinkují: Alan Novotný a Jiří Ressler. Vstupné: 
100 Kč. Pořádá Městská knihovna ve Svitavách.

10. / so / 13:00–20:00/ Ottendorferova 
knihovna, městská knihovna
Oslavy 130. výročí otevření 
Ottendorferovy knihovny
Zpřístupnění budovy a depozitáře Ottendorfe-
rovy knihovny v rámci Dnů evropského dědic-
tví, městská hra pro malé i velké na téma 
knihovny včera a dnes, přednáška o V. O. 
Ottendorferovi a jeho knihovně či recitál šan-
sonů v podání Jany Musilové... vše u příležitos-
ti 130 let, které letos uplynuly od otevření 
Ottendorferovy knihovny veřejnosti.

10. / so / 10:00–22:00 / náměstí Míru
Zažij město jinak – bez zábran
Od 10 do 22 hodin proběhne na náměstí Míru 
již třetí ročník akce Zažij město jinak – bez zá-
bran. Jako předchozí roky součástí tohoto dne 
budou bleší trh, sousedský jarmark a soused-
ská grilovačka, tombola a další soutěže nejen 
pro děti, pouliční vystoupení písničkářů, slame-
rů, tanečnic, vernisáž obrazů, dětské hry, pohy-
bové i kreativní workshopy, loutkové divadlo, 
procházku městem po stopách zvířecích oby-
vatel a netopýrů. Nabitý den zakončíme večer-
ní fireshow.

10. / so / 17:30 / městské muzeum 
Ottendorferova knihovna v proměnách času
Vernisáž výstavy o životě Valentina Oswalda 
Ottendorfera a jeho knihovně, která patřila 
v době svého vzniku v roce 1892 k největším 
veřejným knihovnám u nás a dnes představuje 
jednu z dominant města. 

10. / so / 20:30 / klub Tyjátr
TANGO / M. Imrich /
Pražská poprocková formace TANGO & M. Im-
rich (ex. Abraxas) jako nezkrotný živel pokraču-
jí ve své show podpořené laserovými a pyro-
technickými efekty a novým albem Tango Ži-
vák 2022. Vstupné: 200 Kč předprodej (recepce 
Fabrika Svitavy, klub Tyjátr, SMSticket – od 1. 
srpna 2022), 250 Kč na místě.

12. / po / 10:00 / městská knihovna
Kouzelnými vrátky pospěš do pohádky 
– klub pro děti do tří let
Klubík v rámci projektu S knížkou do života, 
tentokrát s pohádkou Paleček. Budeme si číst, 
hrát a společně tvořit. Doporučený věk: půl 
roku až 2,5 roku. 

12.–18. / po–ne / různá místa ve městě
Týden (pro) pěstounství
Smyslem této akce je přiblížit široké veřejnosti 
formu náhradní rodinné péče – pěstounství. 
V pondělí 12. září se koná den otevřených dveří 

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.

2. / pá / 19:00 / Galerie Venkovka
Nové obrazy pro Galerii Venkovka
Vernisáž obrazů vzniklých v netradičním pro-
středí a umístěných ve venkovní galerii.

2. / pá / 20:00 / náměstí Míru (dolní část)
No Name / Trocha klidu
Koncert na náměstí Míru v rámci Svitavských 
letních slavností. Vstupné: 100 Kč (děti do 10 let 
zdarma), možnost bezkontaktní platby. Vstu-
penky budou ke koupi pouze na místě u hlav-
ního vstupu, který bude u Městského informač-
ního centra.
Dolní část náměstí (od Ottendorferovy knihov-
ny až po Městské informační centrum) bude 
z důvodu zvukové zkoušky kapel uzavřena 
od 18:00 do 19:00 hodin.

3. / so / 14:00 / náměstí Míru (dolní část) 
30. slavnost dechových hudeb
Ve 14:00 slavnostní zahájení, mažoretky Marci-
pelky Březová nad Svitavou, v 14:30 žákovský 
dechový orchestr (Základní umělecká škola 
Svitavy), v 15:00 Svitavská dvanáctka, 15:45 
Astra Svitavy, 16:30 Veselka Ladislava Kubeše, 
18:00 Moravská 12.

3. / so / 14:00 / Svitavský stadion
Festival volnočasových aktivit
Představení organizací, které mají na starosti 
volný čas dětí i dospělých. Během odpoledne 
poděkování dobrovolníkům, večer koncert sku-
pin Acoustic Box a S.U.E. Více informací v člán-
ku a programu na str. 2.

3. / so / 16:00 / muzejní zahrada
Slavnostní ukončení XII. Řezbářského 
memoriálu Aloise Petruse 
Představení řezbářů a předání vzniklých soch 
starostovi města Svitavy.

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

4. / ne / 9:00–17:00 / náměstí Míru (horní část)
Divadlo KVELB
9:00 zahájení – malá lákající show
9:15 Divadlo KVELB 
 – Kašpárek řádí, vozík loutek
9:45 Klaun BILBO
10:15 JAFAR – mistr ostrého meče
10:45 Neviditelný C I R K U S 
 – akční, komické
11:15 ARÉNA pro kejklování 
 – zapojení dětí do akce
11:45 Klaun BILBO
12:15 Kubína JAFARovna – živý velký had
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na městském úřadě ve Svitavách (9:00–11:30) 
a dne 14. září (14:00–16:30) v místnosti OSPOD, 
č. dveří 121, T. G. Masaryka 25, Svitavy. Celý týden 
se můžete zapojit do akce Rozběhneme pěs-
tounství (pořádá OSPOD Svitavy ve spolupráci 
Děti patří domů, z. s.). Více v článku na str. 21.

13. / út / 17:00 / Kavárna v parku
Křest knížky Zaprodaný cit
Křest knížky Zaprodaný cit od spisovatelky 
a čerstvé absolventky svitavského gymnázia 
Elišky Trobokové spojený s autorským čtením, 
besedou a autogramiádou. Jde o pořad z cyklu 
Večer pod lucernou, který organizuje svitavské 
gymnázium a SKS Svitavy. Vstupné dobrovolné.

13. / út / 17:30 / městské muzeum 
Dinosauři – největší z největších
Přednáška našeho předního popularizátora 
pravěku Vladimíra Sochy o největších dinosau-
rech všech dob. Cena: 30 Kč. 

13. / út / 19:00 / Fabrika
Klíč – 40 let (velký výroční koncert)
Slavnostní koncert legendární skupiny Klíč 
v tradičním sedmičlenném obsazení. V letoš-
ním roce uplynulo už neuvěřitelných 40 let 
od chvíle, kdy se na jaře roku 1982 sešlo něko-
lik mladých muzikantů s tím, že společně zalo-
ží folkovou kapelu. Vstupné: 300 Kč v předpro-
deji, 350 Kč na místě. Předprodej vstupenek 
v recepci KC Fabrika a v síti SMSticket.

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

15. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Záhady na dosah ruky – beseda s Arnoštem 
Vašíčkem
Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory 
vědeckému zkoumání doposud nepodařilo 
uspokojivě vysvětlit, a které nás provokují 
svou tajemností. Záhadné archeologické ná-
lezy, podivné záznamy v kronikách a také 
tajuplné okamžiky v životě některých proslu-
lých osobností naznačují, že minulost je da-
leko vzrušivější, než si vůbec dovedeme 
představit a vybízejí nás k novému pátrá-
ní. Vstupné: 50 Kč. Pořádá Městská knihovna 
ve Svitavách.

16. / pá / 17:00 / Ottendorferova knihovna
Předání ceny Laurus Marii Grmelové
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 na slavnostním pod-
večeru, na kterém vystoupí mezi gratulanty PS 
Dalibor nebo Svitavská dvanáctka. Laudátorem 
bude PaedDr. Milan Báča. Akce je určena pro 
veřejnost, vstupné dobrovolné.

16. / pá / 20:00 / prostor před Langerovou vilou
Oslavy 130. výročí Langerovy vily
Večer plný hry světel, kdy na fasádě vily ožije 
historie. 20:00 začátek světelné show, 20:30 
koncert Amelia Siba, 21:30 videomapping, 
21:45 laser mapping. Vstup zdarma.

16. / pá / 22:00 / Kongo, bar "v zatáčce"
After party k oslavám 130. výročí Langerovy vily
Místní superstar band Hello Marcel a několik 
DJs. Vstup zdarma.

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

17. / so / 9:00–11:30 / ZŠ T. G. Masaryka
Myšárenské záhady z historie a současnosti
V sobotu 17. září bude slavit Myšárna 125. vý-
ročí otevření. Pro bývalé i současné žáky a jiné 
přátele školy jsou nachystány kostýmované 
komentované prohlídky školní budovy. Zhruba 
půlhodinové prohlídky jsou naplánovány 
na 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a 11.30 a je-
jich téma prozrazuje název Myšárenské záhady 
z historie a současnosti.

17. / so / 14:00, 15:00, 16:00 / Langerova vila
Oslavy 130. výročí Langerovy vily 
– Příběh „prokleté“ vily
Divadelní představení mapující způsobem his-
torické události odehrávající se ve vile, násle-
dované prohlídkou. Vstup zdarma. Nutná před-
chozí rezervace na www.svitavy.cz.

17. / so / 20:00 / divadlo Trám, klub Tyjátr
XVIII. večer MAC
Zveme vás na XVIII. večer Malého abonentního 
cyklu, program: divadlo NOTDIS, Turnov: Barbo-
ra Kresby z Ještědí, soubor LÁHOR/Soundsys-
tem, Valašské Meziříčí: Před sebou neutečeš 
aneb Nehodící se škrtněte! a něco navíc! Vstup-
né: pro studenty 80 Kč, pro ostatní za 110 Kč.

18. / ne / 14:00 / Langerova vila
Oslavy 130. výročí Langerovy vily 
– Langerova vila známá i neznámá
Přednáška „Langerova vila ve světle soudobé 
architektury Čech a Moravy“ v podání historika 
umění Pavla Zatloukala zaměřená na architektu-
ru přelomu 19. a 20. stol., následovaná přednáš-
kou svitavské historičky Moniky Němcové „Příběh 
Langerovy vily“ a komentovanou prohlídkou zná-
mých i neznámých zákoutí vily.

18. / ne / 15:00 / Fabrika
Lollipopz – Lízátková Párty
Rok 2022 je ve znamení barev a radosti! 
I na podzim vyrážíme na dlouhou cestu Čes-
kem, abychom naší novou Lízátkovou Párty 
roztančili Lollyteam! 
Standardní vstupenka 350 Kč zahrnuje vstup 
na Lollipopz Lízátkovou Párty. Meet & greet 
vstupenka 650 Kč zahrnuje vstup na Lollipopz 
Lízátkovou Párty + vstup na uzavřené setkání 
s Lollipopz po koncertě + unikátní podepsaný 
Meet&Greet plakát A3 (dospělý doprovod bude 
na M&G vpuštěn se standardní vstupenkou). 
Délka programu: 70 minut (+ Meet&Greet pro 
držitele M&G vstupenek). Vstupenky prodává-
me výhradně přes server Ticketportal.cz. 

18. / ne / 15:00–18:00 / Nadace J. Plívy
Den pro ženy
Taneční workshop ve stylu flirt dance pro ženy 

pod vedením Petry Snohové (SviTany). Součás-
tí programu je i řízená relaxace a ochutnávka 
výběrové kávy (Šálek štěstí Svitavy). Vstupné 
dobrovolné, rezervace předem nutná (snohova.
svitany@gmail.com, 776 815 777).

19. / po / 19:00 / Fabrika
Zdeněk Izer – NA PLNÝ COOLE!
Představení plné smíchu a legrace. Vstupné: 
300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě. Předprodej 
vstupenek v recepci KC Fabrika a v síti SMSticket.

21. / st / 17:00 / Fabrika
Kurzy angličtiny
Začátečníci (Tomáš Kotrejch): st / 17:00–18:30, 
mírně pokročilí (Michal Kadlec): st / 17:00–
18:30. Začátek kurzu od 21. 9. 2022, cena kurzu: 
3400 Kč. Rozsah: 56 vyučovacích hodin (28 x 2 
h jednou za týden). Otevření kurzu závisí na po-
čtu přihlášených! Přihlášky přijímáme online 
na www: kultura-svitavy.cz nebo osobně na re-
cepci Fabriky do 14. 9.

21.–23. / st, čt, pá / sál Fabriky
Bazárek MC Krůček
Prodej podzimního a zimního dětského oble-
čení, obuvi, hraček, kočárků ad. potřeb pro 
rodiny proběhne ve středu od 12 do 18 hod, 
ve čtvrtek od 8 do 18 hod a v pátek od 8 do 11 
hod. V případě zájmu o prodej je nutné se za-
registrovat na bazarek@kruceksvitavy.cz.

22. / čt / 9:00–13:00 / Svitavský stadion 
– areál zastřešené umělé ledové plochy
Fit senior roku 2022
Středisko volného času Tramtáryje připravilo 
pro svitavské seniory 60+ druhý ročník spor-
tovních her. Šestičlenná družstva budou sou-
těžit v netradičních  disciplínách. Pro aktivní 
účastníky bude svačina zajištěna. Účastnický 
poplatek ve výši 50 Kč uhradí soutěžící před 
zahájením her. Přihlášku je možné podat 
osobně od 1. do 19. září v klubu seniorů (Fab-
rika, 3. podlaží, místnost č. 301) vždy ve čtvrtek 
od 10:00 do 11:30 hod. a v pondělí od 13:00 
do 15:00 hod. nebo e-mailem kssvitavy@
gmail.com. Zájemce uvede své jméno a pří-
jmení, rok narození, telefonní kontakt a zda je 
nebo není členem klubu seniorů. Určeno všem 
seniorům 60+!

23. / pá / 19:00 / klub Tyjátr
Nóbl Mejdlo 39.
Masakrální Nóbl mejdlo číslo 39. rozezvučí staří 
známí úderníci NAHUM za doprovodu dalších 
nekompromisních smeček: Soul Massacre, Fata-
lity, Průmyslová Smrt a Exitus... Vstupné: 200 Kč.

24. / so / 14:00 / náměstí Míru (horní část)
Svatováclavský vinný košt
Na tradiční oslavě vína vystoupí Cimbálová mu-
zika Harafica, 4TRIX se zpěvačkou Clarou 
Castro, folklórní skupina Trdlo, Hradišťan a Jiří 
Pavlica a hudební program zakončí Ondřej Fencl 
a Hromosvod. Pro malé diváky vystoupí Jan Hru-
bec a jeho Dřevěné divadlo. Vstupné zdarma.

24. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let, zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky.
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Vážení Svitavané,
s blížícím se koncem volebního období 2018–2022 nastává správný čas pro ohlédnutí a bilanci 
uplynulých let. Připravili jsme proto pro vás přehled nejvýznamnějších projektů a akcí, jež se 
nám podařily v tomto období zrealizovat.

Vlivem událostí, které nás zasáhly (pandemie 
covid, válka na Ukrajině), jsme museli původ-
ní plány měnit více, než jsme očekávali. 
I přesto se podařilo splnit velké množství 
bodů z programového prohlášení rady města. 

Pro investiční záměry jsme v maximální mož-
né míře využívali dotačních titulů. Celkem se 
nám od roku 2018 podařilo získat dotace 
ve výši 552 339 tis. Kč, což v podstatě před-
stavuje jeden roční rozpočet města. 

Vzhledem k narůstající dopravě jsme nesmírně 
rádi, že se podařilo dotáhnout dlouhá jednání  
ohledně výstavby obchvatu. Práce jsou již v pl-
ném proudu a první vozidla by se po něm měla 
projet na konci příštího roku. Aktivně nyní pra-
cujeme na získání dotace k připojení průmys-
lové zóny na obchvat, aby se v budoucnu ná-
kladní doprava co nejvíce vyhnula centru Svitav. 
Všechny uskutečněné projekty mohly být zre-
alizovány díky plnému nasazení pracovníků 
města i městských organizací a my jim touto 
cestou za jejich práci velmi děkujeme. Stejně 
tak děkujeme zastupitelům za podporu jed-
notlivých aktivit; spolkům na území Svitav 
za zajímavé činnosti, které pro veřejnost po-
řádají; a v neposlední řadě vám, občanům, 
kteří nás svým zájmem a podněty neustále 
poháníte kupředu. 
starosta Mgr. David Šimek a místostarostové 

Pavel Čížek a Mgr. Ditta Kukaňová

Svitavy v letech 2018–2022:
Rada města
Starosta:
Mgr. Bc. David Šimek, MBA
Místostarosta:
Pavel Čížek, Mgr. Ditta Kukaňová (od 1/22)

Další členové rady:
Bc. Ondřej Komůrka
Mgr. Marcela Sezemská
Mgr. Radoslav Fikejz (do 11/21)

PaedDr. Milan Báča (od 12/21)

Ing. Jaroslav Kytýr

Zastupitelstvo města
PaedDr. Milan Báča SPMS
Mgr. Antonín Benc SPMS
MUDr. Harald Čadílek ODS a Nezávislí
Pavel Čížek ODS a Nezávislí 
Mgr. Blanka Čuhelová SPMS
Jaroslav Dvořák  SPMS
Ing. Vojtěch Fadrný PIRÁTI a Nezávislí
Mgr. Radoslav Fikejz (do 11/21) SPMS
Marie Grmelová (od 12/21) SPMS
Bc. Ondřej Hapala (od 01/20) PIRÁTI a Nezávislí
MUDr. Pavel Havíř (od 01/21) ČSSD
René Hnát  ANO 2011 
Bc. Ondřej Komůrka SPMS
Mgr. Lidmila Kružíková KSČM
Mgr. Ditta Kukaňová SPMS
Ing. Jaroslav Kytýr ANO 2011
MgA. Lukáš Moravec SPMS
MUDr. Monika Palatková  SPMS
Alena Petrželová  SPMS
MUDr. Vítězslav Podivínský (do 12/20) ČSSD
Ing. Leoš Říha ODS a Nezávislí
Miroslav Sedlák (do 12/19) PIRÁTI a Nezávislí
Mgr. Marcela Sezemská SPMS
Ing. Petr Sezemský ANO 2011
Věra Stichová  SPMS
Mgr. David Šimek SPMS 
Mgr. Libuše Vévodová PIRÁTI a Nezávislí
Libor Zelinka  KSČM
Mgr. Jiří Žilka KDU-ČSL

Veřejné prostranství
Místa, která běžně občané našeho města vyu-
žívají, jsou pro nás velmi důležitá a neustále 
pracujeme na jejich zvelebování. K rozvoji měs-
ta využíváme v maximální možné míře dotací.

Obnova veřejného osvětlení na 30 % území 
města za 24 932 tis. Kč.
Do péče o veřejnou zeleň bylo od roku 2018 
investováno 66 119 tis. Kč. Po městě bylo vysá-
zeno 2 954 kusů dřevin a 68 678 kusů cibulovin.

Rekonstrukce podchodu u Alberta, 1 500 tis. Kč 
(400 tis. Kč) 

Rekonstrukce schodiště u podchodu u Otten-
dorferova domu

Dětská hřiště
Od roku 2018 vznikla dvě nová dětská hřiště 
(Kpt. Jaroše, Sokolovská), nyní jich máme 

ve Svitavách 37. Společnost SPORTES provádí 
jejich pravidelnou údržbu a hřiště postupně 
inovuje (Bratří Čapků, Dimitrovova, Na Vějíři, 
Větrná, Svitavská, Zahradní, Sokolovská).

Sváťova zážitková cesta, 1 123 tis. Kč (769 tis. Kč)

Stezka u Langerova lesa s odpočinkovými místy

Částka v závorce představuje 
výši dotace na daný projekt.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM 2018–2022
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2018–2022

Úprava zahrad Sv. Vincence z Pauly, 1 369 tis. 
Kč. V letošním roce bude zahájena stavba od-
počívadla, které bude sloužit i pro různá kultur-
ní představení, 3 361 tis. Kč (1 291 tis. Kč).

Zbudování lávky přes Svitavu na Komenského 
náměstí, 500 tis. Kč

Vybudování propojovací cesty mezi naučnou 
stezkou a cyklostezkou ve Vodárenském lese, 
533 tis. Kč (467 tis. Kč)

————————————————————————
Doprava  
a infrastruktura
Samostatně i ve spolupráci s ŘSD soustavně 
pracujeme na zvýšení bezpečnosti při pohybu 
na silnicích ve městě. Do údržby a úpravy ko-
munikací města jsme investovali celkem 
101 555 tis. Kč.

Zbudování stezky U Tří mostů pro pěší 
a cyklisty, 6 774 tis. Kč (1 500 tis. Kč)

Rekonstrukce a zbudování nových chodníků:
Výstavba chodníku v Lačnově podél silnice 
I/43, 24 835 tis. Kč (17 853 tis. Kč)

Rekonstrukce a opravy chodníků (Kijevská,  
M. Horákové, M. Kudeříkové, Mýtní, Poličská,  
T. G. Masaryka, Šalounova, Tobrucká, U Sta-
dionu, U Větrolamu, …) 

V přípravě rekonstrukce chodníků se zásakem 
dešťových vod v lokalitách: sídliště U Nádraží, 
ulice Antonína Slavíčka a 5. května (realizace 
v roce 2023-24), 13 784 tis. Kč (11 367 tis. Kč).

Bezbariérové chodníky IV. etapa, 18 754 tis. Kč 
(dotace 11 591 tis. Kč) – zvýšení bezpečnosti 
pro pěší v ulicích Richarda Kloudy, Dimitrovova, 
Edvarda Beneše, na hlavním nástupišti autobu-
sového nádraží, v ulici Erbenova od kruhového 
objezdu k nemocnici a podél I/34 od kruhové-
ho objezdu k muzeu.

Nový kruhový objezd u gymnázia 

Nový kruhový objezd při výjezdu ze Svitav 
na Opatov 

Rekonstrukce komunikace ulice Zadní, 
4 800 tis. Kč (2 400 tis. Kč)

Regenerace vnitrobloků:
Sokolovská – Riegrova, 3 255 tis. Kč (1 515 tis. Kč)

Kapitána Nálepky, 242 tis. Kč
Parkoviště a chodníky na Malém náměstí, 
1 598 tis. Kč

Částka v závorce představuje výši dotace na daný projekt.
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Modernizace parkování na náměstí. Nově 
mají řidiči možnost bezhotovostní platby. Pří-
prava systému k automatické kamerové kon-
trole parkování, jenž umožní krátkodobé par-
kování zdarma (spuštění je v plánu na začátku 
roku 2023).

Zbudování úsekového měření ve Svitavách 
a Opatově (vybráno 19 381 tis. Kč)
Bezpečnostní úpravy přechodů v ulici 
T. G. Masaryka
Nový přechod pro chodce v ulici Poličská

Úprava prostoru pro chodce v ulici Hraniční

MHD – na základě provedené analýzy byl na-
staven nový systém zastávek a zvýšil se počet 
spojů jezdících na vlakové nádraží. Došlo také 
k úpravě několika autobusových zastávek (Po-
ličská, u Unihobby, u nádražní budovy; v přípra-
vě je rekonstrukce zastávky „U Kaláška“).

Stavba přestupního terminálu u vlakového ná-
draží, 81 746 tis. Kč (43 991 tis. Kč)

Dětské dopravní hřiště – výstavba učebny, 
kompletní rekonstrukce technologické infra-
struktury a povrchů, nákup nových dopravních 
prostředků, obměna dopravního značení v cel-
kovém nákladu 4 716 tis. Kč (1 273 tis. Kč).

Zahájení prací výstavby obchvatu Svitav
(dokončení na konci roku 2023)

Dopravní napojení průmyslové zóny na ob-
chvat, 59 900 tis. Kč (41 900 tis. Kč), nyní podá-
na žádost o dotaci.

Rekonstrukce části příjezdové cesty k Rosničce, 
1 048 tis. Kč
————————————————————————
Bezpečnost
Svitavy, a vůbec celé Svitavsko, patří podle in-
dexu kriminality v současné době mezi nejbez-
pečnější města Česká republiky. Nepřipustili 
jsme vznik jediné nové provozovny s hracími 
přístroji jakéhokoliv typu.

Modernizace kamerového systému MP

Nákup velkokapacitní cisterny pro JSDH, 
1 050 tis. Kč (270 tis. Kč)

Podpora organizací věnujících se prevenci kri-
minality ve městě, 2 398 tis. Kč 

————————————————————————
Životní prostředí
Hledáme způsoby, které zabrání skokovému 
nárůstu poplatku za odpad způsobenému zvy-
šováním cen a také novou legislativou. Ta uvá-
dí, že do roku 2035 musí míra třídění v obcích 
a městech dosáhnout 70 % z celkového množ-
ství komunálních odpadů.

Rekonstrukce vodovodů (T. G. Masaryka, So-
kolovská, Poličská, Dimitrovova, Zadní, Husova, 
U Lávky) , 46 420 tis. Kč
Rekonstrukce kanalizací (T. G. M., Poličská, Palac-
kého, Lanškrounská, Vítězná, Olomoucká, u Ros-
ničky, Dimitrovova, Tyrše a Fügnera, kanalizač-
ního přivaděče na ČOV), 73 491 tis. Kč
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Dešťová kanalizace (T. G. Masaryka, u Svitav-
ského rybníka, Tyrše a Fügnera), 8 056 tis. Kč
Výstavba nových kontejnerových stání (U Kap-
ličky, Malé náměstí, ul. Olomoucká) a svoz bio-
odpadu, 3 766 tis. Kč

Pořízení 1 400 ks nádob na adresné třídění 
plastu od rodinných domů, 1 382 tis.Kč (1 131 
tis. Kč)

Péče a ozdravné procesy na rybníku Rosnička, 
4 872 tis. Kč

Již od roku 2018 se připravuje rekonstrukce 
sběrného dvora. V současné době probíhá vý-
běr zhotovitele díla, se zprovozněním se počítá 
v říjnu 2023, 15 485 tis. Kč (9 458 tis. Kč).

Rozšíření kompostárny v průmyslové zóně, 
1 551 tis. Kč

Nákup sekaček, 
3 130 875 Kč

Nákup elektromobilů ALKÉ a GOUPIL, 
3 131 tis. Kč (902 tis. Kč)

Nákup kolového traktoru, 
1 814 tis. Kč 

Zbudování útulku pro psy ve Svitavách, 568 tis. 
Kč (doposud jím prošlo 24 psů)

Výsadba ovocných alejí (Lány, 
u Suchého poldru), 725 tis. Kč (363 tis. Kč) 

Výsadba 27 000 kusů stromů ve Vodárenském 
lese po kůrovcové kalamitě 

Protipovodňová opatření řeky Svitavy, 3 000 tis. Kč

Čistírna odpadních vod (úpravy ke zkvalitnění 
čistícího procesu, příprava změn technologie 
ke snížení provozních nákladů – kalové hospo-
dářství, kogenerační jednotka, aj.), 18 310 tis. Kč

————————————————————————
Bydlení
Z bytového fondu města se opravily byty ve vlast-
nictví města za celkovou sumu 31 117 tis. Kč. 
Zbudována technická infrastruktura v lokalitě 
Habrová pro 13 rodinných domů
Příprava projektu „Stará kolonie“, která umožní 
výstavbu 13 bytových domů a 47 rodinných 
domů.

Částka v závorce představuje výši dotace na daný projekt.
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Školství a vzdělávání
R-komplex rekonstrukce a přístavba ZŠ Riegrova, 
48 965 tis. Kč (40 343 tis. Kč)

Badatelská učebna ZŠ MŠ Sokolovská, 
6 993 tis. Kč (6 722 tis. Kč)

 

Nové učebny ZŠ T. G. M., 
7 653 tis. Kč (5 571 tis. Kč)

Rekonstrukce fasády jídelny ZŠ T. G. M., 
1 600 tis. Kč

Nové učebny ZŠ Felberova, 
11 652 tis. Kč (10 352 tis. Kč)

Rekonstrukce jídelny ZŠ Felberova, 
30 865 tis. Kč (21 007 tis. Kč)

Nové učebny a šatny ZŠ nám. Míru, 
4 003 tis. Kč (2 280 tis. Kč)

Příprava projektu rekonstrukce ZŠ Felberova

Aktivity v rámci MAP II zaměřené 
na zkvalitnění vzdělávání

Výměna oken ZŠ T. G. M. a ZŠ nám. Míru, 
6 510 tis. Kč (2 164 tis. Kč)

Rekonstrukce střech ZŠ Felberova 
a MŠ Větrná, 4 360 tis. Kč

Příprava projektu přestavby Střediska 
volného času Tramtáryje

Podporujeme vzdělávání místních podnikatelů 
v rámci projektu Podnikni to! 
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2018–2022

Sociální věci 
a zdravotnictví
Rozšíření Seniorcentra o 35 lůžek služby do-
mova pro osoby se zvláštním režimem, 127 484 
tis. Kč (33 992 tis. Kč)

Vznik a zateplení komunitního domu seniorů 
KODUS, ve kterém se nachází 15 podporova-
ných bytů pro sociální ubytování, 34 302 tis. Kč 
(11 039 tis. Kč).

Rekonstrukce Světlanky, 29 768 tis. (26 791 tis. 
Kč), dokončení 2023

Zavedení poskytování odlehčovací služby 
v Seniorcentru

Pod Charitou Svitavy vznik domácí zdravotní 
péče ošetřovatelské a paliativní

Šance, 26 149 tis. Kč (17 853 tis. Kč) 

Dotování dopravy obyvatelům Svitav využíva-
jících služby Salvia, 2 255 tis. Kč.

Vznik očkovací centra během pandemie

————————————————————————
Sport
Ve Svitavách najdete rozmanité spektrum spor-
tovišť, do jejichž běžné údržby a oprav se 
od roku 2018 investovalo 55 535 tis. Kč. V příš-
tím roce by měla být zahájena dlouho očeká-
vaná rekonstrukce plaveckého bazénu.
Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní 
plochy zimního stadionu – zastřešení, 44 158 
tis. Kč (20 723 tis. Kč)

Modernizace chladící soustavy a šaten 
multifunkčního hřiště, 15 122 tis. Kč 
(6 803 tis. Kč)

Příprava projektové dokumentace 
na krytý bazén

Nové vybavení a opravy na svitavském koupa-
lišti (lehátka, slunečníky, ledová hora, bazének 
s lodičkami, paletové posezení, slackline, dět-
ská hřiště…)

Odměny trenérům pracujících s mládeží, 
od roku 2018 v celkové výši 5 106 tis. Kč
Podpora TJ Svitavy, od roku 2018 v celkové 
výši 23 727 tis. Kč

————————————————————————
Památky
Rekonstrukce Langerovy vily 
40 518 tis. Kč (512 tis. Kč)

Částka v závorce představuje výši dotace na daný projekt.
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2018–2022

Z Fondu regenerace památek, který přispívá 
majitelům objektů v památkové zóně města 
na rekonstrukci těchto nemovitostí, bylo cel-
kem čerpáno 3 924 tis. Kč.

Obnova významných památek (litinový kříž 
na hřbitově, kašna na náměstí, kašna u Lange-
rovy vily, socha sv. Jana Nepomuckého, Měst-
ská bašta aj.), 7 182 tis. Kč (1 618 tis. Kč)

Obnova hrobů významných občanů,  
777 tis. Kč (Langerova hrobka, Donth, 
hrob pruských vojáků)

Památník ke 100. výročí republiky, 317 tis. Kč

————————————————————————
Kultura a akce
Díky městským i soukromým organizacím si 
mohou občané Svitav i dalekého okolí  vychut-
návat bohatý kulturní program. 

Příprava projektu Muzeum betlémů

Rekonstrukce dětského oddělení knihovny, 
660 tis. Kč (400 tis. Kč)

Vznik relaxační zóny v knihovně, 75 tis. Kč

Výdejní box na knihy, 387 tis. Kč

Rekonstrukce mechanického betlému, 
8 600 tis. Kč (2 055 tis. Kč)

Pořízení 3D technologie v kině Vesmír a nového 
kinoserveru pro kino Vesmír
Rekonstrukce střechy kina Vesmír, 750 tis. Kč
Rekonstrukce střechy Fabriky, 1 000 tis. Kč

Chytré město  
a komunikace
Jdeme s dobou a služby pro občany díky mo-
derním technologiím posouváme dál (možná 
online rezervace termínu, portál občana,…).

Nový vizuál, web a komunikační styl města

Moderní elektronická úřední deska, 271 tis. Kč
(instalace v září 2022)

————————————————————————
Ocenění
Trojnásobné umístění na předních příčkách 
v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům, 
díky kterým získalo město dotaci na prosenior-
ské a prorodinné aktivity ve výši 3 160 tis. Kč.

Sváťa – TURIST PROPAG – turistický produkt 
roku 2020–2022

MIC – Vítěz celorepublikového finále Oblíbené 
IC roku 2020
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2018–2022

Pravidelné kulturní akce konané pro veřejnost

TOP týden Pivní slavnosti Vinný košt Advent

Silvestrovský ohňostroj Galerie Venkovka Festival volnočasových aktivit Slamáci ve Svitavách

Masopust Svitaverna Farmářské trhy Pohádkový les 

Částka v závorce představuje výši dotace na daný projekt.

Stavba roku Pardubického kraje 2019 
– Centrální tělocvična Šapito

Šance – Komunální projekt roku ČR 2019 
Langerova vila – Památka roku PU kraje

Portál občana – 3. místo v ČR Zlatý erb 2021

————————————————————————
Kooperace  
s dalšími subjekty
Otevření Domova na rozcestí

Rozvoj svitavské nemocnice

Výstavba nového objektu pro rychlou záchran-
nou službu a pro hasičský záchranný sbor 
u obchvatu města
Bytová výstavba – rezidence Říční, Tabačka, 
BD Svitavská…
Vznik parčíku před gymnáziem

Celkově dotací 2018–2022 

552 339 493 Kč
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KULTURA

Děti si navíc vyzkouší hledání vlastních zkame-
nělin, vytváření dinosauřích stop a spoustu 
dalších her. Nechybí ani bohatý výukový pro-
gram pro školy všech stupňů.

3. 6.–4. 9. 2022
Dobrodružství cyklistiky
Výstava zavede své návštěvníky do éry vyso-
kého kola a představí jeho vývoj od poloviny  
60. let devatenáctého století až do počátku 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 souvi-
sející herní aktivity.

11. 9.–20. 11. 2022
Ottendorferova knihovna 
v proměnách času
Výstava mapuje neuvěřitelný příběh svitavského 
rodáka Valentina Oswalda Ottendorfera a jeho 
knihovny. Uvidíte svazky z původního knižního 
fondu, které zaujmou svou vazbou i obsahem. 
Vystaveny budou také knihy, které patřily ve svi-
tavské knihovně k těm nejčtenějším. 
Výstava reflektuje dějinné události, které promě-
nily samotnou knihovnu i její bezprostřední oko-
lí, zároveň návštěvníky seznámí s úpravami, 
které toto místo čekají do budoucna.

23. 9.–25. 9.
Houby Svitavska
Mykologická výstava živých hub našeho regi-
onu spojená s programy pro školy a mykolo-
gickou poradnou J. Zedníka. V době konání 
výstavy bude muzeum otevřeno i přes sobotní 
a nedělní dopoledne. 

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler  
– Spravedlivý mezi národy
Svitavské vily

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta
1.–30. 9. 2022
Anna Artemenko – Český grál. Svitavsko
Výstava pastelových kreseb ukrajinské akade-
mické malířky, která v současné době žije a tvo-
ří na Svitavsku.

Muzeum  
esperanta
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
(za čajovnou) 
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. 
Komentované prohlídky po objednání: Líba 
Dvořáková 604 377 616 nebo městské muze-
um 461 532 704.

Fabrika
Foyer
Ve foyer Fabriky Svitavy bude probíhat od 30. 
9. další ročník výstavy "Cesty duše". Výtvarné 
artefakty vytvořili lidé při hospitalizaci 
na Psychiatrickém oddělení Svitavské ne-
mocnice. Vernisáž, která proběhne 30. 9. 
od 16:00, doprovodí písničkářka a šansoni-
érka Pavla Boučková. Následuje promítání 
filmu " Bylo jednou jedno město bláznů" 
s moderovanou diskuzí o reformě péče o du-
ševní zdraví. Srdečně zveme nejen lidi s du-
ševními problémy a jejich rodinné příslušní-
ky, ale širokou veřejnost! Duševní zdraví je 
stejně důležité jako zdraví fyzické, často jde 
jedno s druhým ruku v ruce. Duševní zdraví 
je prozatím bohužel ve společnosti opomíje-
ným tématem. 
Součástí destigmatizace je i ochota se o du-
ševním zdraví začít více bavit. Proto je potřeba 
vytvářet otevřenější a bezpečnější prostředí 
ve společnosti. Ve spolupráci s SKS Svitavy 
pořádá Psychiatrické oddělení Svitavské ne-
mocnice a iniciativa Na rovinu. 

2. pasáž
Výstava KOMenský v KOMiksu
V červenci a srpnu můžete zhlédnout v pasáži 
Fabriky výstavu o Janu Amosi Komenském, 
která vznikla při příležitosti 350. výročí úmrtí 
(2020) a 430. výročí jeho narození (2022). Scé-
nář napsala spisovatelka Klára Smolíková, au-
torem ilustrací je Lukáš Fibrich. Výstava sezna-
muje originálním způsobem s celým životem 
J. A. Komenského a je určena nejenom dětem. 
Prostřednictvím komiksové podoby provází 
hlavními životními událostmi, dílem a odkazem 
Učitele národů.

Kino Vesmír,  
divadlo Trám
Výstava mladých umělců
Od začátku června vystavují malí a mladí 
umělci z GAMU (galerijní akademie mladých 
umělců při Městském muzeu a galerii ve Svi-
tavách) svá díla v prostorách Divadla Trám. 
Výtvarnou inspiraci děti nacházejí nejen v jed-
notlivých kapitolách dějin umění, ale i ve vý-
stavách, které svitavské muzeum pořádá. 
K vidění tak jsou nejen pravěké malby, baby-
lonské věže či krétské labyrinty, ale i secesní 
malby nebo fauvistické krajinomalby aj. Sou-
bor nejrůznějších témat a výtvarných technik 
je k vidění do konce prázdnin. Práce vznikaly 
během školního roku 2021/22 pod vedením 
Ley Sehnalové.

Kino Vesmír
8.–10. / čt, pá, so / 19:30
Jan Žižka ČR 2022 
PREMIÉRA!
Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího 
vojevůdce českých zemí. Hrají: Ben Foster, Mi-
chael Caine, Matthew Goode Til Schweiger... 
Režie: Petr Jákl. Vstupné: 140 Kč, čt titulky, pá-
+so dabováno, 125 minut.

26. / po / 19:00 / Fabrika
The Backwards – World Beatles Show 
v programu Beatles Solo Years
(Přeložený koncert z 15. 2. 2022)
Vstupné: 400 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek v recepci KC Fabrika 
a v síti SMSticket.

27. / út / 10:00 / Fabrika, aula
Virtuální univerzita třetího věku 
Informativní schůzka a první přednáška na téma 
Lidské zdraví. Pořádá městská knihovna. 

29. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Cestovatelský večer 
Asociace Brontosaura
Finsko vlakem za polární kruh
V pořadí 205. cestovatelský večer vás zavede 
do Finska. Vyprávění o městech Helsinky, Ko-
lari, Oulu, přírodě a železnici. Severskou zemí 
vás provede Jan Richtr. Vstupné: 40 Kč.

30. / pá / 20:30 / klub Tyjátr
OZZY OSBOURNE Tribute CZ
Téměř tříhodinová show v klubu Tyjátr, zazní 
největší hity od Ozzyho a také několik skladeb 
od Black Sabbath. Vstupné: 180 Kč předprodej 
(recepce Fabrika Svitavy, klub Tyjátr, SMSticket 
– od 1. srpna 2022), 230 Kč na místě.

1. 10. / so / 17:00 / městské muzeum 
Okouzlení dřevem
Zapomeňte na své starosti a spěch. Nechte se 
okouzlit krásou dřeva, nádherou barev, kterými 
nás obdarovává. Vernisáž výstavy intarzova-
ných obrazů Jana Maříka a dřevěných plastik 
Pavla Špeldy.

Workshopy
 
10. / so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Workshop plstění – loutky a figurky
Workshop je určen dospělým i rodinám s dětmi 
do 15 let. Pod vedením výtvarnice Edity Vaňkové 
se naučíte proměnit vlnu v krásné loutky či fi-
gurky. Cena 700 Kč za osobu, v případě rodin-
ného tvoření dítě do 15 let v doprovodu dospě-
lé osoby 600 Kč, v ceně je výrobní materiál, 
pracovní a ochranné pomůcky, odborný lektor, 
oběd a pitný režim. Kontakt: Jitka Olšánová, 
734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz. 

24. / so / 9:00–13:00 / muzejní dílny
Workshop kaligrafie
Workshop je určen zájemcům od 15 let. Cena 
1000 Kč za osobu, v ceně je materiál, zapůjče-
ní všech pracovních pomůcek, kaligrafický 
balíček, který vám zůstane ke cvičení doma, 
odborný lektor, pitný režim. Kurzem vás prove-
de lektorka Tereza Florianová.

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. 
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10. / so / 17:00
Cesta do Tvojzemí ČR, SK, Belgie 2022 
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje 
úžasný svět fantazie – Tvojzemí, kde opice a kr-
kavci mluví lidskou řečí. Animovaný rodinný 
film. Režie: Peter Budínský. Vstupné: 130 Kč, 86 
minut.

13. / út / 19:30
Minimata USA 2022
Johnny Depp v roli charismatického fotografa, 
který obětoval všechno, aby svými reportážními 
snímky ukázal pravdu, které se ostatní tak báli. 
Johnny Depp ve své životní roli! Režie: Andrew 
Levitas. Vstupné: 140 Kč, titulky, 115 minut.

14. / st / 19:30
Pozvánka do pekla USA 2022
Po smrti své matky a bez příbuzných podstoupí 
Evie (Nathalie Emmanuel) test DNA… a objeví 
dlouho ztraceného bratrance. Horor. Režie: Jessi-
ca M. Thomson. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky.

15.–16. / čt, pá / 19:30
Slovo ČR 2022 PREMIÉRA! 
Slovo je film režisérky Beaty Parkanové s Mar-
tinem Fingerem a Gabrielou Mikulkovou v hlav-
ních rolích. Vstupné: 130 Kč, 104 minut.

17. / so / 17:00
Princezna rebelka Francie 2022 
Pohádka vypráví o velkém dobrodružství malé 
obyčejné holky Mii, která se jednou z legrace 
převlékne za princeznu a pak musí zachránit 
celé království. Animovaný rodinný film. Vstup-
né: 120 Kč, dabováno, 89 minut. 

17. / so / 19:30
Vstupenka do ráje USA 2022 PREMIÉRA!
Že se vzali, považují oba za svou největší život-
ní chybu. Režie: Ol Parker. Vstupné: 140 Kč, ti-
tulky, 104 minut.

20. / út / 19:30
Moonage Daydream USA 2022
S hudebním filmem Moonage Daydream se 
vydáte na vzrušující výpravu do života jednoho 
z nejoriginálnějších a nejvýznamnějších muzi-
kantů všech dob – Davida Bowieho. Režisér 
Brett Morgen stvořil působivý kaleidoskop 
kombinující dosud neviděné záběry, nesmrtel-
nou Bowieho hudbu a jeho vlastní komentář. 
Vstupné: 130 Kč, titulky, 140 minut.

21. / st / 19:30
Krásné bytosti Island, Dánsko, Švédsko, Nizo-
zemí, ČR 2022
Drsné i magické dospívání na islandské perife-
rii. Vstupné: 120 Kč, od 15 let, titulky, 123 minut.

22.–23. / čt, pá / 19:30
Indián ČR, SK, Polsko 2022 PREMIÉRA!
Komedie Indián vypráví o hektickém životě 
zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše 
(Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí 
duch umírajícího indiánského náčelníka (Dani-
el Olbrychski). Režie: Tomáš Svoboda. Vstupné: 
140 Kč, 94 minut.

24. / so / 17:00
DC Liga supermazlíčků USA 2022 
Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční 
nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti 

a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. 
Animovaný rodinný film. Vstupné: 130 Kč, da-
bováno, 106 minut.

24. / so / 19:30
Banger ČR 2022 PREMIÉRA!
Slovo Banger znamená v raperském prostředí 
hudební hit. Režie: A. Sedlák. Vstupné: 120 Kč. 

27. / út / 19:30
Bestie USA 2022
Vyvézt rodinu na Safari vypadá na první pohled 
jako báječný nápad. Režie: Baltasar Kormákur. 
Vstupné: 140 Kč, od 15 let, titulky, 93 minut.

28. / st / 19:30
Avatar USA 2022
Obnovená premiéra! Avatar před námi otevírá 
neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie...
Oscarový režisér James Cameron začal pracovat 
na tomto unikátním 3D projektu před mnoha lety, 
kdy většinu jeho vizí ještě nebylo možno díky 
nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. 
Cesta do fantastického světa planety Pandora 
čekala na svou filmovou premiéru téměř 10 let! 
Vstupné: 160 Kč, dabováno, 161 minut. 3D

29.–30. / čt, pá / 19:30
Buko ČR 2022 PREMIÉRA!
Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který 
vypadá jako špatný vtip, protože jeho nová ma-
jitelka se koní bojí. Vstupné: 140 Kč, 112 minut.

Sport
FLORBAL
28. / st / 17:00 / hala Na Střelnici 
FBS Olomouc vs. PSN Tatran Střešovice
Extraliga žen ve florbalu.

FOTBAL
31. 8. / st / 14:00 a 16:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – FTA
ČDŽ U15 a U14.

3. 9. / so / 10:00 a 12:00 / UMT Lány
TJ Svitavy – Náchod
ČDŽ U15 a U14.

3. / so / 17:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Zámrsk
I.A třída muži.

4. / ne / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Náchod
ČLŽ U13 a U12.

4. / ne / 14:15 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Heřmanův Městec
KP dorostu U19.

4. / ne / 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Heřmanův Městec
KP muži.

10. / so / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Trutnov
ČLŽ U13 a U12.

11. / ne / 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Vyšehrad
ČDŽ U15 a U14.

17. / so / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Dobruška
KP dorostu U17.

17. / so / 15:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – České Heřmanice
I.A třída muži.

18. / ne / 12:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Lanškroun
KP dorostu U19.

18. / ne / 15:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Lanškroun
KP muži.

24. / so / 14:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – ČAFC
ČLŽ U13 a U12.

25. / ne / 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Orlicko
ČDŽ U15 a U14.

28. / st / 15:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Hlinsko
KP dorostu U19.

MODELÁŘSTVÍ
16.–18. / pá–ne / 
modelářský stadion Cihelna
Mistrovství ČR v kategorii F2D
Modelklub Svitavy pořádá mistrovství ČR s me-
zinárodní účastí. V pátek 16. je od 12 hodin re-
gistrace soutěžících a volný trénink. V sobotu 17. 
od 8 do 8.30 registrace soutěžících a losování, 
v 9 hodin zahájení mistrovství, od 9.30 do 13 
hodin soutěžní lety I. a II. kola, od 14 do 18 hodin 
soutěžní lety III., IV. a V. kola. V neděli 18. mezi 
10. a 13. hodinou soutěžní lety VI. a VII. kola, fi-
nále, ve 14 hodin vyhlášení výsledků.
V případě nepříznivého počasí se mistrovství 
přesouvá na 1. až 2. října. 

TROJBOJ
17. / so / 8:00–17:30 / sportovní hala Na Střelnici
9. mistrovství Východních Čech 
v klasickém (RAW) silovém trojboji
Závody v silovém trojboji. Jak název napovídá, 
jedná se o 3 disciplíny – dřep, benčpres, mrtvý 
tah. 

VOLEJBAL
10. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
„O svitavský škopeček“ – turnaj
Kadetky – liga.

10. / so / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy B – Česká Třebová
Muži – KP II. tř.

11. / ne / 9:00 / hřiště za Národním domem
Krajský přebor žáků – turnaj 
Starší žáci.

18. / ne / 10:00 / hřiště za Národním domem
Krajský přebor „trojek“ – turnaj
Ml. přípravka žákyň – KP.

19. / po / hala Na Střelnici
ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj 
České Budějovice
Muži – superpohár.
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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

Andělé ve Svitavách
Svitavy jsou městem, ve kterém se daří kultuře 
a umělecká díla se stávají součástí městských 
ploch. Naši předkové to dělali již dávno a krášli-
li své obce různými sochami. A tak dnes při 
toulkách po Svitavách narazíte na dřevěné so-
chy v místech, kde byste je nečekali. Ale také 
na obrazy. Připomeňme si Živou zeď, Venkovku, 
Klicperku, podchod Porta historica… 

Ale na začátku všeho toho venkovního umění 
byl řezbářský memoriál Aloise Petruse, pojme-
novaný po vynikajícím řezbáři, který žil od roku 
1945 až do své smrti v roce 1968 ve Svitavách 
a byl autorem bohatě řezbovaného měšťanské-
ho nábytku, loutkových divadel vyvážených 
v období první republiky do celého světa, 
a také různých drobnějších vyřezávaných před-
mětů. Od roku 2010 se na jeho počest, před 
poutí ke sv. Jiljí ve Svitavách, každoročně koná 
setkání řezbářů, na kterém před zraky kolem-
jdoucích vznikají nové sochy, následně dotvá-
řející příjemné prostředí ve městě. Letos se 
memoriál uskuteční od 29. srpna do 2. září 
v zahradě městského muzea a galerie, při-
čemž ho zahájí koncerty přímo v místě konání. 
V pondělí 29. srpna v 18:00 hodin se můžete 
těšit na známé kapely Kopjam a Do větru. Řez-
bářského setkání se letos účastní čtyři sochaři 
a jedna sochařka, a tak se budete moci setkat 
s autory z blízka i daleka – Petrem Steffanem 
z Městečka Trnávky, Honzou Ježkem z Dobruš-
ky, Martinem Zítkem ze Žďáru nad Sázavou, 
Witem Pichurskim z polské Opole a Romanou 
Krestýnovou z Ostravy. A to nejen v muzejní 
zahradě, ale i na dalších akcích končícího kul-
turního léta ve Svitavách. Přijďte se podívat, jak 
vznikají takové sochy, jak se v průběhu týdne 
proměňují. Z klád, které daroval pan Libor Šváb 
ze Skleného, po hotové plastiky. 
Slavnostní předání soch starostovi města se 
uskuteční v sobotu 3. září v 16 hodin a samo-
zřejmě jste všichni srdečně zváni. 

Blanka Čuhelová

Živé houby v muzeu
Přelom září a října patří v muzeu již od roku 
2018 nadšeným mykologům. Výstava Houby 
Svitavska představila za pět let své existence 

již stovky druhů hub našeho regionu. Letos pro-
běhne od 23. do 25. září a těšit se opět můžete 
na živé exempláře či hry a úkoly pro děti. Chy-
bět nebudou ani páteční výukové programy 
pro školy a víkendová odborná poradna Josefa 
Zedníka. V době konání výstavy budeme navíc 
otevřeni i přes sobotní a nedělní dopoledne. 
Brzy na viděnou!  Jakub Vrána

Ottendorferova knihovna
v proměnách času
Pro návštěvníky městského muzea bude od  
10. září připravena nová výstava, která mapuje 
neuvěřitelný příběh svitavského rodáka Valen-
tina Oswalda Ottendorfera a jeho knihovny. 
Oswald byl v mládí hledán policií, a to kvůli po-
litickým názorům a účasti v bojích na bariká-
dách v revolučním roce 1848. Za těchto okol-
ností byl donucen emigrovat, aniž by se mohl 
rozloučit s rodinou. Do svého rodného města se 
vrátil o víc jak 10 let později, tentokrát v roli vá-
ženého občana, který svými štědrými dary při-
spěl k rozvoji města. Díky němu mohla vznik-
nout tolik potřebná nemocnice, sirotčinec 
a chudobinec a také knihovna a čítárna. Otten-
dorferova knihovna se stala dominantou města 
a byla největší svého druhu u nás. Od slavnost-
ního otevření knihovny a odhalení sochy Mateř-
ské lásky v letošním roce uplynulo 130 let. O tu 
část knižního fondu, která se zachovala, dnes 
pečuje městské muzeum. Ve výstavě uvidíte 
knižní svazky, které zaujmou svou vazbou i ob-
sahem. Vystaveny budou také knihy, které pat-
řily ve svitavské knihovně k těm nejčtenějším. 
Výstava reflektuje dějinné události, které pro-

měnily samotnou knihovnu i její bezprostřední 
okolí, zároveň návštěvníky seznámí s úpravami, 
které toto místo čekají do budoucna. Přijďte se 
podívat, které známé osobnosti knihovnu na-
vštívili, jak to s ní bylo v dobách nesvobody, 
a ve kterých městech nejen v České republice, 
ale i ve světě, zanechal V. O. Ottendorfer svou 
nesmazatelnou stopu. Těšíme se na vás!

Monika Němcová

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (8)

Z muzejních sbírek
V letním vydání zpravodaje Naše město 
jsme společně nahlédli do muzejního 
fotoarchivu, ale víte, že muzeum má také 
svůj archiv s badatelnou? Archiválie, pod 
kterými si můžete představit například 
různé úřední dokumenty, koresponden-
ci, rukopisy, nebo výstřižky z novin, jsou 
uspořádány tématicky v jednotli-
vých kartonech a uloženy v muzejním 
archivu. Jeden z kartonů obsahuje veške-
ré materiály o životě Valentina Oswalda 
Ottendorfera, které se muzejníkům 
za dlouhé roky podařilo nashromáždit. 
V tomto kartonu naleznete kopie doku-
mentů z českých archivů, ale také doku-
menty z USA a různé fotografie.
Jednou z nejzajímavějších věcí v tom-
to kartonu, která člověka zaujme 
na první pohled, je slavnostní výtisk 
svitavských novin Die Brenn-Nessel 
z 20. srpna 1892, který je kompletně 
věnován rodině Ottendorferově. V na-
šem archivu naleznete originální výtisk 
těchto novin, ale také jejich kopii. 
Každá strana je barevně lemována 
a doplněna o drobné ilustrace a oz-
dobné písmo. Na úvodní straně je vy-
obrazen Oswald se svou ženou Annou. 
Z jejich manželství sice nevzešly žádné 
děti, ale Ottendorfer přijal za vlastní 
všech šest potomků Anny Uhlové. 
Na dalších fotografiích, umístěných 
po stranách úvodního listu, jsou vyob-
razeny dvě z Anniných dcer a upro-
střed vnučka Karola. 
Noviny vyšly před 130 lety, den před 
slavnostním otevřením knihovny a od-
halením sochy Mateřské lásky, informu-
jí občany o oficiálním programu tříden-
ních slavností, které začínají příjezdem 
Ottendorfera s nevlastní dcerou 
do města 20. srpna 1892. Na prvních 
stranách seznamují s osobou svitavské-
ho mecenáše a jeho prací pro německé 
noviny v USA New-Yorker Staatszeitung, 
jejichž byl spolumajitelem. Nejsou opo-
menuty ani jeho zásluhy pro rodné měs-
to, doplněné o  přílohu s vyobrazením 
budov, které se za jeho pomoci podaři-
lo postavit. A protože byl v tuto dobu již 
osm let vdovcem, noviny podstatnou 
část věnují vzpomínce na jeho zesnulou 
ženu. Ta byla za celoživotní charitativní 
činnost oceněna už v roce 1883. Cent-
rum, které v New Yorku založila, funguje 
dodnes a poskytuje péči starším a ne-
mohoucím.  Monika Němcová
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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

Trio Musette zahraje  
o pouťové neděli
Zveme vás na koncert rodinného instrumentál-
ního tria ve složení 2 flétny a akordeon (prota-
gonisté jsou ve věku 15, 20 a 55 let). Na kon-
certě, který se koná o pouťové neděli 4. září 
v kostele svatého Jiljí, zazní skladby A. Piazzo-
lly, B. Born, ale např. i J. Lennona. 

Neotřelá nástrojová kombinace, ale i výběr za-
jímavého repertoáru vás jistě příjemně překva-
pí. Stejně tak jako talentovaní mladí hráči, kteří 
už prošli mnohým koncertováním a své nástro-
je výborně ovládají. Však uslyšíte.  (kj)

Malý abonentní cyklus se vrací 
do Trámu a Tyjátru
Po venkovním MACu v parku Jana Palacha se 
Malý abonentní cyklus vrací zpět do Trámu 
a Tyjátru, kde bude v sobotu 17. září jeho 18. 
večer. A co bude na programu?
Divadlo NOTDIS, Turnov: Barbora: Kresby 
z Ještědí. Roku 1862 objevil Petr Mužák roz-
sáhlou korespondenci, která svědčila o vztahu 
jeho manželky Karoliny Světlé s českým spiso-
vatelem Janem Nerudou – o vztahu vážnějším 
než přátelství. Mužák většinu dopisů spálil a při-
kázal své ženě setrvat s ním v jeho rodném 
Podještědí, kde Světlá napsala povídku Nebož-
ka Barbora. Jevištní podoba této povídky, v níž 
zazní autentické dopisy Nerudy a Světlé, vyprá-
ví příběh dvou lidí, kteří dovedou vzdorovat 
všemu kromě lásky. Hrají: Viktorie Hrachovco-
vá, Vojtěch Franců.
Soubor LÁHOR/Soundsystem, Valašské Mezi-
říčí: Před sebou neutečeš aneb Nehodící se 
škrtněte! Není těžké zaměřit se na něčí chyby 
a najít je. Těžší je ustát ty vlastní. A nevyvodit 
z nich příliš unáhlený závěr. Jako naše kandi-
dátka na senátorský post, která krom lásky 
k opeře má i další méně i více záviděníhodné 
vlastnosti.
Chybí vám muzika? To bude překvapení. Začá-
tek je ve 20:00 pořád za 80 Kč pro studenty 
a pro ostatní za 110 Kč. 

Denisa Marková, Marcela Plíhalová, 
Barbora Samuelová, Sarah Sleamanová, 

Anna Stenzlová a Matěj Nárožný

Skupina Klíč slaví 40 let
13. / út / 19:00 / Fabrika
Slavnostní koncert legendární skupiny Klíč 
v tradičním sedmičlenném obsazení.

V letošním roce uplynulo už neuvěřitelných 40 
let od chvíle, kdy se na jaře roku 1982 sešlo ně-
kolik mladých muzikantů s tím, že společně 
založí folkovou kapelu. Novou formaci nejprve 
nazvali Petrklíč, ale již velmi brzy její jméno 
zkrátili na KLÍČ – a pod tímto názvem koncer-
tuje skupina dodnes. Repertoár začínající kape-
ly patřil sice k hudebnímu stylu, kterému se 
v osmdesátých letech minulého století říkalo 
„židličkový folk“, ale už po krátké době se KLÍČ 
začal nejvíce věnovat renesančně znějící autor-
ské písňové tvorbě (navíc velmi originálně po-
jaté) – a i díky tomu se pak v průběhu dalších 
let úspěšně propracoval mezi uznávanou a zce-
la nezaměnitelnou českou hudební špičku.

Silné melodie „klíčovských“ písní spojené s po-
etickými, výraznými a neotřele nadčasovými 
texty, které často vedou posluchače k hlubšímu 
zamyšlení, to vše umocněno propracovaným 
nástrojovým i pěveckým aranžmá jednotlivých 
skladeb (podpořeným vysokou interpretační 
úrovní všech muzikantů), takový KLÍČ už léta 
diváci i jeho příznivci znají, mají rádi a obdivují. 
Hudebními odborníky je pak KLÍČ často ozna-
čován za zakladatele žánru autorské historizu-
jící hudby – a tak se během své existence ten-
to soubor stal i výraznou inspirací pro spoustu 
dalších muzikantů a kapel.
Na jubilejních koncertech roku 2022 zazní jed-
nak nejúspěšnější písně skupiny Klíč, avšak 
ve výročním repertoáru bude i ukázka skladeb 
z počátečního období kapely a samozřejmě 
nebudou chybět ani nové písně z posledního 
profilového alba skupiny vydaného v roce 2018 
(během koncertu nabídne kapela divákům cel-
kem 30 písní a muzikanti přitom na pódiu vystří-
dají více než 60 hudebních nástrojů). Všechny 
letošní velké slavnostní koncerty odehraje KLÍČ 
ve svém tradičním sedmičlenném obsazení.
Obsazení skupiny KLÍČ: Jaroslav Marian  –  umě-
lecký vedoucí, zpěv, šestistrunná a dvanácti-
strunná kytara, perkuse, Pavla Marianová  –  zpěv, 
krumhorny, zobcové flétny, dechový syntezátor, 
metalofon, perkuse, Jana Slavatová  –  zpěv, bu-
ben, činel, perkuse, Jitka Krupičková  –  zpěv, 
příčná flétna, zobcové flétny, krumhorny, malý 
buben, perkuse, Jiří Krupička  –  zpěv, violonce-
llo, Jana Bošková  –  zpěv, příčná flétna, zobcové 
flétny, perkuse, Jan Janda  –  zpěv, dvanácti-
strunná a šestistrunná kytara. Vstupné: 300 Kč 
v předprodeji a 350 Kč na místě, předprodej 
vstupenek v síti SMSticket a recepci Fabriky.

Divadelní abonentní cyklus 
podzim–zima 2022/23
26. října / st / 19:00 / Fabrika 
Klicperovo divadlo (Hradec Králové)
Alena Mornštajnová: HANA
„Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost lidské-
ho života, pak to není štěstí, ale utrpení.“ Nová dra-
matizace bestselleru A. Mornštajnové psaná přímo 
pro Klicperovo divadlo. Hrají: Hana: Lucie Andělo-
vá / Mira: Anna Kratochvílová / Elsa: Kamila Sedlá-
rová / Greta: Martina Eliášová / Ivana: Martina No-
váková nebo Ivana Machalová / Ludmila: Lenka 
Loubalová / Rosa: Irena Kristeková / Jarmila | Jar-
ka: Jaroslava Košková / Ida: Barbora Kostkanová.
Upozornění: V představení zazní střelba. Po za-
čátku představení není možné vpustit pozdě 
příchozí diváky do sálu. Délka představení: 130 
minut (včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.

7. listopadu / po / 19:00 / Fabrika
Agentura Harlekýn (Praha)
Ingmar Bergman: Scény z manželského života
Od okouzlení až po brutální rvačku. Velmi silný 
příběh o manželství, o kterém budete ještě 
dlouhou dobu přemýšlet. Hrají: Marianne: Mi-
chaela Badinková / Johan: Michal Dlouhý / 
Peter: Kamil Halbich nebo Vasil Fridrich/ Kata-
rina a paní Jacobsová: Barbara Lukešová / paní 
Palmová, novinářka (hlas ze záznamu: Simona 
Stašová). Délka představení: 130 minut (včetně 
přestávky). Vstupné: 400 Kč.

7. prosince / st / 19:00 / Fabrika
Vršovické divadlo MANA (Praha)
Věra Mašková: Ve dvě na Kodaňské
Jedna z nejpozoruhodnějších dvojic první re-
publiky. Karel Čapek, autor, jehož věhlas překro-
čil hranice republiky, byl doma přijímán i nená-
viděn zároveň. Olga, jeho osudová žena, vstou-
pila do jeho života jako příval mladistvé energie, 
elánu a emocionality. Hrají: Lukáš Jurek / Petra 
Tenorová / Stanislava Jachnická. Délka předsta-
vení: 90 minut (bez přestávky). Vstupné: 400 Kč.

25. ledna / st / 19:00 / Fabrika
Divadlo Bez zábradlí (Praha)
Francis Veber: Blbec k večeři
V této bláznivé francouzské komedii platí, že 
kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá a kdo se 
směje naposled, ten se směje nejlíp. Hrají: Pierre: 
Václav Vydra / François: Josef Carda / Christine: 
Jana Boušková nebo Hana Heřmánková / Le-
blanc: Rudolf Hrušínský / Marléne: Jana Švan-
dová nebo Vlasta Žehrová / Kůň: Petr Pospíchal 
nebo Zdeněk Žák. Délka představení: 125 minut 
(včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.

Změna programu vyhrazena. Představení se 
konají ve Fabrice vždy od 19:00 hodin. Abo- 
nentní vstupenka na sezónu stojí 1000 Kč. 
Vstupné na jednotlivá představení činí 400 Kč. 
Předprodej abonentek začne 3. října v recepci 
Fabriky (po–pá 6:00–17:00 hodin). Stávající 
abonenti mají možnost výměny své abonentky 
od 12.–30. září 2022 v recepci Fabriky Svitavy.

KULTURA
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KULTURA

Městská  
knihovna

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

Slavíme 130 let knihovny  
ve Svitavách
V sobotu 10. září oslavíme 130 let od otevření 
veřejné knihovny ve Svitavách. K slavnostnímu 
uvedení do provozu došlo 21. srpna roku 1892. 
Knihovnu nechal postavit svitavský mecenáš 
Valentin Oswald Ottendorfer, v dobách své nej-
větší slávy obsahovala 22 tis. svazků a byla nej-
modernější německou knihovnou na Moravě. 
Knihovna měla také čítárnu a velký sál, kde se 
pořádaly přednášky a koncerty. 

Jejím účelem bylo sloužit svitavským občanům 
bez rozdílu a při jejím otevření Ottendorfer zdů-
raznil význam knih a vzdělávání. Chtěl, aby 
knihovna „čelila literárním brakům“ a byla příkla-
dem pro ostatní města. Vedoucí knihovny byla 
na přání Ottendorfera poslána na zaučenou 
do New Yorku, aby se seznámila s činností a sys-
témem tamní knihovny. Ottendorfer měl zásluhu 
také na tom, že do roku 1920 bylo provozováno 
17 putovních knihoven, které sloužily pro obyva-
tele nejbližšího okolí. Právem byla “Červená 
knihovna” nazývána hvězdou mezi rakouskými 
knihovnami. Od roku 1938 ovlivňovala činnost 
knihovny politická situace v Československu. 
Po válce byla velká část fondu zničena nebo 
rozkradena. Zůstatek knižního fondu je v součas-
né době uložen v depozitáři Městského muzea 
a galerie ve Svitavách. V roce 1969 se knihovna 
přestěhovala do budovy muzea a změnila svůj 
název na Okresní knihovnu ve Svitavách. V roce 
1991 byly zakoupeny první počítače, postupně 
došlo k zautomatizování veškerých knihovnic-
kých činností, v roce 1997 k připojení k Internetu 
a zpřístupnění fondu prostřednictvím online ka-
talogu. Od 1. ledna 2003 se stala knihovna pří-
spěvkovou organizací města s názvem Městská 

knihovna ve Svitavách. Přestože se v budově 
muzea postupně rozšiřovaly prostory pro knihov-
nu, rostoucí fond a zvyšující se nároky na prosto-
rové vybavení při zavádění informačních tech-
nologií vedly k tomu, že se hledaly možnosti, 
kam knihovnu přestěhovat. Vznikl projekt Multi-
funkčního vzdělávacího, komunitního a kulturní-
ho centra Fabrika. Knihovna byla stejně jako 
objekt Fabrika otevřena v květnu 2008. 

Knihovna dnes
Přestože se doba změnila, myšlenky Valentina 
Ottendorfera jsou stále stejné – platí, že knihov-
na a její služby jsou pro všechny, jsme vzdělá-
vací organizací, podporujeme lásku k literatuře, 
pořádáme různé přednášky a besedy a snaží-
me se kultivovat vkus návštěvníků. V rámci re-
gionální funkce poskytujeme také soubory knih 
malým obecním knihovnám na Svitavsku. Zá-
roveň reagujeme na změny ve společnosti 
a rozšiřujeme své služby. 
Přijď te se přesvědčit a seznámit se s činností 
a službami knihovny v sobotu 10. září od 13 
do 16 hodin. Prostřednictvím hry a různých ak-
tivit vám zábavnou formou ukážeme práci 
v knihovně v době minulé i současné. Zároveň 
si můžete zahrát deskovou hru, vyzkoušet vir-
tuální realitu, k nahlédnutí budou staré výtisky 
Svitavského deníku, fotografie z dob, kdy 
knihovna sídlila v muzeu a mnoho dalšího.
Oslavy výročí jsou spojeny s Dny evropského 
dědictví a akcí Zažít město jinak. Využijte příleži-
tosti a navštivte Ottendorferovu knihovnu a její 
depozitář, Nadaci Josefa Plívy a naši současnou 
krásnou knihovnu ve Fabrice!  Marta Bauerová

Virtuální Univerzita třetího věku 
– zájmové studium pro seniory
Již pátým rokem provozujeme tzv. konzultační 
středisko Virtuální Univerzity třetího věku 
(VU3V). Garantem studijního programu je Pro-
vozně ekonomická fakulta České zemědělské 
univerzity v Praze. VU3V je určena seniorům, 
kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání. Sys-
tém výuky je založen na videopřednáškách 
vysokoškolských lektorů. Lektoři tedy nejsou 
fyzicky přítomni, ale záznam přednášky je pro-
mítán prostřednictvím internetu. Po každé 
přednášce se vyplní společný test. Na násled-
né samostatné studium se předpokládá doba 
14 dnů. Studenti by měli ovládat základy emai-
lové komunikace. 
Probíhají dva kurzy za rok (jeden v zimním 
a druhý v letním semestru). Po ukončení kaž-
dého semestru obdrží senior Pamětní list. Po-
kud senior absolvuje celé studium, tj. 6 kurzů, 
může se zúčastnit slavnostní promoce v Praze. 
Cena kurzu je 400 Kč. První přednáška podzim-
ního kurzu na téma „Lidské zdraví" a informa-
tivní schůzka proběhne v úterý 27. září v 10 
hodin v aule Fabriky. Kdo se po zhlédnutí před-
nášky rozhodne VU3V navštěvovat, vyzvedne 

si přihlášku a uhradí poplatek. Bližší informace 
poskytne Jitka Kopečná (ko@booksy.cz, 
461 533 295).

Kluby v knihovně
12. / po / 10:00
Kouzelnými vrátky pospěš do pohádky 
– klub pro děti do tří let
Klubík v rámci projektu S knížkou do života, 
tentokrát s pohádkou Paleček. Budeme si číst, 
hrát a společně tvořit. Doporučený věk je půl 
až 2,5 roku. 

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

Virtuální realita
Přijďte si vyzkoušet do knihovny virtuální reali-
tu. Od září si můžete rezervovat termín, začíná-
me 12. září a pokračujeme každé pondělí dle 
rezervačního formuláře, který najdete na našich 
webových stránkách. 

15. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Arnošt Vašíček: Záhady na dosah ruky
Od magických rituálů v temném pravěku 
po nejnovější důkazy o UFO 
PhDr. Arnošt Vašíček je spisovatel, scénárista, 
cestovatel a záhadolog. Vystudoval obor Filmo-
vá a televizní žurnalistika na Fakultě žurnalisti-
ky UK. Navštívil mnoho zemí, kde hledá mj. 
i důkazy o mimozemských civilizacích na naší 
planetě. Je autorem mnoha knih, v kterých po-
ukazuje na dějinné události, které se navzdory 
vědeckému zkoumání doposud nepodařilo 
uspokojivě vysvětlit a které nás provokují svou 
tajemností. Záhadné archeologické nálezy, po-
divné záznamy v kronikách a také tajuplné 
okamžiky v životě některých proslulých osob-
ností naznačují, že minulost je daleko vzruši-
vější, než si vůbec dovedeme představit a vy-
bízejí nás k novému pátrání. Arnošt Vašíček se 
dotkne těchto témat: Jeskyně tisíce záhad, 
Golem a jeho bratři, Ztracení v propasti času, 
Incký princ na Moravě, Děsivé noční mory, Zá-
hrobní historky apod. Vstupné 50 Kč. 
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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:

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (44. DÍL)  

Věra Vodičková
Studentku svitavského gymnázia Věru Vodičkovou to již odmala táhlo k herectví. První zkuše-
nosti s „prkny, co znamenají svět“ si odbyla v rámci vystoupení tanečního kroužku, která kaž-
doročně na konci školního roku absolvovala v rámci akademie ZUŠ Svitavy. Po studiu na umě-
lecké škole působila v mnoha muzikálech, zkušenosti má i s televizním natáčením. Nyní žije 
v Praze se svým přítelem, zpěvákem Janem Kopečným, a říká, že je načase, aby se uměleckému 
směru věnoval pouze jeden z nich. V jakém představení ji můžete ještě vidět a jaký na mladou 
dámu neobvyklý koníček má?

nefunguje. Nicméně činohra pro mne byla jas-
ná volba. V rámci studia jsme chodili individu-
álně i na zpěv, ale přiznám se, že mě to nikdy 
nebavilo. Začalo mě to bavit až ve chvíli, kdy 
jsme si se spolužačkou spojily svoje hodiny do-
hromady, abychom mohly společně zpívat li-
dovky. Ona tenkrát zpívala druhé hlasy a tam 
mě to začalo vážně bavit. Doteď to mám tak, že 
nerada zpívám sólově, je to pro mě velký výstup 
z komfortní zóny. Ale miluju sbory, a to přede-
vším druhé a třetí hlasy, které bývají pod hlavní 
linkou, takže se nemusím trápit ve výškách.“
 
Účinkovala jste v mnoha muzikálech. Máte 
nějakou roli, která Vám přirostla k srdci?
„Jak to tak většinou bývá, tak ta první velká role 
nás poznamená nejvíc. Pro mě to byl muzikál 
Děti ráje, který jsme hráli neskutečných 6 let, a to 
na Výstavišti v Goja music hall. Hrála jsem roli 
mladé Kájiny. Byla to dokonalá kombinace či-

nohry, tance a tak trochu zpěvu, ale ten byl kon-
krétně u této role až na posledním místě. Další 
takovou rolí je pro mě Nikol v muzikálu Mýdlový 
princ, který se hraje v divadle Broadway v Praze. 
Tenhle muzikál bude mít teď v září derniéru, tak 
kdo jste ho ještě neviděl, určitě přijďte. Muzikál 
režíroval Radek Balaš a je to opravdu krásný 
český humor s písničkami Václava Neckáře. To 
je teď momentálně moje srdcovka.“

Objevila jste se také na televizní obrazovce. Je 
filmové prostředí hodně odlišné od divadla? 
Kde Vás mohli diváci vidět? 
„Mezi divadlem a natáčením je velký rozdíl. 
V divadle jednu hru zkoušíte několik měsíců. 

Po studiích na svitavském gymnáziu jste za-
mířila na vyšší odbornou školu hereckou. Kam 
konkrétně a jaký byl ve studiu rozdíl – umělec-
ký směr oproti klasickému vyučování?
„Oproti studiu na všeobecném gymnáziu je to 
velký rozdíl především v tom, že už jsem byla 
zaměřená na konkrétní směr, kterému jsem se 
chtěla věnovat. O to víc je samozřejmě to učení 
zábavnější. V rámci studia na VOŠ herecké 
v Praze jsme měli hodně pohybu, který mě vždy 
bavil, ať už to byla akrobacie, chůze na chůdách 
atd. Co mi tam trochu naopak chybělo oproti 
svitavskému gymnáziu, bylo zaměření na jazyky. 
Měli jsme tam pouze jednu hodinu týdně, což je 
dost málo, ale po domluvě s celou třídou jsme 
si prosadili ještě jeden jazyk navíc. Učení 
na umělecké škole pro mě bylo zábavné přede-
vším v tom, že už se člověk tolik nevěnuje teorii, 
ale samotné praxi. Navíc jsme měli velké štěstí, 
protože si nás pod křídla vzal jeden z nejuzná-
vanějších ruských režisérů, Lev Borisovič Eren-
burg, se kterým jsme nazkoušeli naše absol-
ventské představení, Schovanka, v Moskvě. Ta-
hle činohra mě zasáhla nejvíc. Hráli jsme ji ještě 
roky po ukončení školy v Divadle v Celetné.“
 
Měla jste vždy umělecké sklony? Co myslíte, 
že Vás nasměrovalo zrovna na tuhle cestu?
„Od mala jsem byla spíše exhibicionista a nej-
víc mě bavil pohyb. Dvanáct let jsem chodila 
do ZUŠ ve Svitavách, kde jsem se věnovala 
scénickému tanci pod vedením Květy Hrube-
šové a jednou ročně jsme měli vystoupení, 
na které jsme celý rok trénovali. Tato vystoupe-
ní byla propojena i s hereckými scénkami, kte-
ré mě bavily nejvíce. A tam někde to začalo… 
Po gymnáziu jsem se rozhodovala mezi dvěma 
školami. Jedna byla právě herecká, kam chodil 

můj bratranec, druhá byla Vojenská akademie 
v Brně. Po dni otevřených dveřích na Vojenské 
akademii, kde bych se musela topit opět 
v učebnicích, jsem se rozhodla vyzkoušet he-
rectví, a vsadila jsem tak na jednu jedinou kar-
tu. No a ono to vyšlo 😊.“
 
Táhne Vás to víc k herectví nebo zpívání? Pří-
padně je pro Vás ideální volbou právě kombi-
nace obou? Co Vás na tom baví?
„Ke zpěvu jako takovému jsem nikdy vedená 
nebyla a vždy jsem se chtěla věnovat právě 
pouze herectví. Samozřejmě jako malá jsem 
měla naivní představu o tom, že vystuduji čino-
hru a nabídky se pohrnou. Takhle to opravdu 
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A to podotýkám denně, většinou i o víkendech 
a zdarma. Pak už jen doufáte, že se představe-
ní bude prodávat, aby se vám to vynaložené 
úsilí vrátilo zpět. Jednou jsem takhle přerušo-
vaně více jak rok zkoušela jeden muzikál, který 
se nikdy neuvedl. To je ta daň za to, že děláte 
něco, co vás baví 😊. V divadle máte vše přesně 
naučené, každý krok po kroku, a pak s tím tak 
nakládáte. Při natáčení jdete s naučeným tex-
tem a na místě se dozvíte co a jak. Je to mno-
hem rychlejší práce a je hodně intenzivní. Mu-

síte být maximálně koncentrovaní. Hlídáte si 
kameru, abyste nevyšli ze záběru, soustředíte 
se na svůj text, který není tak zažitý atd. Je to 
adrenalin, a to mě fakt baví. 
Kromě různých seriálových epizodních rolí, ať 
už na TV Nova nebo na Primě, jsem si teď vy-
bavila natáčení Osudových lásek pro ČT. Popr-
vé jsem tam poznala pana režiséra Pavla Dra-
žana a práce s ním byla fantastická. Jednalo se 
o dokumentární cyklus a zahrát si v dobových 
kostýmech byl zkrátka výjimečný zážitek.“ 
 
Říkala jste, že herectví a zpěvu se nyní věnu-
jete jen okrajově. Kam tedy vedou Vaše kroky?
„Hned po studiích jsem začala pracovat v naší 
rodinné svitavské firmě Astur & Qanto, kterou 
před lety vybudovali moji rodiče a následně 
do firmy zapojili i mé dva starší bratry. Cítila 
jsem, že se chci vydat jinou cestou, ale nikdy 
jsem se nechtěla „trhnout“ úplně, a to přede-
vším z úcty k jejich práci a k tomu, co všechno 
dokázali vybudovat. Ono taky upřímně být he-
rec na volné noze je dost ošemetné, a tak 
spousta mých kolegů z divadla má i práci bo-
kem. Já jsem nikdy nebyla výjimkou. Doba 
covidu však hodně věcí změnila a já si uvědo-
mila, že bych se víc chtěla věnovat práci v Qan-
tu. Tu uměleckou část přenechám svému part-
nerovi, který je muzikálový herec a zpěvák 
a naplno se věnuje své kapele Botox, se kterou 
letos jezdí festival Hrady CZ. Přece jenom to 
„umění“ by měl v rodině dělat jenom jeden 😊. 
Předtím jsem měla práci pro firmu jako koní-
ček, teď chci mít jako koníček divadlo. Každo-
ročně tak pomáhám se zařizováním našeho 
reprezentačního plesu a focením našich kalen-
dářů, což má k umělecké sféře blízko. I tady je 
pro mě možnost, abych měla tu práci pestrou 

a kreativní. Herectví však úplně na hřebík po-
věsit nehodlám, a pokud se vyskytne nějaká 
pěkná nabídka, určitě ji s díky přijmu.“

Na sociálních sítích jsem dohledala, že ráda 
cestujete, především na vlastní pěst. Které 
země jste už navštívila? Máte nějakou oblíbe-
nou, ve které byste si třeba dokázala předsta-
vit i žít? 
„Cestování je pro mě droga, bez které nedoká-
žu být. Kdybych mohla, navštívila bych každý 
kout světa. Mým největším snem je Papua 
Nová Guinea. Tam mě ale přítel nechce pustit, 
protože u cestování moc nepřemýšlím a bez-
hlavě se vrhám do situací a míst, kam se každý 
úplně nehrne. To by se mně zrovna v Papue 
nemuselo vyplatit. Ale i tak se tam jednou po-
dívám! Z míst, která jsem doposud viděla, jsem 
si nejvíc zamilovala severní Thajsko. Je to do-
konalá kombinace dechberoucí přírody, skvě-
lého jídla a přívětivých lidí. Z cizích zemí je pro 
mě právě Thajsko jedinou zemí, kde bych si 
dokázala svůj život představit.“

To musíte mít spoustu zážitků…
„Co se zážitků z cest týče, těch je opravdu hod-
ně. Jako první se mi vybaví ten poslední, a to 
z Tanzánie, kde jsem byla letos v lednu s mojí 
maminkou. S tou mimochodem cestuju nejra-
ději, protože to je velkej dobrodruh. Řekla bych, 
že to mám po ní. Čím horší a složitější cesta, 
tím líp. To je naše motto 😊. Odjely jsme spo-
lečně na Zanzibar, ráj cestovatelů, všude krás-
né hotely, azurové pláže, jenže to nám bylo 
málo. My potřebujeme ten adrenalin. Oslovily 
jsme místního Masaje, jestli by nám nechtěl 
ukázat svou vesnici. Problém byl v tom, že ne-
uměl moc anglicky. A tak jsme se společně 
vydali na cestu na pevninu a bylo to vážně jed-
no velké dobrodružství. Nikdy jsme nevěděly, 
co nás čeká a jestli správně porozuměl tomu, 
co jsme po něm chtěly. Celou tu cestu mám 
uloženou na svém IG profilu a občas se na to 
zpětně sama dívám a čerpám z toho. Byl to 
fenomenální střet kultur a vážně to stálo za to. 
Cestování je pro mě o poznávání fauny, flory, 
lidí a jejich zvyků a čím jsou kultury odlišnější, 
tím je mně to bližší.“

Taky jsem viděla fotografie s parádními rybář-
skými úlovky. Je rybaření Váš velký koníček?
„Rybaření je pro mě relaxace. Jsem stále mezi 
lidmi, a proto sedět u vody a jen tak koukat 
do hladiny je příjemná změna. To pak ani ne-
musím nic chytit 😊. Největší zážitek z rybaře-
ní mám z Thajska z ostrova Koh Samui, kde 
jsem si splnila jeden ze snů, když se mi poda-
řilo nalákat Anténovce červenoocasého. Velmi 
kvituju to, jakým způsobem se tam o ryby sta-
rají. Nenechají nikoho rybu vytáhnout z vody 
na břeh, pokud chcete fotku, pěkně musíte 
mazat do vody, kde jsou mimochodem i Ara-
paimy, což jsou velcí predátoři dorůstající až 
do délky přes 3 metry. Opět to byl adrenalin 
a já mohla jet spokojená domů.“

Máte ještě další, řekněme na mladou ženu 
méně obvyklé, záliby?
„Zálib mám spoustu a kromě malování je to 
především příroda, kempování, stanování…pro-
stě vyjet do přírody a jen tak BÝT.“
 
Velká část Vaší rodiny žije ve Svitavách. Vrací-
te se do svého rodného města často? Máte zde 
nějaká oblíbená místa, které si nikdy nenechá-
te při návštěvě ujít?
„V poslední době jsem svůj rodný domov tro-
chu zanedbávala, a to především kvůli pracov-
ní vytíženosti. Jezdím do Svitav cca 2x do mě-
síce, ale nejvíc se sem vždycky těším na Váno-
ce. Chodíme po vyzdobeném, a na rozdíl 
od Prahy, i zasněženém náměstí… u toho mě 
vždycky pohltí příjemná nostalgie.“

Ptala se: Kateřina Kotasová

Vaše Tauer elektro
zůstává s vámi a mění se na

DATART

www.DATART.czSvitavy, OC PRO DŮM

Těšíme se na vás!
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SVČ Tramtáryje
————————

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

SVČ Tramtáryje
Nové kroužky v Tramtáryji
Pro letošní školní rok jsme pro vás rozšířili na-
bídku zájmových útvarů. Novinkou je kroužek 
Hobby horse, Malý Picasso, sportovní kroužek, 
kuželky, kroužek vaření a pečení, zumba pro 
děti, latinsko-americké tance a spousta dalších. 
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 informací o novinkách, akcích a kroužcích 
naleznete na www.svc.svitavy.cz. Přeji vám 
všem hezké babí léto nejen s Tramtáryjí! 

Ondřej Komůrka

Připravili jsme zájezd
Západní Tatry – Roháče 24.–28. 9. 2022
Pro milovníky horské turistiky je na konec září 
připraven tento atraktivní zájezd. Nejnavštěvo-
vanější částí Západních Tater je oblast zvaná 
Roháče. Právě v Roháčích najdete nejpopulár-
nější vrcholy a túry, včetně proslulých a nároč-
ných, řetězy zajištěných, výstupů na Ostrý Ro-
háč, Baníkov, nebo Tri kopy. Můžete se vydat 
na méně náročné, ale přesto velmi krásné túry 
– například okruh okolo Roháčských ples, 
na jejichž hladině se zrcadlí okolní vrcholky, by 
byla velká škoda vynechat. Na druhé straně 
hlavního hřebene pak leží mohutný vrchol Ba-
ranec. Další z možností je odpočinkový výlet 
dolinami Kvačianskou a Prosieckou. Ve středu 
při cestě zpět zrelaxujeme v termálních lázních 
Bešeňová. Cena je 3990 korun.
Cena zahrnuje 4x ubytování v turistické uby-
tovně v Zuberci, 4x polopenze, doprava klima-
tizovaným autobusem, průvodce. Přihlášky 
na https://svcsvitavy.iddm.cz/prihlaseni. 

Pavlína Šmerdová

MC Krůček
Poznejte centrum Krůček

Přijďte si vyzkoušet program v Krůčku! Po prázd-
ninách startujeme pravidelným programem Ba-
byklubu s myškou v úterý 6. září od 10 hodin. 
Poznat nás můžete již pár dní předem, a to v so-
botu 3. září na festivalu volnočasových aktivit, 
který proběhne od 14 do 22 hodin v areálu 
svitavského stadionu. Jsme spolupořadatelé 
této akce, která je realizována ve spolupráci 

s městem Svitavy, Sítí pro rodinu a díky finanč-
ní podpoře Pardubického kraje. Součástí pro-
gramu festivalu bude ceremoniál oceňování 
svitavských dobrovolníků, kteří působí v Dob-
rovolnickém centru Krůček. Naši dobrovolníci 
pomáhají v neziskových organizacích ve Svita-
vách a okolí a stát se novým dobrovolníkem 
můžete i vy, stačí, když je vám 15 let a více. 
Podrobnější informace a nabídku dobrovolnic-
kých aktivit získáte na e-mailu dobrovolnicke-
centrum@kruceksvitavy.cz, telefonu 604 291 49 
a také v rámci programu tohoto festivalu.
V pondělí 5. září se potkáme na tradičním Ha-
ppeningu s podtitulem „Znáte Krůček“? Ten 
proběhne v parku Jana Palacha (v příp. nepří-
znivého počasí v Krůčku) od 15:30 hod. Jde 
o přátelské neformální setkání na piknikových 
dekách s programem pro děti – ochutnávka 
našich klubů, představení dalších „krůčkov-
ských“ aktivit a akcí.
Od úterý 6. září pro vás bude fungovat opět 
nový pravidelný týdenní program a v říjnu se 
můžete těšit na vzdělávací semináře 
a workshopy nejen pro rodiče malých dětí. 
Přesné časové uspořádání pravidelného pro-
gramu, informace o přihlašování na vzdělávací 
akce a aktuální informace najdete na našem 
webu www.kruceksvitavy.cz a facebooku: face-
book.com/mckrucek. Můžete sledovat také 
krůčkovský Instagram https://www.instagram.
com/kruceksvitavy/ Bližší informace vám také 
rádi poskytneme na e-mailu materskecent-
rum@kruceksvitavy.cz nebo telefonním čísle 
737 236 152. Osobně nás najdete ve 4. patře 
multifunkčního centra Fabrika Svitavy. 

Bazárek
Oblíbený bazárek podzimního a zimního dět-
ského oblečení, vybavení, hraček, kočárků 
a dalších potřeb pro rodiny bude probíhat 
od středy 21. do pátku 23. 9. v sále Fabriky. 
V případě zájmu o prodej vašich věcí na bazár-
ku je nutné se zaregistrovat na bazarek@kru-
ceksvitavy.cz.  Kateřina Burešová

Klub seniorů
14. / st / 10:00 / DiscGolf Svitavy, Mezi Tratěmi 155
Rozloučení s létem 
Setkáním na discgolfovém hřišti, kde si mohou 
zájemci o tento sport vyzkoušet svou zdatnost, 
se společným opékáním špekáčků rozloučíme 
s odcházející létem. V případě nepříznivého 
počasí se akce ruší! 
Na tuto akci je třeba se přihlásit osobně od 1. 
do 12. září v klubu seniorů (Fabrika – 3. podlaží, 
místnost č. 301) vždy ve čtvrtek od 10:00 
do 11:30 hod. a v pondělí od 13:00 do 15:00 
hod. Nebo prostřednictvím e-mailu kssvitavy@
gmail.com. Akce pouze pro členy klubu!

22. / čt / 9:00–13:00 / Svitavský stadion – are-
ál zastřešené umělé ledové plochy
Fit senior roku 2022
Středisko volného času Tramtáryje připravilo 
pro svitavské seniory 60+ druhý ročník sportov-
ních her. Šestičlenná družstva budou soutěžit 
v netradičních  disciplínách jako např. hod 
na přesnost, jízda na koloběžce, petanque 
apod. Pro aktivní účastníky bude svačina zajiš-
těna. Účastnický poplatek ve výši 50 Kč uhradí 
soutěžící před zahájením her.

Přihlášku je možné podat osobně od 1. do 19. 
září v klubu seniorů (Fabrika, 3.podlaží, míst-
nost č. 301) vždy ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 
hod. a v pondělí od 13:00 do 15:00 hod. nebo 
prostřednictvím e-mailu kssvitavy@gmail.com. 
Zájemce uvede své jméno a příjmení, rok na-
rození, telefonní kontakt a zda je členem klubu 
seniorů. Určeno všem seniorům 60+!

27. / út / 10:00 / ul. Kpt. Jaroše, 
vstup z parkoviště z ulice Slovenská
Návštěva dílny uměleckého slévače 
Martina Horkého
Komentovaná prohlídka v dílně uměleckého 
slévače Martina Horkého. Počet účastníků je 
omezen, je nutné se přihlásit od 1. do 26. září 
v klubu seniorů (Fabrika, 3. podlaží, místnost č. 
301) vždy ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 hod. 
a v pondělí od 13:00 do 15:00 hod. nebo pro-
střednictvím e-mailu kssvitavy@gmail.com. 
Akce pouze pro členy klubu!
Pravidelná setkání členů klubu zahajujeme 
opět v pondělí 5. září 2022. Všechny aktivity 
klubu seniorů jsou prezentovány na nástěn-
kách ve Fabrice (přízemí a 3. podlaží před míst-
ností č. 301) a v elektronické podobě na webo-
vých stránkách www.ks.svitavy.cz nebo 
na facebooku www.facebook.com/kssvitavy.

Připravujeme:
4. 10. / út / 13:00 / Fabrika – velký sál
Svátek seniorů
Slavnostní setkání u příležitosti svátku senio-
rů zahájí krásnými skladbami pop operní zpě-
vák Peter Ďurovec. Následovat bude nová 
zábavná talk show trojice hereček a zpěva-
ček Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy 
Finkové. Vyprávění historek ze zákulisí natá-
čení a divadelního světa zpestří šansony 
a písně z muzikálů. Po skončení se uskuteční 
autogramiáda.
Součástí programu bude i ocenění prvního 
svitavského Seniora/ky roku 2022. Komu pře-
dá patronka a místostarostka Dita Kukaňová 
historicky první cenu se teprve dozvíme, 
o udělení ocenění rozhodne Rada seniorů 
Svitavy. Svátek seniorů se koná za finanční 
podpory z projektu Obec přátelská seniorům. 
Senioři se zdravotním postižením si mohou 
objednat zdarma dopravu na tel.: 730 844 717 
nejpozději do pátku 30. září 2022. Zveme 
všechny svitavské seniory! 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami
Oznámení
Sdělujeme, že od 1. 9. 2022 je opět zahájeno 
rehabilitační cvičení s prvky jógy. Cvičení bude 
probíhat v tělocvičně OO SPCCH Svitavy v uli-
ci Milady Horákové 16. Vítáme i nové cvičence, 
kteří se mohou informovat o termínech a prů-
běhu cvičení v kanceláři OO SPCCH Svitavy, 
Milady Horákové 16, nebo na tel. čísle 
737 423 883. Za OO SPCCH Svitavy 

Marie Kučerová 

Ozdravný pobyt respirických dětí a rodičů
V měsíci červenci se 20 dětí se svými rodiči 
a prarodiči zúčastnilo týdenního ozdravného 
pobytu ve Třech studních. Cestou tam jsme se 
stavili v Poličce v Muzeu, kde nás čekaly míst-

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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Týden (pro) pěstounství
V letošním roce opakovaně probíhá v Par-
dubickém kraji Týden (pro) pěstounství, 
a to od 12. do 18. září. Smyslem této akce 
je přiblížit široké veřejnosti formu náhrad-
ní rodinné péče – pěstounství. V našem 
správním obvodu žije v náhradní rodinné 
péči 68 dětí. Stále však evidujeme děti, 
které vyrůstají v ústavním zařízení, protože 
se pro ně nedaří nalézt náhradní – pěs-
tounskou rodinu. 

Co jsme připravili:
Den otevřených dveří na městském úřadě 
ve Svitavách dne 12. září (9:00–11:30) 
a dne 14. září (14:00–16:30) v místnosti 
OSPOD, č. dveří 121, T. G. Masaryka 25, 
Svitavy.
Zajímají vás otázky týkající se pěstounství, 
například: Kdo se může stát pěstounem? 
Jaký je rozdíl mezi trvalou a přechodnou 
pěstounskou péčí? Jak stát podporuje pěs-
tounské rodiny? Co je to doprovázení pěs-
tounů? Co obnáší vzdělání pěstounů? Jsou 
děti v pěstounské péči i nadále v kontaktu 
s biologickou rodinou? Tyto i jiné otázky 
můžete probrat se sociálními pracovnicemi 
i se samotnými pěstouny, které jsme na den 
otevřených dveří pozvali.

Rozběhneme pěstounství – po celý týden 
se můžete zapojit do akce Rozběhneme 
pěstounství (pořádá OSPOD Svitavy 
ve spolupráci Děti patří domů, z. s.). Letos 
bude možné běžet s registrací i bez regis-
trace. Smyslem běhu je podpořit myšlen-
ku pěstounství, aby se dostalo do povědo-
mí široké veřejnosti.
Pokud jste soutěživý, zaregistrujte se 
na webových stránkách www.rozbehne-
mepestounstvi.blogspot.com, po registra-
ci na webových stránkách obdržíte 
do mailu startovní číslo. Změřte svůj čas, 
změřený a zaznamenaný běh zašlete 
emailem zpět. Pod záložkou „Rozběhněme 
pěstounství ve Svitavách“ na zmíněných 
webových stránkách naleznete mapku sta-
novených okruhů (oblast rybníku Rosnič-
ka). Nejlepší výsledky budou oceněny 
drobnými cenami. Pokud si chcete pouze 
zaběhat či se jen projít, i to je možné. 
V tomto případě není třeba žádná regist-
race. Pokud si trasu proběhnete či projde-
te, stačí pouze zaslat informaci o absolvo-
vání trasy na email: rozbehnemepestoun-
stvi@gmail.com pro sčítání celkových 
kilometrů. Možnost je i online stažení star-
tovního čísla pro účastníky, kteří se ne-
chtějí registrovat. Za OSPOD Svitavy

Kateřina Drdlová

nosti plné her a stavebnic. Zde se všichni měli 
možnost pobavit a dostatečně „vyřádit“.
Ozdravný program byl zaměřen na celkové po-
sílení imunity, tělesné kondice a psychiky. Při 
každodenních ranních rozcvičkách jsme si pro-
táhli tělo a přivítali sluníčko. To nám opravdu 
po celou dobu přálo a tak dopolední rehabili-
tační a dechová cvičení mohla probíhat venku 
na čerstvém vzduchu. V oblibě byl i vnitřní ba-
zén, kterého jsme si dostatečně užili.
Odpoledne patřilo vycházkám se sportovními 
a poznávacími aktivitami. K tomu nám sloužila 
různá sportoviště, lanové centrum, v lese jsme 
překonávali překážky a z přírodního materiálu 
stavěli domečky pro lesní skřítky. Na celoden-
ním výletě do Nového města jsme navštívili 
Horácké muzeum. Největším zážitkem pro děti 
bylo strašidelné podzemí, kde se ti nejmenší 
trochu báli.
Týden utekl jako voda a je tu poslední slavnost-
ní odpoledne plné tanečků, her a zpívánek. 
Za vzorné plnění ozdravného programu obdr-
želi všichni diplom a spoustu dárečků. Pobyt se 
opět vydařil, a to díky skvělé partě dětí a rodičů. 
Domů odjíždíme všichni v dobré náladě a od-
vážíme si mnoho zážitků.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci pobytu a sponzorům za věcné i fi-
nanční dary.  Marie Grmelová

ZO Kardio Svitavy
Kamarádi si užívali léto na výletech
Především jsme rádi, že se, byť zprostředkova-
ně, setkáváme a můžeme zájemcům podat 
nové zprávy. Podařilo se uskutečnit plánovaný 
výlet do Slatiňan s návštěvou hřebčína a zámku 
a doporučujeme návštěvu obou míst. 
Prostředí i poutavé komentování průvodkyněmi 
o historii a současnosti slatiňanského panství 
s hřebčínem jsou důkazem o oddanosti k cho-
vu koní. Výlet jsme zpestřili návštěvou areálu 
Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku, kde 
někteří z účastníků trávili svůj rehabilitační čas 
a uvítali tuto možnost.
V srpnu se uskutečnila vycházka okolo rybníka 
Rosnička ve Svitavách. Jako ozvláštnění hned 
v úvodu vycházky jsme zamířili do mnoha ná-
zvy označovaného háje na pomezí katastrů 
Svitav a Javorníka. Mnoho z účastníků v tomto 
háji pobývalo na nejrůznějších akcích v časech, 
které někteří zatracují či na ně vzpomínají i pro-
to, že byli mladí. Následovala zastávka u rybář-
ské chaty „U Rosničky“ a odjezd poličských 
kamarádů ze zastávky železnice v Pražské ulici.
Protože jsme si vědomi, že řadě z našich bý-
valých i současných členů nedovoluje jejich 
zdravotní stav účast na vycházkách či výle-
tech, rozhodli jsme se, že uspořádáme setká-
ní maximálního počtu našich členů v Pomezí 

v tamním sportovním areálu, který poskytuje 
zázemí nejen pro tělohybné činnosti, ale 
i míru osobního komfortu, který mnozí potře-
bují. Akce se koná 27. srpna 2022, setkáme se 
v 10:28 (vlak 10:02 ze Svitav) na zastávce Po-
mezí (železniční přejezd silnice I/34 Svitavy-
-Polička) a následuje pěší vycházka cca 2 km 
do uvedeného areálu v Pomezí. Kamarádům, 
kterým zdraví nedovolí ujít ony 2 kilometry, 
zajistíme odvoz alespoň od železniční zastáv-
ky či podle domluvy. Přejeme všem hezké září 
a dny, kdy budeme moci být spolu, podle 
svých zájmů. Za ZO Kardio  Josef Zavřel

Zažij město jinak – bez zábran
V sobotu 10. září 2022 od 10 do 22 hodin pro-
běhne na náměstí Míru již třetí ročník akce Zažij 
město jinak – bez zábran. Jako předchozí roky 
součástí tohoto dne budou bleší trh, sousedský 
jarmark a sousedská grilovačka, ale třeba 
i tombola a další soutěže nejen pro děti. Mů-
žete se těšit na pouliční vystoupení písničkářů, 
slamerů, tanečnic, vernisáž obrazů, dětské hry, 
pohybové i kreativní workshopy, loutkové di-
vadlo, procházku městem po stopách zvíře-
cích obyvatel a netopýrů. Nabitý den zakončí-
me večerní fireshow za doprovodu bubnů.
Ve stejný den probíhají další skvělé akce. Přímo 
v budově Nadace Josefa Plívy od rána startuje 
další ročník festivalu Mind body spirit a zároveň 
byste si neměli nechat ujít oslavy výročí Otten-
dorferovy budovy a Městské knihovny ve Svi-
tavách. Přijďte za námi prožít naše město a oži-
vit náměstí! Srdečně vás zveme! Za tým ZMJSY 

Anděla Buchtová a Markéta Houserová

Nadace Josefa Plívy
Program na září 
1.9. trénink taneční skupiny SviTany
4.9. Otevřená Nadace
5.9. Čchi-kung; ZEN meditace; Wing Tsun
8.9. trénink skupiny SviTany; Čchi-kung
9.9. ženské kruhy
10.9. BODY MIND SPIRIT FESTIVAL, 
 ZAŽIJ MĚSTO JINAK
12.9. Čchi-kung; ZEN meditace; Wing Tsun
12.–18.9. Týden pěstounství – Děti patří domů
13.9. Káva s pěstouny; Zpívání u klavíru
14.9. mužské kruhy
15.9. trénink skupiny SviTany; Čchi-kung
17.9. Předporodní kurz: Můj porod I.
18.9. Den pro ženy
19.9. Čchi-kung; ZEN meditace; Wing Tsun
22.9. trénink skupiny SviTany; Čchi-kung
26.9. Čchi-kung; ZEN meditace; Wing Tsun
29.9. trénink skupiny SviTany; Čchi-kung

Otvírají se pravidelné aktivity: výtvarný kroužek 
„Malování se Stáňou“ – každou středu, divadlo 
Doma – každé pondělí. Sledujte náš Facebook 
Nadace Josefa Plívy Svitavy a kalendář na na-
šem webu www.nadacejosefaplivy.cz, kde 
najdete přesné časy i kontakty na rezervace 
míst. Pokud hledáte prostor, kde uskutečnit 
svůj program, nabízíme vám využití Nadační-
ho domu. Formou daru nabízíme zlevněné 
pronájmy prostor. Najdeme společné řešení 
s ohledem na aktuální program a využití pro-
stor. Kontaktujte na email nadacejosefapli-
vy@gmail.com nebo přes sociální sítě. 

Gabriela Malínková
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Zveme na zářijový Den pro ženy
Dne 18. září se Nadace Josefa Plívy stane 
od 15 hodin dějištěm Dne pro ženy. Pro zájem-
kyně z řad široké veřejnosti proběhne 
workshop ve stylu flirt dance a následný dopro-
vodný program – řízená relaxace a ochutnávka 
výběrové kávy v kavárně Šálek štěstí. Vstupné 
na akci je dobrovolné.

Den pro ženy již podruhé pořádá svitavská 
tanečnice Petra Snohová (SviTany). Jde 
o první ze série tanečních seminářů, které 
budou probíhat v Nadaci jednou měsíčně 
(podrobnosti na https://svitany.webnode.
cz/vyuka/).
Účastnice akce nemusí mít žádnou předcho-
zí taneční průpravu. Doporučujeme vzít si po-
hodlné oblečení na cvičení a pití. Tančit lze 
naboso nebo v obuvi s tenkou podrážkou. 
Jelikož je kapacita sálu omezená, je nutná re-
zervace místa předem na snohova.svitany@
gmail.com nebo na telefonu 776 815 777. Tě-
ším se na společné setkání!  Petra Snohová

Pionýrská skupina Vysočina
Vzpomínka na prázdniny

Táborová základna Pionýrské skupiny Vysoči-
na na Ostrém Kameni nedaleko Svitav ožila 
v první polovině srpna veselým ruchem. 
Uskutečnil se zde náš tradiční letní tábor pro 
více než čtyřicet dětí. Pravidelná akce letos 
obsahovala velkou táborovou hru na motivy 
knížek Kepler 62 populárního finského autora 
Timo Parvely.
Děti byly rozděleny do čtyř oddílů, které měly 
své barvy, pokřiky a silný týmový duch. Společ-
ně jsme zdolávali různé úkoly, zažívali terénní 
hry v okolních lesích, bavili jsme se na diskoté-
kách, při vodních hrách, drželi jsme hlídky nebo 
všichni společně zpívali u táboráků.
Velké poděkování patří naší hlavní vedoucí 
Aleně Petrželové, která se práci s dětmi 
ve Svitavách věnuje již desítky let a pravidel-
ný letní tábor je nádherným vyvrcholením 
každé sezóny.  Vojtěch Velecký

Univerzita třetího věku
Posluchači univerzity třetího věku promovali
Na konci června bylo v obřadní síni městského 
úřadu rušno. Za hojné účasti rodinných přísluš-
níků tam proběhla slavnostní promoce poslu-
chačů svitavské univerzity třetího věku. Běžně 
toto studium, které je určené pro seniory, trvá 
tři roky, proticoronavirová opatření studium 

o dva roky protáhla. Dvacítka úspěšných absol-
ventů převzala certifikát o ukončení studia 
od starosty města Davida Šimka a ředitele U3V 
Milana Báči.
V polovině září končí přihlašování ke studiu 
na svitavské univerzitě třetího věku. Studium 
pro seniory trvá 3 roky a probíhá především 
v učebnách gymnázia. Během 6 semestrů bu-
dou posluchači studovat základy přírodních 
věd, společenských věd, základy dějin umění, 
počítačové gramotnosti, regionální historii a vy-
branou medicínskou problematiku. Více infor-
mací na www.gyoa.svitavy.cz/u3v. Milan Báča

Evangelická církev Svitavy
Výlet jsme si moc užili
To ráno ve čtvrtek devátého června zrovna moc 
nelákalo k nějakému cestování. Přesto jsme se 
těšili na celodenní výlet pro seniory. Tuto akci 
připravila Evangelická církev ve Svitavách 
a pan farář Filip Keller. Všichni jsme již oslavili, 
nebo hnedle budeme slavit svoji osmdesátku. 
Cílem byly Třebechovice p. O. s prohlídkou svě-
tově známého Betléma, návštěvou rekreačního 
střediska patřícího evang. církvi v Bělči n. O. 
a závěrem prohlídka nedalekého skanzenu 
s větrným mlýnem. Autobus byl do posledního 
místa plný.
Za všechny zúčastněné seniory musím po-
děkovat za lidský přístup panu faráři a jeho 
společníku, kteří nám oba s úsměvem po-
máhali jak při nástupu, tak i výstupu z busu, 
neboť v našem věku již ty nohy tolik neslou-
ží a bez pomoci se neobejdeme. Výlet jsme 
si všichni moc užili, nakonec se nám i to 
počasí vydařilo. Budeme se těšit na příští 
podobný výlet a zatím budeme vstřebávat 
nabyté vzpomínky. 
Ještě jednou velké díky panu faráři Kellerovi, 
jehož zásluhou se i my, pro mnohé přestárlí 
senioři, podíváme do světa. A protože v mi-
nulých dnech oslavil své významné životní 
jubileum, přejeme mu hodně zdraví a životní 
svěžesti do dalších dlouhých let. Jen je nám 
líto, že tak obětavých lidí je poskrovnu, co 
chybí na patřičných místech. Oni i ti součas-
ní 60letí senioři sportovně schopní jednou 
budou 80letí s francouzskými holemi.

Ilona Dvořáková

Spolek DušeProstor
Zářijový program
Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s dušev-
ním onemocněním budou tyto úterky: 13. 9. a 27. 
9., a to vždy od 15:30 do 17:30 hod. v prostorách 
Centra duševního zdraví (CDZ) Svitavy na ná-
městí Míru 29/87. Klubové činnosti, kterou jsou 
otevřeny všem, kdo mají zájem se zúčastnit, pro-
běhnou v úterý 6. 9., kdy budeme malovat na ke-
ramiku (v CDZ od 15:30 do 17:30 hod.), a v út 20. 
9., kdy si zahrajeme discgolf v Discgolfparku 
ve Svitavách. Vezměte si s sebou 50 Kč na půj-
čovné disků. Sraz v 15:30 v CDZ Svitavy. Senior 
setkávání proběhne ve čtvrtek 29. 9. v Penzionu 
pro seniory, Felberova 31, Svitavy-Lány, od 15:30 
do 16:30 hod. V září je ještě možnost přihlásit se 
e-mailem (duseprostor@gmail.com) na kurz Har-
monizace uměním, který od začátku října pove-
de litomyšlská výtvarnice Lenka Řemínková. Více 
informací můžete najít na www.duseprostor.cz. 
Za DušeProstor Marie Boštíková

Harmonizace uměním 
Zveme vás na nadcházející říjnový kurz Har-
monizace uměním, jenž proběhne v prosto-
rách Centra duševního zdraví Svitavy. Jedná 
se o pět skupinových setkání, které povede 
výtvarnice Lenka Řemínková. V kurzu se bude-
me zaměřovat na kreativní metody léčení a har-
monizovaní života pomocí různých výtvarných 
technik a cvičení (art therapy). Tato setkání jsou 
přístupná pro každého a není třeba výtvarné zku-
šenosti. Přijďte, pokud se chcete naladit na sebe 
a dozvědět se např. o vlastních silných stránkách, 
nebo pokud hledáte řešení na různé životní situ-
ace, anebo pokud se chcete prostě jen tak pono-
řit do malování či kreslení. Jsou to nenáročná 
cvičení, a účel kurzu je vždy takový, aby jeho 
účastník odešel ještě s lepší náladou, než s jakou 
přišel. Pokud se chcete dozvědět více o vedoucí 
kurzu, navštivte její Facebook Lenka Řemínková 
Art a Instagram lenuleen. Přihlásit se můžete e-
-mailem na duseprostor@gmail.com do neděle 
30. 9. 2022. Pozor: kapacita skupiny je omezena 
na max. 8 lidí. Setkání budou probíhat každou 
středu od 15:30 do 17:30 hod. od 5. 10. do 2. 11. 
2022 na adrese nám. Míru 29/87, Svitavy.

Lenka Řemínková
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Přitáhnout děti
Na konci sezóny 2010/11 se rozhodla skupina 
rodičů založit mládežnický klub hokejbalu. Ne-
bylo cílem propagovat dospělý hokejbal, ale 
přitáhnout děti k této opomíjené hře. Po rekon-
strukci zimního stadionu v roce 2011 se nabí-
zelo využít novou plastovou plochu pro hokej-
bal. Zázemí stadionu poskytlo, v té době, nad-
průměrné zázemí. Rozvoj mládežnického 
hokejbalu prošel všechny kategorie od příprav-
ky, po dorost. Od roku 2015 se prohlubovala 
spolupráce oddílu s vedením našeho města. 

Tato etapa přispěla k zastřešení Svitavského 
zimního stadionu v roce 2019. V roce 2018 „ze-
stárli“ první odchovanci do seniorského věku 
a v tomto roce jsme poprvé pronikli do soutěže 
dospělých. V letošním roce doplní v senior-
ských soutěžích muže i samostatný tým žen.

Úspěšní odchovanci
Naši hráči a hráčky jsou stále mladí a mají toho 
hodně před sebou. Tak čas ukáže, jak se zapsa-
li do dějin klubu. Určitě nyní za patrioty může-
me uvést dvě jména, která se prosadila v nej-
vyšší soutěži juniorů za extraligový tým Pardu-
bic, a to Zdeněk Beneš a Vojtěch Dvořáček. 
Oba jsou nyní tahouny mužského týmu. Nemo-
hu vynechat Terezu Radovou, hokejistku z Mo-
ravské Třebové, která hraje v našem oddíle 
hokejbal od roku 2012, je aktuálně stříbrná 
z MS v hokejbalu 2022 v Kanadě. Dále aktuální 
sportovkyni roku Kateřinu Ondrovou. Nespočet 
hráčů se prosazuje v reprezentačních výběrech 
ČR, jak mezi chlapci, tak i mezi dívkami.

Trenéři
Jelikož byla práce oddílu od prvopočátku smě-
řována k výchově mladých hráčů, rozrostl se tým 
trenérů na současných deset. Čtyři trenéři svým 
rozvojem a studiem dosáhli na druhou nejvyšší 
trenérskou licenci „B“ a jsou certifikovanými tre-
néry České trenérské akademie ČOV. Kontinu-
ální vzdělávání vede k rozvoji trenérů a zavádě-
ní nových metod a pomůcek do samotných 
tréninků. Důkazem je aktuálně bronzová příčka 
na mistrovsví ČR v kategorii starších žáků.

Co nás čeká
Oddíl v současné době obsazuje do soutěží 
všechny věkové kategorie, mimo juniory. Již 
děti od 4 let se zapojují do hry na malém hřiš-
ti, tři proti třem. Silná kategorie přípravek se 
chystá na svoji premiérovou sezónu. Mladší 
žáci si zasoutěží v krajském přeboru. Starší 
žáky čeká v lize obhajoba 3 místa a možná 
přidají něco navíc…? Dorostenci poměří síly 
v extralize s nejsilnějšími týmy ČR. Muže čeká 
premiéra v 2. národní lize. Doufáme, že naváží 
na skvělé výsledky v Regionální lize. A nako-
nec ženy, které zabojují v nejvyšší soutěži za-
končené bojem o titul mistra ČR, to je výzva 
pro náš velmi mladý tým. 

Trénink nesmí nudit
Náš oddíl pracuje prioritně s mládeží, chceme 
přilákat děti ke sportu. Proto trénink nesmí nu-
dit! Výsledky a výkonnost přijdou po několika 
letech trénování samy. Naše představa je mít 
obsazeny všechny kategorie, abychom mohli 
nabídnout hokejbal komukoli, kdo bude mít 
zájem a chuť to zkusit. Ideální příležitost bude 
na Festivalu volnočasových aktivit v sobotu  
3. září 2022. Zpracoval: Zdeněk Beneš

SVITAVY A SPORT

TJ Sršni Svitavy
Předseda současný: Zdeněk Beneš 
Výkonný výbor: Miroslav Kloupar, Libor Ondra, Milan Sklenář, Karel Křivinka 
Založení: 30. 6. 2011 pod názvem HBC SRŠNI Svitavy, od sezóny 2012/13 přešel oddíl pod TJ 
Svitavy a přejmenoval se na TJ Sršni Svitavy 
Předsedové chronologicky, Petr Kopecký, Jiří Tesař, Zdeněk Beneš – do současnosti.

PO  18:00 - 19:30 

Ashtanga yoga primary 
series pokročilí
ÚT  18:00 - 19:30 

Hatha yoga  
začátečníci

ST  12:00 - 13:00 

Hatha yoga v poledne
ČT  17:15 - 18:15 

Ashtanga yoga  
začátečníci

ČT  18:30 - 20:00 

Hatha yoga  
pokročilí

VÍKENDY 

Hormonální jóga

PRAVIDELNÉ KURZY
09/2022 - 02/2023

ZAČÍNÁME OD 5. 9. 2022

VÍKENDY S JÓGOU - ŠIROKÝ DŮL

rezervace pobytu nutná do 31.8.
11. - 13. 11. 2022 nebo 25. - 27. 11. 2022

KDE 

Anahata 
Body Mind Spirit Studio  
Purkyňova 65, Svitavy

KONTAKT 

Petra Vystavělová, tel. 732 851 002

WWW.ANAHATAYOGA.CZ
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Florbal do nové sezóny s manažerkou Lucií Prokešovou
Svitavský florbal se po loňských oslavách čtvrt-
století klubu chystá na další sezónu, ve které 
bude nastupovat téměř 100 hráčů a hráček 
v šesti družstvech. Nejmenší reprezentanti klu-
bu jsou v družstvu přípravky (děti do 8 let), 
v této kategorii nejde ani tak o výsledky, jako 
hlavně o radost ze hry a učení se novým věcem. 
O něco starší elévové (8–10 let) hrají také pře-
devším pro zábavu a v soutěži hrané turnajo-
vým systémem se nepočítají body. Snažíme se 
rozvíjet kladný vztah ke sportu a respekt k sou-
peřům, rozhodčím i trenérům. Další bojovníci 
s hydrou na dresech jsou mladší žáci (11–13 
let). U těchto děvčat a chlapců už se oddíl více 
zaměřuje na rozvoj individuálních florbalových 
dovedností (vedení míčku, přihrávka, střelba). 
U starších žáků (14–15 let) rozvíjíme soutěživost 
a chceme v nich v problematickém adolescent-

ním věku udržet zapálení pro sport. Muži nemě-
li minulou sezónu úspěšnou a museli se tak 
rozloučit s Národní ligou. Nově budou působit 
v divizní soutěži a diváci se tak mohou těšit 
na derby s Litomyšlí nebo Vysokým Mýtem. 
Ženy měly o poznání příjemnější starosti. 
Do posledního turnaje se praly o druhé místo 
v tabulce, které by jim zajišťovalo přímý postup 
do první ligy. I přesto, že se tento poslední krok 
nevydařil podle představ, byla první kompletní 
sezóna mezi ženami povedená a hráčky braly 
pomyslný bronz za třetí místo ve 2. lize. V nové 
sezóně se tak dají očekávat ty nejvyšší ambice. 
Velké trápení oddílu jsou chybějící kategorie 
dorostu a juniorů, což narušuje kontinuitu ve vý-
chově hráčů a hráček. Doplnit tyto kategorie 
bude největším úkolem oddílu. Výraznou po-
moc si oddíl slibuje od Lucie Prokešové, hráčky 

a nově manažerky oddílu. Lucka pro klub začí-
ná pracovat na poloviční úvazek a její rolí je 
zajistit chod a rozvoj oddílu. Má na starosti ko-
ordinaci a vzdělávání trenérů, nábory či komu-
nikaci s rodiči. I díky její aktivitě se příznivci 
florbalu mohou hned na začátku sezóny těšit 
na výjimečnou událost. Ve středu 28. září se 
od 17 hodin odehraje ve svitavské hale 
Na Střelnici utkání Extraligy žen mezi FBS Olo-
mouc a PSN Tatran Střešovice. V realizačním 
týmu Olomouce navíc působí svitavská florba-
lová legenda a bývalá reprezentantka Lenka 
Kubíčková. Lukáš Brýdl

Ohlédnutí za úspěšnou sezónou trojbojařů
Začnu tím největším úspěchem v našem oddí-
le a to, že Ondřej Šíp vybojoval titul Mistra Ev-
ropy v juniorské kategorii! Také získal medaile 
za jednotlivé disciplíny – zlato za mrtvý tah, 
stříbro za dřep a bronz za benčpres. Také náš 
Roman Štěpánek byl v české reprezentaci 
a skončil na 10. místě v mužské kategorii. Klu-
ci reprezentovali, spolu s dalšími závodníky, 
Českou republiku na Mistrovství Evropy v silo-

vém trojboji dorostu, juniorů, mužů a žen, ko-
nané v Plzni. Na Mistrovství ČR v silovém troj-
boji družstev náš tým, ve složení: Lacko Tomáš, 
Zerzánek Libor, Štěpánek Roman a Novák Li-
bor, skončil na krásném 3. místě. Na dalším 
oddílovém Mistrovství Moravy jsme měli hned  
2 týmy. „Áčkový“ tým skončil na 4. místě – Kru-
šina Patrik, Zerzánek Libor, Kubica David, Zvo-
nič Zdeněk. „Béčkový“ tým složený víceméně 
z nováčků: Cedzo Milan, Novák Libor, Pytlík 
Michal, Novotný Richard; 15. místo.
A na závěr závody v „benčpresu veteránů“. To-
máš Lacko vybojoval zlatou medaili v kategorii 
masters 1, Novák Libor stříbrnou v kategorii 
masters 2 a Jaroslav Doleček 4. místo také 
v kategorii masters 2. 
Chceme vás tímto pozvat na „trojbojařské zá-
vody“ zde ve Svitavách, které budeme pořádat 
v sobotu 17. 9. v hale Na Střelnici. Nakládat 
na činku začneme v 8 hodin ráno. 

Kristýna Šigutová

Den na Cihelně s kynology
V pátek 24. června 2022 pořádala ZKO Svita-
vy-103 akci pro studenty gymnázia ve Svita-
vách a ZŠ a MŠ Svitavy Lačnov nazvanou Den 
se ZKO Svitavy-103.
Skupina základních kynologických činností 
Policie ČR pod vedením podporučíka Petra 
Ziky předvedla ukázku výcviku služebních psů, 
poslušnost a zadržení pachatele v různých si-
tuacích. Dále následovala ukázka členů ZKO, 
kteří předvedli základní výcvik psů, poslušnost, 
výcvik štěněte, nácvik různých triků a ukázku 
canisterapie.
Poslední část se skládala z ukázky techniky 
a vybavení Agentury vojenského zdravotnictví 
AČR. Výjimečná technika vojenského zdravot-
ního ústavu, zajímavý výklad, ukázka dekonta-
minační sprchy a prostředků k odběru biolo-
gických látek byly velmi zajímavým zakonče-

ním celé akce. Děkujeme všem účastníkům 
a těšíme se na další akce pořádané ZKO Svita-
vy-103. Město Svitavy podporuje sport a volno-
časové aktivity! Více fotografií z naší činnosti 
najdete na našem webu či facebooku. Za ZKO 
Svitavy-103. Zdislava Šmídová

Soustředění  
talentované mládeže
Tradiční akcí Modelářského klubu Svitavy pod 
záštitou SMČR Praha je soustředění talentova-
né mládeže ČR, které se zabývá především 
upoutanými modely. Ve druhé polovině červen-
ce proběhlo soustředění na stadionu Cihelna. 
 Vedoucí kroužku SVČ Tramtáryje Tomáš Weis, 
dále Jaroslav Paleček, Jan Kopřiva a Jan Šin-
delka se vzorně starali o svých 16 svěřenců 
a připravovali je tak ke sportovní modelářské 
kariéře, která je v budoucnu určitě očekává. 
V modelářském areálu vznikla dílna, kde pro-
bíhaly finální úpravy nebo také opravy havaro-
vaných modelů.

Soustředění bylo zaměřeno na zdokonalení 
pilotáže, seznámení se se soutěžními a staveb-
ními pravidly, bezpečností a ochranou zdraví. 
V polovině soustředění se uskutečnil odpoled-
ní výlet. Tentokrát jsme vyrazili do Vlkova neda-
leko Litomyšle, kde se nám představily RC 
modely s rozpětím křídel až 3 m a váhou přes 
20 kg. Jsou to přesné repliky skutečných strojů. 
Na obloze máte pocit, že vidíte ty skutečné. Při 
soustředění se létalo hlavně s upoutanými mo-
dely kategorie UŠ,UR20 ale také s F2D. Pro 
začínající modeláře byly k dispozici i modely 
zvané vozembouchy. Někteří při nástupu 
na soustředění nedrželi „účko“ v ruce a v sobo-
tu se již zúčastnili soutěže. Soustředění bylo 
ukončeno veřejnou soutěží. Na tuto událost 
přijeli další modeláři z republiky a ještě radou 
pomohli "mladým", aby co nejlépe obstáli v zá-
věrečném klání. Létalo se v kategoriích UŠ, UR 
20 a 25. Zvláštní soutěž byla v F2D – vzdušný 
souboj. V září zde budeme hostit MČR F2D, 
a tak jste všichni zváni. Zdeněk Uher


