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Pohádkový les
TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu  
1. října již 27. ročník pochodu nejen pro 
malé děti. V letošním roce se nám v lese 
ztratila zvířátka, která narušují jednotlivé 
pohádky. Potřebujeme pomocníky, kteří 
nám je pomohou chytit a vrátit tam, kam 
patří. Start je na pláži u rybníka Rosnička 
od 13:30 do 15:30 hodin. Startovné je 50 
korun, účastníci v maskách budou mít 
vstupné zdarma. Všichni v cíli získají di-
plom. U chaty Rosnička bude od 16:30 
hodin probíhat hudební představení  
Hulahou. Pochod se koná za každého po-
časí. Těšíme se na vás.            David Šimek

Juniorský triatlonista  
Marek sbírá úspěchy202

Svitavský informační měsíčník
říjen 2022

10Charita bude jezdit 
ekologicky 
 

Svitavští světáci:  
Michal Matějka5

Také svitavští senioři 
oslaví svůj svátek
Na první den v měsíci říjnu každoročně připadá Mezinárodní den seniorů. Zastavte se na chvil-
ku spolu se svými nejbližšími a udělejte v tento den radost svým babičkám, dědečkům a rodičům. 
Věnujte jim dárek v podobě společně stráveného času. Pozvěte je třeba na procházku, na kávu 
nebo do kina, zaslouží si poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké.   

Seniory vnímá vedení města jako rovnocenné 
partnery pro komunitní práci a spolu s Klubem 
seniorů pro ně u příležitosti Dne seniorů chys-
tá dárek v podobě svátečního odpoledne  
s vystoupením italského zpěváka Andrea An-
drei a zábavné talk show trojice hereček  
a zpěvaček Sandry Pogodové, Jitky Asterové 
a Lindy Finkové. Součástí programu bude  
i ocenění svitavského Seniora/seniorky roku 
2022. V letošním roce se jedná o první ročník 
udílení ceny Svitavský senior/seniorka a pat-
ronkou akce je místostarostka Dita Kukaňová. 
Cílem ceny Senior roku je podpora seniorů 
jako významné skupiny občanů a ocenění 
těch, kteří svou aktivitou ovlivňují nejen své 
vrstevníky, ale i ostatní. Ocenění má inspirovat 
seniory v jejich vlastním životě a posilovat je-
jich sebevědomí a sebedůvěru. Oceňovaný 
senior/seniorka obdrží plaketu zhotovenou 

svitavským uměleckým slévačem Martinem 
Horkým, pamětní list a drobný dárek. 
Prozatím prozradíme, že pan Jindřich Zrůstek, 
který v dubnu letošního roku opustil naše 
řady, získá ocenění in memoriam. Celý svůj 
život věnoval lidem s postižením. Byl prvním 
předsedou okresní organizace Svazu posti-
žených civilizačními chorobami, stál u zrodu 
dnešní Salvie, byl spoluzakladatelem Kardio-
klubu, organizačně se podílel na ozdravných 
programech pro kardiaky. Pro mnohé byl 
znám jako „Jindra“ s úsměvem na tváři a se 
srdcem na dlani. S ostatními nominovanými 
budete seznámeni v příštím čísle nebo na 
slavnostním odpoledni ke Dni seniorů, které 
se uskuteční v sále kulturního centra Fabrika 
v úterý 4. října 2022 od 13 hodin. Přijďte se 
také podívat a podpořit svitavské seniory.                                

Šárka Řehořová
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Díky projektu Obnova a rozšíření vozového par-
ku Charity Svitavy vyjedou charitní služby za 
svými klienty 9 novými auty. Dotace z Evropské 
unie a ministerstva pro místní rozvoj na poříze-
ní vozů činila 95 %, na Charitu tedy připadl do-
platek 5 % ceny aut. Jedná se o 8 osobních 
automobilů Škoda a 1 Ford tranzit s elektrickou 
přestavbou pro vozíčkáře. V dotaci byla nasta-
vena kritéria pro výběr vozů, jedná se tedy  
o auta splňující přísné ekologické normy. Jsou 
to elektromobily – plug-in hybridy. 
Za nová auta z grantu jsme opravdu vděčni pro-
tože se nám podařilo získat kvalitní auta za pro 
nás minimální náklady. Bude je využívat přede-
vším početný tým pečovatelské služby. Díky 
nim však bude zajištěna i domácí zdravotní 
péče, která téměř rok jezdila pěti zdarma vypůj-
čenými vozy od společnosti Louda auto-po-
bočka Svitavy. Za tuto velkorysou podporu 
patří společnosti Louda Auto obrovský dík. Vel-
ké poděkování patří také Městu Svitavy, které 

nám pomáhá zajistit parkovací místa, kde bude 
možnost auta dobíjet. Opravdovým přínosem 
se stává nový Ford tranzit s elektrickou zvedací 
plošinou. Pečovatelská služba, která má z Tří-
králové sbírky k dispozici moderní schodolez  
a nyní tento vůz, je připravena na převoz hůře 
pohyblivých nebo zcela nechodících klientů 
například k lékaři. Pro ty, kteří chtějí i ve stáří či 
nemoci zůstat doma, je to neocenitelná pomoc. 
Provedení zvedáku ve variantě elektro pak za-
jišťuje komfort klientům a šetří záda pečovate-
lek. Kromě denního centra Světlanka se většina 
naší práce odehrává v domácnostech klientů, 
současně může být v terénu i 15 pracovníků. 
Za klienty jezdíme nejen po Svitavách, ale i do 
dalších 17 okolních obcí. Potkáváme se na sil-
nicích, naše bílá auta s červeným křížem jsou 
stále v provozu. Pokud někdo z vašich blízkých 
nebo vy sami potřebujete naši péči a podporu 
v sociální nebo zdravotní oblasti, rádi přijede-
me i k vám.                               Vendula Kouřilová

Vážení Svitavané,
současná situace kolem cen energií dělá vrás-
ky na čele snad každému z nás. Ceny v po-
sledních týdnech vzrostly závratnou rychlostí, 
a tak všichni řešíme výši záloh a případný do-
platek za spotřebovaný plyn či elektřinu. Věřte 
však, že aktuální ceny energií do složité situa-
ce dostávají i veřejnou správu. Město Svitavy 
si v roce 2020 zajistilo nákupem energií na 
burze a fixní cenou na dva roky výhodný ná-
kup elektřiny i plynu. Aniž bychom dopředu 
věděli, k čemu letos dojde, díky tomuto prozí-
ravému kroku z roku 2020 jsme ušetřili a ještě 
ušetříme opravdu značnou sumu finančních 
prostředků. Vyhlídky pro další období však 
nejsou příliš optimistické. Pokud dojde na ten 
nejčernější scénář, město by v roce 2023 moh-
lo za energie zaplatit dokonce 130 milionů 
korun – to oproti letošním 30 milionům! A to je 
propastný rozdíl. Proto jednotlivé odbory úřadu 
a městské organizace zpracovávají krizový 
scénář, který by měl ukázat způsoby, jimiž by 
se dalo, při lehčím omezení komfortu, docílit 
výraznějšího ušetření peněz za energie. V žád-

ném případě nemáme v plánu nějaká drastic-
ká opatření, při nichž by například žáci muse-
li sedět ve školách v zimních bundách nebo 
by senioři měli mít v koupelnách nepřiměřeně 
chladno. Chceme mít ale dopředu připravené 
možné scénáře, jež bude možné v případě 
nouze využít. O všech opatřeních vás samo-
zřejmě budeme včas informovat.
Vzhledem k tomu, že si nyní energie vyžádají 
větší částku i z domácích rozpočtů, bude mít 
nyní větší část populace nárok na různé dávky, 
například na příspěvek na bydlení. Spočítejte 
proto doma vaše běžné výdaje a zkontrolujte, 
zda byste mohli o nějakou podporu od státu 
požádat. Neostýchejte se, pokud na jakýkoliv 
příspěvek „dosáhnete“, o podporu požádat, 
vždyť i menší příspěvek vám může přinést  
v současné nelehké době klidnější spaní. 
Ochotně vám poradí i pracovníci sociálního 
odboru městského úřadu, na něž se můžete 
obrátit s prosbou o radu i s konkrétním problé-
mem. Přeji nám všem klidný říjen. 

David Šimek, starosta města

INFORMACE Z MĚSTA

víTE, žE...

Za 10 let rozdal 
spolek přes  
tři miliony korun 

Dne 2. září proběhl v areálu Na kurtech ve Svi-
tavách 10. ročník charitativního tenisového 
turnaje pořádaný spolkem Svitavské tenisové 
srdce.  Turnaje se zúčastnilo 31 dvojic a k vi-
dění byly urputné souboje. Zajímavější však 
byla jiná čísla. Podpořit tuto dobročinnou akci 
se rozhodlo 114 sponzorů, firem i jednotlivců. 
V letošním roce bylo darováno rekordních 675 
tisíc korun a celková suma, kterou spolek za 
svoji existenci věnoval, přesáhla tři miliony ko-
run! Pomoc směřovala, stejně jako v minulých 
letech, rodinám, které se potýkají s nějakou 
formou zdravotního hendikepu u svých dětí,  
a organizacím pomáhajícím potřebným. A to 
zejména na pomůcky, přístroje, rehabilitační 
pobyty a jiné náklady, které nejsou propláceny 
zdravotními pojišťovnami. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem spon-
zorům a současně všechny pozvat na příští 
ročník, který se uskuteční tradičně první záři-
jový pátek roku 2023. 
Jan Krejčí, Pavel Ducháček, Lenka Karlíková

Přehlídka středních 
škol Svitavy 2022 
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Svitavy, 
pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy 
a vybraných středních škol z jiných regionů 
Přehlídku středních škol 2022. Akce se koná 
ve čtvrtek 20. října 2022, pro veřejnost v době 
od 9.00 do 17.00 hod. v přízemí Fabriky. Sr-
dečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pra-
covníky, výchovné poradce a všechny, kteří 
chtějí získat přehled o nabídce vzdělávání  
v našem regionu.                    Barbora Kabátová

…na náměstí Míru 19/72 je otevřena 
nová prodejna Vigeo Tobi (být pln ži-
vota)? Nabízejí dovezené byliny a ex-
trakty z Amazonie, Himalájí a Čech. 
Vybírat můžete z 90 produktů na širo-
kou škálu zdravotních potíží, detoxika-
ci a doplňky stravy. K dispozici je i pří-
rodní kosmetika, drogerie, dárky  
a zdravá výživa. Otevřeno je v pondělí 
od 12 do 17, od úterý do pátku od 9 do 
16.30 hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin. 
Telefonní kontakt je 732 340 330.

Charita bude jezdit ekologicky
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Pokud máte nařízenou exekuci kvůli dluhu vůči 
veřejnoprávnímu subjektu  (např. dluh za nájem 
v obecním bytě, dluh za poplatky za svoz ko-
munálního odpadu, dluhy na zdravotním pojiš-
tění, dluhy vůči některým dodavatelům energií, 
dluhy na rozhlasových a televizních poplatcích 
apod.), můžete do 30. listopadu využít akci Mi-
lostivé léto II. Jde o šanci, jak se zbavit někte-
rých exekucí tím, že zaplatíte původní dluh (tzv. 
jistinu) navýšený o administrativní poplatek a 
stát vám odpustí veškeré sankce, úroky z pro-
dlení a další náklady. Aby mohla být exekuce 
ukončena, musíte tedy exekutorovi zaplatit do-
sud neuhrazenou dlužnou jistinu plus náhradu 
nákladů exekutora ve výši 1500 Kč + DPH  
(tj. 1815 Kč vč. DPH). 
Cílem akce je dát šanci lidem, kteří se dostali 
do dluhové pasti (vymáhané příslušenství totiž 
často mnohonásobně převyšuje původní dluž-
nou částku a je pak téměř nemožné dluh spla-
tit), na nový začátek. Pokud jste se vy nebo 
někdo ve vašem okolí ocitli v této nelehké situ-
aci, využijte tuto jedinečnou šanci. Podobný 
projekt totiž v budoucnu zatím plánovaný není.
Letos se navíc k akci rozhodli dobrovolně při-
pojit také někteří soukromí věřitelé (Airbank, 
Česká spořitelna, Home Credit, Moneta Money 
Bank, Raiffeisenbank, Unicredit a Zaplo, se-

Z jednání rady
Rada na svém zasedání dne 22. srpna 2022 mj.:
•	 byla	seznámena	se	zprávou	o	plnění	plánu	 
a rozpočtu města a jím zřízených organizací za 
1. pololetí roku 2022 a doporučila zastupitelstvu 
města vzít tuto zprávu na vědomí;
•	rozhodla	o	přidělení	tří	městských	bytů	ve	
výběrovém řízení a uzavření nájemních smluv 
na dobu jednoho roku;
•	schválila	žadatele	o	poskytnutí	finančního	
příspěvku z Fondu regenerace památek a do-
poručila zastupitelstvu schválit návrh na po-
skytnutí dotace;
•	v	rámci	veřejné	zakázky	malého	rozsahu	na	
stavební práce, zadávané mimo režim zákona 
o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Od-
počívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly ve 
Svitavách“, schválila uzavření smlouvy se zho-
tovitelem Pavlem Zahálkou (Hradec nad Sv.)
Rada na svém zasedání dne 5. září 2022 mj.:
•	schválila	uzavření	smlouvy	o	zakoupení	vý-
tvarného díla a poskytnutí licence – obrazu 
„Večer na svitavském náměstí“ s panem Libo-
rem Novákem;
•	schválila	příspěvkové	organizaci	Městská	
knihovna ve Svitavách, realizaci akce „Proměna 
studovny Městské knihovny ve Svitavách“;
•	schválila	příspěvkové	organizaci	Základní	
škola a mateřská škola Svitavy použití investič-
ního fondu až do výše 144 000 Kč na úhradu 
projektové dokumentace k žádosti o dotaci na 
projekt Vybudování zázemí pro školní družinu 
ZŠ Lačnov a Zbudování venkovního zázemí pro 
komunitní aktivity při ZŠ Lačnov a odstranění 
stavebních objektů;
•		příspěvkové	organizaci	Základní	škola	Svitavy,	
náměstí Míru 73 výjimku z počtu žáků ve 4. třídě 
pro školní rok 2022/2023 na 34 žáků.         (red)

Aktivity pro seniory 
v projektu Obec 
přátelská seniorům

V rámci projektu Obec přátelská 
seniorům organizuje svitavské 
gymnázium pro seniory kurz 
základů úpravy digitální foto-
grafie na počítači. 

Obsahem kurzu je poskytnutí zá-
kladních informací o zásadách digitálního 
fotografování, poskytnutí informací o technic-
kých prostředcích, fotografickém příslušen-
ství, o kompozici, fotografování postavy, kra-
jiny, o získávání a archivaci fotografií, o orga-
nizaci a sdílení fotografií. Náplní kurzu je také 
praktický výcvik základů úpravy fotografií na 
počítači. Lektory jsou učitelé gymnázia a zá-
roveň členové Fotoklubu Svitavy. 
Výuka v kurzu proběhne v rozsahu 5 hodin  
v budově svitavského gymnázia ve středu  
19. října 2022 od 13 hodin. Účastníci kurzu 
nemusejí mít žádné zkušenosti s fotografová-
ním fotoaparátem nebo mobilem, nutná je 
ovšem zkušenost práce s počítačem. 
Maximální počet účastníků je 14. Přihlášky na 
kurz přijímá Šárka Řehořová, odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví MěÚ (telefon 724 
325 322) v termínu do 10. října 2022. 

Šárka Řehořová

Poslední zasedání 
zastupitelstva  
ve volebním  
období 2018-2022

V pondělí 12. září usedlo naposledy v tomto 
volebním období Zastupitelstvo města Svita-
vy ke svému společnému jednání. 
Program naplnila čtveřice hlavních bodů. 
Mimo jiné zastupitelé vzali na vědomí zprávu 
o plnění plánu a rozpočtu, podle které vykazu-
je město Svitavy za 1. pololetí schodek ve výši 
cca 31,5 milionu korun. Schválili podání a re-
alizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace 
plaveckého bazénu ve Svitavách. Město Svita-
vy plánuje podat tento projekt do Specifické 
výzvy 19/2022 (Regiony ÚSC 2022) vyhlášené 
Národní sportovní agenturou, přičemž před-
pokládaná maximální výše dotace činí  
20 milionů korun. 
Konec jednání se nesl v příjemném duchu, kdy 
mnozí zastupitelé poděkovali svým kolegům 
za odvedenou čtyřletou práci.                     (kk)

Ordinační hodiny zubní pohotovostní 
služby jsou od 8:00 do 11:00 hodin. 
Mimo tyto hodiny přijímá akutní paci-
enty stomatologická pohotovost par-
dubické nemocnice v ordinačních ho-
dinách: so, ne a svátky 8:00–18:00 ho-
din, po–pá 17:00–21:00 hodin.
——————————————————————
1.–2. 10. MDDr. Jiří Pospíšil 
Svitavy, Pavlovova 1457/5, 731 108 167
8.–9. 10. MDDr. Lukáš Pospíšil 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 604 278 684
15.–16.10. MDDr. Iva Sedláková 
M. Třebová, Kom. 1417/22, 461 312 484
22.–23. 10. MDDr. Petr Sládek 
Svitavy, Jugoslávská 17, 731 201 180
28. 10. MUDr. Lubomír Slouka 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936
29.–30. 10. MUDr. Ludmila Školařová 
Mor. Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172
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

znam platný k 14. 9. 2022), kteří umožní svým 
dlužníkům splatit dluhy, přičemž příslušenství 
částečně nebo zcela odpouštějí (záleží na pod-
mínkách u konkrétní společnosti).

Milostivé léto se týká exekucí, které splňují tři 
podmínky: 
1. byly zahájeny před 28. 10. 2021; 
2. vede je soudní exekutor; 
3. jejich věřitelem je veřejnoprávní subjekt. 
Pro kontrolu, zda konkrétně vaše exekuce spa-
dá do Milostivého léta, můžete využít např. exe-
kučního poradce na adrese milostiveleto.cz. 
Zde také naleznete odpovědi na nejčastější 
dotazy, podrobné informaci o správném postu-
pu či kontakty, kam se obrátit pro pomoc. Dě-
kujeme vám za šíření povědomí o této akci  
k lidem, kteří to potřebují.                                 (kk)

Nyní máte šanci zbavit se svých dluhů
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Občanské soužití
Dne 7. 9. vyjížděli strážníci ke dvěma případům 
občanského soužití. Ve večerních hodinách 
byla hlídka vyslána do budovy „Městského dvo-
ra“ na náměstí Míru, kde mělo dojít k hádce  
o klíče od bytu. Jedna žena obvinila druhou, že 
jí klíče nechce vrátit. Strážníci po příjezdu na 
místo obě ženy marně hledali a na chodbě 
domu byl klid. Následně hlídka zjistila, že ženy 
dal dohromady alkohol. Jejich dobrá nálada 
nesvědčila o tom, že by mezi nimi vznikl nějaký 
spor, což obě svorně potvrdily. Na druhé ozná-
mení vyjížděli strážníci již dne 8. 9. kolem 00.40 
h, kdy bylo oznámeno, že v ul. Kollárově u boč-
ního vchodu do nemocnice spal na lavičce 
mladík, který se nyní dobývá do nemocnice  
a nechce odejít. Po příjezdu hlídky byl mladík 
zastižen v alkoholovém opojení. Strážníci mu 
vysvětlili nevhodnost jeho chování, což mladík 
akceptoval a přislíbil, že se půjde vyspat.

Hrozící nebezpečí
Dne 7. 9. ve večerních hodinách strážníci v rám-
ci hlídkové služby zjistili, že před domem č. o. 
76 na náměstí Míru leží velký kus omítky, který 
upadl z podloubí domu. Hrozilo nebezpečí pro 
kolemjdoucí, že se uvolní další část omítky. Pro-
vedeným šetřením byl zjištěn majitel objektu, 
vyrozuměn o havarijním stavu a požádán  
o nápravu stavu, což bylo přislíbeno. 

Kroužek Malého strážníka 
S novým školním rokem se znovu otevře krou-
žek Malého strážníka, který se stal úspěšným 
projektem Městské policie Svitavy a Střediska 
volného času Tramtáryje. Ve své podstatě jde  
o zábavné zapojení dětí do běžné profese 
strážníka městské policie, kdy cílem kroužku je 
motivovat děti k tomu, aby dokázaly vnímat ri-
zika, která je v běžném životě obklopují. Děti 
navštěvují i jiné organizace např. Policii ČR, 
HZS, RZS, projdou kurzem první pomoci, střel-
by ze vzduchové pistole, jdou na dopravní hři-
ště apod. Kroužek je především určen pro děti 
I. stupně základních škol. 

Městská policie Svitavy 
a 30 let od jejího založení
V tomto roce proběhlo několik akcí, během 
nichž jsme si společně s vámi připomněli 30 let 
od založení Městské policie Svitavy. Jednou  
z posledních akcí, kde jste nás mohli navštívit, 
byl Festival volnočasových aktivit na Svitav-
ském stadionu dne 3. 9., kterého jsme se účast-
nili a prezentovali zde svoji práci. Mohli jste si 
prohlédnout výstroj, výzbroj a vybavení měst-
ské policie. Především děti si následně mohly 
zasoutěžit v připravené disciplíně a za svou 
snahu si odnesly drobný dárek. Poslední akce, 
která se v rámci zmíněného výročí uskutečnila, 
bylo setkání současných a bývalých strážníků 
městské policie, které proběhlo dne 16. 9. Bylo 
to vskutku příjemné završení našich oslav. Zá-
věrem chci vyjádřit opravdu velké poděkování 
všem strážníkům, kteří v minulosti pracovali či 
nyní pracují u zdejší městské policie. Bez jejich 
přispění by se městská policie nikdy nestala 
takovou, jakou je dnes, tedy moderní městskou 
policií, která své poslání vždy chápala a chápe 
jako službu občanům při zajišťování pořádku, 
klidu a bezpečí.                             Rostislav Bednář

Jubilanti se setkali ve Fabrice

U příležitosti významného životního jubilea byli 
senioři zváni na posezení s představiteli města, 
které se vždy konalo v zasedací místnosti rad-
nice. V loňském roce se toto slavnostní setkání 
poprvé uskutečnilo ve velkém sále Fabriky. Bylo 
pozváno více jak 250 seniorů, kteří v roce 2021 
dovršili 80, 85, 90 a více než devadesát let. Na-
konec se sešlo 54 seniorů - jubilantů. Bylo ve-
lice milé pozorovat malé hloučky jubilantů, 
které se vytvořily a po programu mezi sebou 
vzpomínaly například na společně prožitá škol-
ní léta či dětství. 
Vzhledem k tomu, že se akce v této podobě 
vydařila, jsme se i v letošním roce rozhodli, že 

seniory – jubilanty opět pozveme na společné 
setkání do Fabriky. Pozvánky jsme rozeslali více 
jak 270 jubilantům a do Fabriky jich 12. září na-
konec přišlo 86. Pondělní slavnostní setkání 
bylo zahájeno krátkým hudebním programem, 
který si pro seniory připravila Základní umělec-
ká škola. Po osobních gratulacích představitelů 
města následovalo představení plánů týkajících 
se rozvoje Svitav a také došlo na besedu o zá-
ležitostech, které nejstarší občany města trápí, 
či naopak, které je těší. Odpoledne, kdy se 
mohli jubilanti setkat se svými přáteli, spolužá-
ky nebo známými se opět vydařilo a už nyní se 
těšíme na další ročník.               Eva Huschková

Začátek školního 
roku v číslech
První školní den bývá slavnostní především pro 
prvňáčky. Ve Svitavách jich letos po letních 
prázdninách usedlo do školních lavic 183. Ma-
teřské školy přijaly 177 dětí (56 dvouletých)  
a kapacitně dokázaly uspokojit celou poptávku 
ze strany rodičů o umístění dětí do předškolní-
ho zařízení. Vzhledem ke stále znepokojivé si-
tuaci na Ukrajině musel odbor školství řešit také 
umístěné ukrajinských dětí. Ve školním roce 
2022/23 bude opět fungovat homogenní třída 
pro ukrajinské děti v MŠ Marie Majerové, kde 
také pro předškoláky funguje intenzivní výuka 
českého jazyka. Dětí do této MŠ dochází 13. Na 
našich základních školách studuje 65 ukrajin-
ských žáků, přičemž zhruba polovina jich na-
vštěvuje ZŠ náměstí Míru.                               (kk) 

Letos v létě 
to na koupališti 
opravdu žilo

Letošní sezóna na svitavském koupališti,  
patrně i díky teplotně příznivému létu, se  
z pohledu návštěvnosti řadí z dlouhodobého 
hlediska k vyššímu průměru. 
Návštěvníci mohli v rámci vstupného hojně 
využívat atrakce jako v minulých letech - jízdu 
na skluzavkách, lezení po ledové kře, chůzi 
na slack line, lanové hřiště aj. Pouze tobogán 
musel být kvůli špatnému technickému stavu 
začátkem srpna uzavřen a nebude fungovat 
ani přes zimu na krytém bazénu, který je již 
od 3. září v provozu. Aktuální otevírací dobu 
můžete sledovat na www.sportes.svitavy.cz.         

Kateřina Kotasová
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Michael Matějka
Šestadvacetiletého absolventa svitavského gymnázia a v současné době doktoranda a techni-
ka Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Michaela Matěj-
ku od útlého dětství fascinovalo počasí a změny v přírodě. Jeho záliba se stala povoláním, Mi-
chael Matějka byl na začátku letošního roku členem výzkumné expedice na Antarktidě a na 
další se připravuje.

 
Maturoval jste na svitavském gymnáziu po-
měrně nedávno, jaké máte na studium vzpo-
mínky? A vzpomenete si, co jste s sebou vezl 
na výlet ve třetím ročníku? 
„Už si opravdu nevzpomínám, co jsem s sebou 
vezl na výlet ve třeťáku. Možná nějakou knihu? 
Ale na výlety si samozřejmě vzpomínám, vy-
bavuji si například, jak jsme jednou v deštivém 
počasí sledovali s napětím zprávy, jestli po-
vodně nepřijdou i na Svitavsko. Když nechám 
stranou výlety a podobné akce, myslím si, že 
studium na gymnáziu mi dalo hlavně všeobec-
ný rozhled i v oborech, kterým bych se třeba 
sám o sobě vůbec nevěnoval.“
Pozn. autorky: podle vzpomínky třídní učitelky 
Ditty Kukaňové s sebou Michael vezl na výlet 
dvoumetrový klacek, jako oporu při chůzi  
a kdyby se ztratil, zabodne klacek do země, 
určí si podle stínu světové strany a najde cestu.
„Máte pravdu, vozil jsem s sebou turistickou 
hůl z lísky, nosil jsem ji na různé túry, ale na tu 
příhodu, kdy se mě paní Kukaňová na hůl pta-
la, bych si bez Vás nevzpomněl…“

Už na gymnáziu jste měl řadu úspěchů  
v olympiádách se zaměřením na zeměpis, co 
Vás k těmto oborům směrovalo? V mezinárod-
ním kole geografické olympiády jste byl na 
stém místě ze 159 účastníků, považoval jste 
to za úspěch? 
„Ke geografickým oborům jsem měl blízko od 
malička, sledoval jsem různé jevy v přírodě, 
bavilo mně chodit po kopcích a studovat 
mapy. Co se týče mezinárodní olympiády, tak 
při vyhlášení jsem byl trochu zklamaný, že to 
nebyla medaile, kterých bylo několik desítek, 
ale zpětně to beru především jako zajímavou 
zkušenost se potkat se studenty podobného 
zaměření z různých zemí a možnost udělat si 
obrázek o Rusku, kde se olympiáda konala.“

Během základní i střední školy jste se už vě-
noval své budoucí profesi, meteorologii a kli-
matologii. Čím to vlastně začalo, proč Vás 
zlákaly tyto obory? 

„Počasí jsem začal systematičtěji sledovat  
v roce 2005, když mi bylo devět let. Začal jsem 
si psát poznámky, počítat průměry a porovná-
vat roky mezi sebou a později i moje měření  
s údaji s dalších stanic. Jednou z věcí, která 
mě na počasí bavila, bylo napětí, jak daná si-
tuace dopadne, jaké bude teplotní minimum 
nebo kolik sněhu do rána napadne. Zpočátku 
nebylo moje měření v Brněnci úplně přesné, 
ale postupně se to zlepšovalo a nyní zde pro-
vozuji automatickou stanici s přenosem dat na 
internet, takže měření pokračuje, i když já už 
trávím většinu času v Brně nebo na cestách.“

Studoval jste obor Fyzická geografie na br-
něnské Masarykově univerzitě a během studia 
se zaměřil na studium meteorologických pod-
mínek na ledovcích v Antarktidě. Proč právě 
toto téma?
„Obor Fyzická geografie jsem si vybral primár-
ně kvůli tomu, že jeho součástí je i studium me-
teorologie a klimatologie, i když mne zajímaly  
i jiné podobory, například krajinná ekologie.  
K Antarktidě jsem se dostal při volbě tématu 
bakalářské práce, když z nabízených možnos-
tí mě toto téma nejvíc zaujalo. Výzkum polár-
ních oblastí na Geografickém ústavu Masary-
kovy univerzity má velkou tradici, a tak jsem 
měl možnost se přidat k aktuálnímu výzkumu, 
který má velký význam i do budoucna.“

Během studií jste absolvoval stáž na univerzi-
tě v Oslo. Je známo, že Norové jsou specia-
listé na výzkum v polárních oblastech.
„V Oslo jsem strávil dva měsíce v roce 2019. 
Bylo to vlastně poprvé, kdy jsem byl na něja-
kém delším zahraničním pobytu. Asi nejcen-
nější byla možnost poznat, jak se žije v Norsku, 
což se vám během krátké dovolené s cestov-
kou asi nepodaří. Přínosem byla i možnost 
hovořit s odborníky v dané oblasti z jiné uni-
verzity. A samozřejmě jsem nezapomněl na-
vštívit loď Fram, na které se začátkem 20. sto-
letí plavil Amundsen do Antarktidy, a nyní je 
vystavená v muzeu v Oslo.“

Na počátku letošního roku jste strávil téměř tři 
měsíce na ostrově Jamese Rosse na Antark-
tidě. Jaké je cestování do těchto končin?
„Cesta na ostrov Jamese Rosse nám letos za-
brala asi dva týdny, ale většinu z toho jsme strá-
vili v karanténě v Punta Arenas v Chile. Cesta 
do Chile letecky trvala asi dva dny, přelet na 
ostrov Krále Jiřího na Jižních Shetlandách asi 
dvě hodiny a následná plavba lodí na ostrov 
Jamese Rosse trvá něco přes 12 hodin. Cesta 
zpět probíhala podobným způsobem, jen bez 
karantény, a tak včetně několikadenního čeká-
ní na uruguayské stanici nám trvala jen týden. 
Přímo na stanici jsme byli dva měsíce.“

Ze kterých profesí se skládal tým na Antarkti-
dě? Co měl kdo na starosti?
„Většinu týmu tvořili vědci z různých oborů, 
kromě meteorologie a klimatologie byly za-
stoupeny i rostlinná fyziologie, mikrobiologie, 
geomorfologie nebo glaciologie. Byla s námi 
i antropoložka, která zkoumala, jak se mění 
naše úroveň stresu během expedice. Skupinu 
doplňovali expediční lékař a tři technici, kteří 
se starali chod stanice po technické stránce  
a měli na starosti i dieselagregát, motorové 
čluny a terénní čtyřkolky.“ 

Byl jste rád, když jste dostal nabídku k poby-
tu s expedicí na Antarktidě? Jak jste se připra-
voval? A jaké speciální oblečení jste měl  
v zavazadlech? 
„Určitě jsem byl rád, že jsem měl možnost se 
do Antarktidy podívat. Součástí přípravy byl 
kurz pohybu na ledovcích v Alpách a potom 
před expediční školení v Brně. V „naší“ oblasti 

Matějka na vyhlídce nad norským Bergenem, kde je nyní na stáži.

Momentka ze středoškolského výletu.
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v Antarktidě stačí v letní sezóně podobné ob-
lečení, jaké se používá třeba v zimě v horách. 
Samozřejmě musí být kvalitní .  Levné  
a nefunkční materiály by se vám v terénu rych-
le vymstily. Jako spodní vrstva se hodí merino, 
na to mikina a na ni expediční membránová 
bunda. Při stoupání do kopce se dá jít i ve 
dvou, případně i v jedné vrstvě, když je teple-
ji. Ale nahoře je potřeba se zase přiobléct.“ 

Jak jste zvládl příchod do oblasti, která se vy-
značuje chladem a mrazem? Nakolik odlišný 
je mráz a zima, které známe my v Čechách?
„Během antarktického léta, kdy jsme na stani-
ci pobývali, zde nejsou nějak extrémní teploty 
– většinou je kolem nuly nebo několik stupňů 
nad nulou. Velkou roli ale hraje vítr, podobně 
jako třeba na horách nad hranicí lesa. Pokud 
nefoukalo, tak byly i teploty slabě pod nulou 
relativně příjemné, naopak při silnějším větru 
se při práci na místě se hodí péřovka, i když je 
lehce nad nulou. Při plánování práce v terénu 
nám pomáhala předpověď počasí, kterou jsme 
měli k dispozici přes satelit. Počasí se zde 
mění občas ze dne na den, jednou jsme šli  
v podvečer do terénního tábora při slunečném 
počasí a další den jsme se budili v zasněže-
ných stanech. Ale to se dá zažít i v Česku.“

Co bylo Vaším úkolem v expedici? Zažil jste 
nějaký „zádrhel“ při práci právě kvůli lokalitě?
„Společně se svým školitelem docentem Ka-
milem Láskou jsme měli na starosti především 
správu sítě meteorologických stanic a prová-
dění dalších meteorologických měření a po-
zorování. K tomu jsme se účastnili každoroč-
ního měření hmotové bilance ledovců, tedy 
toho, kolik hmoty ledovce ztratily nebo získaly 
za poslední rok. Práci může zkomplikovat tře-
ba počasí, jednou nás sněžení a zhoršená ori-
entace donutily zrušit plánovanou odbočku  
k jedné meteostanici a vrátit se k ní až za lep-
ších podmínek. Práci na ledovci může zkom-
plikovat třeba zaseklý vrták v ledu, jehož zá-
chrana může zabrat celkem dost času.“

Jaké zkušenosti jste si z Antarktidy přivezl?
„Jedním z dobrých návyků při expedici je ur-
čitě dostatek spánku a pohybu na čerstvém 
vzduchu. Zkušeností jsem nabral spoustu, ne-
jen odborných, ale například i kulinářských při 
službách v kuchyni. Sice jsme nestihli Vánoce 
oslavit doma, ale ty chilské také stály za to.“

Na čem nyní pracujete, co Vás čeká?
„Aktuálně jsem na stáži v Bergenu v Norsku, 
kde se kromě jiného seznamuji s jedním mete-
orologickým měřicím systémem, který by měl 
odcestovat spolu s další expedicí do Antarktidy. 
Po návratu do Brna se budu dál věnovat své 
disertační práci a podílet se na výuce statistiky 
pro studenty bakalářského stupně. Momentál-
ně je pro mě aktuální hlavně další expedice do 
Antarktidy, která by se měla uskutečnit letos  
v zimě. Vzhledem k tomu, že v rámci svého vý-
zkumu se věnuji hodně meteorologickým mo-
delům, tak by se někdy rád zúčastnil nějakého 
většího projektu v této oblasti.“

A zcela poslední otázka: vracíte se do Svitav?
„Aktuálně bydlím v Brně, ale do Svitav jednou 
za čas zavítám, míváme například rodinné 
oslavy v jedné restauraci na náměstí. A kde to 
mám rád? Asi vám neřeknu konkrétní místo ve 
Svitavách, ale stále se rád projedu na kole zvl-
něnou krajinou mezi Svitavami a Letovicemi.“

Petra Soukupová 

Na expedici na Antarktidě.

Zahradní  
technika 
autorizovaný 
prodejce a servis

Nekvinda  
Zemědělská technika, a. s.

Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy

tel.: 461 530 135
pneu@nekvinda.cz

www.nekvinda.cz

pneuservis

SvITAvšTí SvĚTáCI (45. díl)  
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ZE SvITAvSkýCh škOl

MŠ Čs. armády
Vyhráli jsme si skákací hrad

Školní rok začal pro děti z Mateřské školy Čes-
koslovenské armády ve Svitavách velmi milým 
překvapením, a to dováděním na skákacím hra-
du. Ten si vyhrály samy děti v loňském školním 
roce, když se zapojily do výtvarné soutěže "PEZ 
– Sportujeme rádi". A jak to celé bylo? Nejdříve 
se uskutečnilo hlasování přímo ve školce. Poté 
se naše výherní výtvarné dílo dostalo mezi 87 
ostatních obrázků ze školek z celé České re-
publiky. Díky hlasování rodičů a přátel naší ma-
teřské školy a odborné poroty se dostalo naše 
dílo na krásné 6. místo. Děti si tak mohly užít 
zábavu po celý den, a to i se svými rodiči. Moc 
se nám to všem líbilo!                 Olga Gabrlíková

MŠ Sokolovská
Halloweenská strašidelná škola 

Pro velký úspěch v loňském roce pro vás naše 
mateřská škola ve spolupráci se školní družinou 
a svitavskými skauty připravila 24. 10. v 18.00 
hodin „Halloweenskou strašidelnou školu na 
Pražské“. Čeká vás areál plný „strašidelné“ zá-
bavy, u které se nebrečí, ale spíše směje. Ne-
budou chybět duchové, mumie, čarodějnice, 
svítící dýně, lucerničky,  halloweenský fotokou-
tek, bobřík odvahy apod. Více informací najde-
te na webu www.zs5.svitavy.cz. Přijďte se  
s námi společně bát!                 Alena Vašáková

ZŠ Felberova
Podzimní tradice na Felberce
Během každého ročního období probíhají na 
naší škole různé akce. Podzim se nese ve zna-

mení tradičního felberáckého Dýňobraní. Nebu-
de chybět oblíbené dopolední halloweenské 
řádění, které pro děti s chutí připravují naši „par-
lamenťáci“, mladší děti budou s pomocí svých 
učitelů, asistentů a starších spolužáků vyrábět 
dýňové lucerny, které pak využijí k výzdobě pro-
storu před školou, a v podvečer v nich společně 
zapálí svíčky. Stejně jako loni se těšíme na přá-
telské podvečerní setkání s dětmi a jejich rodiči, 
při kterém si můžeme zazpívat, popovídat si, 
zahřát se naším punčem, zakousnout něco 
sladkého a nasát tajuplnou podzimní atmosféru. 
Tak nezapomeňte, že v pondělí 24. 10. v 18:30 
hodin rozzáříme Felberku dýňovými lucernami. 

Jana Pazderová

ZŠ náměstí Míru
Máme žolíka!

Na základě podnětu a společného přání školní-
ho žákovského parlamentu byl navržen tzv. žo-
lík. O co se jedná? Je to právo nebýt zkoušen 
nebo možnost vyhnout se poznámce za zapo-
menutí. Každý žák druhého stupně má na jedno 
pololetí k dispozici 2 žolíky různé barvy. Červe-
ného žolíka lze uplatnit ve kterémkoliv předmě-
tu proti předem neohlášenému ústnímu zkou-
šení, žák odevzdá kartičku a nebude zkoušen. 
Zelený žolík se použije podobně proti poznám-
ce za zapomínání. Třídní učitelé uschovají pou-
žité žolíky u sebe a předají je svým žákům zpět 
až na konci daného pololetí. Žolíky mají podobu 
kartiček, které vydrží žákům do 9. třídy a potom 
jako suvenýr ze školy. Žolík bude aplikován zku-
šebně v letošním školním roce, pokud se osvěd-
čí, stane se součástí klasifikačního řádu. Právo 
nebýt zkoušen patří jednoznačně do moderního 
školství. Jsme moc rádi, že náš žákovský parla-
ment výborně funguje a přináší zajímavé pod-
něty do školního života.                Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Tudy kráčela historie
Těmito slovy představil starosta Králík Václav 
Kubín prostory, ve kterých se dne 7. 9. 2022 ko-
nalo krajské kolo POKOS – branné soutěže or-
ganizované Krajským vojenským velitelstvím 
Pardubice. A šestičlenné družstvo žáků ZŠ Svi-

tavy, Riegrova bylo u toho! Kromě obtížné trasy 
proložené řešením různých úkolů a šifer si čle-
nové týmu ověřili znalosti zdravovědy, požární 
ochrany, topografie, teoretické znalosti o naší 
armádě i NATO, ale i specifické branné disciplí-
ny – střelbu a hod granátem. Součástí dopro-
vodného programu soutěže byla i prohlídka 
tvrze Hůrka, Vojenského muzea Králíky i pě-
chotního srubu U Cihelny. Zde v závěru soutěž-
ního dne účastníci společně uctili památku 
četaře Arnošta Hrada, který při odstoupení po-
hraničních území Třetí říši odmítl odejít z objek-
tu a spáchal sebevraždu zastřelením. Celá sou-
těž i doprovodný program byl zajímavý  
a skvěle připravený.                    Miroslav Sýkora

ZŠ Sokolovská
Bádání předškoláků s rodiči  

Milé děti, maminky, tatínkové, zajímá vás bada-
telský přístup napříč vědními obory? Chcete si 
společně užít zábavu při řešení jednotlivých 
úkolů? Přejete si vyzkoušet zajímavé experi-
menty a netradiční přístup k řešení problémo-
vých úloh? Potom neváhejte a přijďte mezi nás! 
Ve třídě Zajíci v naší MŠ budeme společně bá-
dat a tvořit s žáky a učiteli. Do programu „Když 
děti učí děti“, který naše škola úspěšně realizuje 
již pět let ve svitavských mateřských školách, 
chceme zapojit nejen děti, ale také rodiče.  
Každé setkání bude zaměřeno na jiný vědní 
obor. Jednotlivá setkání se uskuteční v termí-
nech: 12. 10. (archeologie a hravá angličtina),  
9. 11. (přírodní vědy) a 7. 12. (robotika), a to od 
16.00 do 17.30 hodin na Pražské. Více informa-
cí včetně postupu přihlášení najdete na našich 
webových stránkách www.zs5.svitavy.cz. Bude-
me se na vás moc těšit!               Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka
Systémové změny na Myšárně
Náš tým se rozrůstá. Před deseti lety, když sou-
časné vedení ve škole začínalo, jsme měli 22 
pedagogů. Dnes máme 57 zaměstnanců (a to 
nezapočítáváme pracovníky z jídelny, kteří spa-
dají pod správu soukromé společnosti, jež si 
jídelnu pronajímá). Je nás stále více, ale úkoly 
zůstávají stejné. Proto spouštíme velkou systé-
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movou změnu, která významnou měrou ovlivní 
celkové fungování školy a jejímž cílem je ještě 
větší podpora žáků a pedagogů. Na podzim se 
uskuteční čtyřicetihodinové vzdělávání v men-
torinku a individuální podpoře pro žáky a na 
jaře startujeme intenzivní kurz zaměřený na 
formativní hodnocení. V součtu se supervizí 
bude toto vzdělávání trvat 3 roky. Cílem vzdě-
lávacího procesu nebude pouze hodnocení  
a sebehodnocení žáka, ale schopnost žáka 
odhalit své silné stránky a ty dále rozvíjet. 
Součástí “velkých” změn je i rozšíření širšího 
vedení školy, zvýšená podpora speciálním pe-
dagogům, podpora tzv. distribuovaného le-
adershipu a další změny, se kterými vás po-
stupně seznámíme.                             Jiří Sehnal

Poděkování
O víkendu, kdy se mnozí těšili z atmosféry vy-
volané bohatým programem v rámci Pouti ke 
svatému Jiljí, došlo na naší škole k velice nepří-
jemné události. Stala se cílem zlodějů, kteří nás 
„obrali“ o důležité pomůcky a znehodnotili škol-
ní majetek. Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat Policii ČR za okamžitý zásah a za snahu 
co nejrychleji vzniklou situaci objasnit. Ceníme 
si jejich přístupu a vědomí, že policie pracuje 
systematicky a v plném nasazení, nás vede  
k přesvědčení, že se ostatní školy či jiné institu-
ce v budoucnosti „návštěvě“ nezvaných hostů 
vyhnou.                            Vlasta Holická Kosková

Základní umělecká škola
Pestrý podzim v zušce
ZUŠ Svitavy zahájila školní rok intenzivní činnos-
tí. Kromě běžné práce měl vystoupení Dechový 
orchestr školy, pěvecké sbory se na soustředě-
ní v Daňkovicích připravovaly na sezónu plnou 
soutěží a vystoupení a pilně zkoušeli i zpěváci 
sólisté přihlášení na říjnové soutěže. Ve stejném 
tempu pokračujeme i v říjnu. Taneční obor  
4. října vyjede na baletní zpracování Carmen do 
Ostravy. V Praze se koná Písňová soutěž B. Mar-
tinů, v Handlové (Slovensko) proběhne výběro-
vé kolo mezinárodní pěvecké soutěže Euro Pop 
Contest Berliner Perle 2022 a naši zpěváci bu-
dou u toho. Ve Svitavách se také bude soutěžit 
v populárním zpěvu. Již 10. října proběhne vý-
běrové kolo a 25. října ve Fabrice finálový večer 
Svitavského slavíka. O přestávce, kdy bude 
odborná porota rozhodovat o Slavíkovi a Slavíč-
kovi roku 2022, naši výtvarníci představí anima-
ce a další práce žáků vytvořené na hodinách 
multimediální tvorby. V říjnu také zahájíme hu-
dební kurzy pro dospělé zájemce a velmi nás 
těší zvyšující se zájem o tento způsob trávení 
volného času.                        Renata Pechancová 

Gymnázium Svitavy

Aktuálně z gymnázia
Všichni noví žáci svitavského gymnázia absol-
vují hned na začátku svého studia adaptační 
kurz. Škola ho pro nováčky připravuje již více než 
20 let. Smyslem adapťáku je zajistit žákům bez-
problémový přechod na střední školu, rychlejší 
adaptování na nové podmínky a také vzájemné 
poznání žáků navzájem ještě před vlastním za-
hájením pravidelné výuky. Jeho náplní i letos 
byly adaptační seznamovací hry, sportovní akti-
vity (např. discgolf), historicky zaměřená pro-
cházka městem pod vedením městské historič-
ky Mgr. Moniky Němcové, vycházka do přírody, 
výlet do Toulovcových maštalí pod vedením 
především třídních učitelů Mgr. Pavla Brázdy (pri-
ma A) a Mgr. Jiřího Macha (1. B) atd.    Milan Báča

Obchodní akademie

Stalo se na obchodní akademii
Jednou ze školních tradic svitavské obchodní 
akademie je slavnostní zahájení studia nových 
žáků školy. Po několika letech, kdy se takové 
akce konaly s mnohými omezeními nebo ve 
venkovním prostředí, se sešli noví studenti ško-
ly hned na začátku září v obřadní síni svitavské 
radnice, kde byli uvedeni do stavu studentské-
ho. Vše za přítomnosti pozvaných rodičů, sou-
rozenců žáků a jejich přátel. Zazněla pochopi-
telně i studentská hymna Gaudeamus igitur, 
žáci převzali z rukou ředitele školy Milan Báči, 
třídní učitelky Žanety Vomáčkové a zástupkyně 
ředitele Moniky Pelíškové pamětní list a drobný 
dárek, akce se také neobešla bez společného 
fotografování.                                            Milan Báča

SOU Svitavy
Slavnostní zahájení 
Slavnostní zahájení nového školního roku 
2022/2023 na Středním odborném učilišti ve 
Svitavách se pro žáky prvních ročníků uskuteč-
nilo ve čtvrtek 1. září  v sále Fabriky. Žáky nově 
nastupujících prvních ročníků uvítali z pódia 
ředitel školy Leoš Říha, zástupce ředitele teore-
tického vyučování Lubomír Brix a zástupkyně 
ředitele pro odborný výcvik Alice Štrajtová Šte-
fková. Novým žákům i jejich rodičům pak byli 
představeni třídní učitelé a učitelé odborného 
výcviku. V novém školním roce přejeme všem 
žákům úspěchy a výborné výsledky, spoustu 
nových poznatků, rodičům a pracovníkům ško-
ly úspěšný a radostný nový školní rok. 

Alice Štrajtová Štefková

Střední zdravotnická škola
Zdravka se pyšní novou jídelnou
Ve Střední zdravotnické škole byla několik dní 
před začátkem nového školního roku dokonče-
na rekonstrukce školní jídelny a vestibulu. Autor 
rekonstrukce, architekt Filip Pavliňák celý pro-

stor prosvětlil, doladil moderním nábytkem, ze-
lení i zajímavými detaily. Tuto proměnu ocenili 
nejen žáci školy, ale také naše kuchařky. V před-
chozích třech letech byly realizovány i další in-
vestiční akce – přístavba sociálního zázemí, 
odvlhčení šaten, zateplení budovy včetně vybu-
dování vzduchotechniky a rekonstrukce kuchy-
ně. Do těchto akcí investoval Pardubický kraj 
více než 43 milionů korun. A protože s novým 
školním rokem začínají dny otevřených dveří, 
rádi uvítáme zájemce o studium maturitních 
oborů Praktická sestra a Masér ve zdravotnictví 
v těchto termínech: čtvrtek 20.10. (9–17 hod.), 
soboty 5. 11., 26. 11., 10. 12. 2022, 21. 1. 2023 
(vždy 9–13 hod.).                                  Radim Dřímal

Jak to vidí mladí
Tak nám ty prázdniny 
skončily! Ale upřímně, už 
jsem se na to svitavské 
gymnázium těšila. Dva 
měsíce volna přinesly do 
naší 4. B pár úspěšně ab-
solvovaných autoškol, od-
počaté tváře a otázku, co 
bude dál. Vybíráme si  

z nekonečného seznamu vysokých škol, které 
se nás snaží ulovit, občas trochu kýčovitými 
reklamami. Ale než se za námi dveře gymnázia 
nadobro zavřou, čeká nás ještě ta strašidelná 
maturita. Už vidím ty zimní večery, strávené nad 
literárními rozbory a pokoutné shánění matu-
ritních materiálů. 
Máme se ale i na co těšit. Bude stužkovák, kde 
obdržíme onu bájnou pásku a posilníme se na 
boj s maturitou pár doušky blahodárného ná-
poje. Poté školu zaplaví vánoční atmosféra. Na 
chodbě se budou houpat barevné ozdoby, 
opráší se vánoční zpěvníky a všechno se na 
chvíli zastaví. 
A pak to přijde! Leden nám přinese období tes-
tů a prezidentských voleb. Bouřlivé přípravy 
maturáku budou v plném proudu. Ať ples do-
padne jakkoli, určitě bude na co vzpomínat. 
Graf absence začne kvůli učení na maturitu 
nebezpečně růst. Naposledy se statečně za-
kousneme do knedlíku ve školní jídelně, vysto-
jíme si poslední frontu na pendreky z bufetu, 
školníkovi oplatíme pár posledních ranních 
pozdravů a ocitneme se před maturitními dveř-
mi, tedy místností, která rozhodne o všem. 
Doufám, že to všichni zvládneme. Odměnou 
nám bude skvělý pocit a poslední zvonění, při 
kterém vložíme třídního plyšového medvěda, 
který studenti dědí od maturantů, do rukou 
příštích čtvrťáků. Věřím, že budeme odcházet 
do další životní etapy s úsměvem. 

Julie Müllerová, 4. B, Gymnázium Svitavy
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Kalendář akcí 2022 
1. / so / 10:00–10:30 / Muzeum esperanta
Výměnné setkání
Výměnné setkání sběratelů a sběratelek turis-
tických předmětů, pohlednic, čajů, ubrousků 
či kalendáříků. Setkání je určeno pro děti, mlá-
dež a dospělé, kteří hledají možnost výměny 
sběratelských přebytků s dalšími sběrateli  
a snaží se rozšiřovat své sbírky. Další setkání 
jsou plánována na leden, březen a květen 
2023. Vstupné: 10 Kč.

1. / 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 intarzisty 
Jana Maříka a řezbáře Pavla Špeldy.

1.  / so / 19:00 / klub Tyjátr
Autumn ritual
Kapely: Inferno, Depths Above, Mallephyr 
(Black/death), Blues For The Redsun. Vstupné: 
300 Kč.

3. / po / 10:00–12:00 / dětské oddělení knihovny
Bookstart - klub pro děti do tří let
Projekt Bookstart – s knížkou do života je za-
měřen na podporu čtenářství od raného věku 
dítěte. Součástí programu je čtení a hraní, 
představení nových knih.

3. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Snídaně u Tiffanyho 
Audrey Hepburnová v hlavní roli americké ro-
mantické komedie oceněné dvěma Oscary, 
jež vznikla podle stejnojmenné úspěšné knihy 
Trumana Capoteho. Vypráví o mladé, půvabné 
a emancipované dívce Holly Golightlyové, kte-
rá v New Yorku poněkud lehkomyslně sní svůj 
sen o skvělé budoucnosti. Režie: Blake Ed-
wards. Večerem provází Michal Kadlec. 

4. / út / 16:30 / bar u knihovny
Setkání pro příznivce kvalitní literatury
Srdečně vás zveme na pravidelné literární se-
tkání pro dospělé, kam si můžete přijít rozšířit 
obzory, pohovořit o literatuře, ale také se zú-
častnit různých aktivit jako je čtenářská výzva 
či čtenářská štafeta. Zváni jsou čtenáři všech 
typů knih a komiksů různých žánrů. Tématem 
prvního setkání bude famózní dystopické sci-
-fi Franka Herberta s názvem Duna. 

5. / st / 17:00 / bar u knihovny
Udržitelný svět? 
Méně nerovností a více spolupráce
Přednáška Michala Broži, vedoucího kancelá-
ře OSN v ČR, o nástrahách i příležitostech 
transformace k udržitelnosti. Svět se složitě 
vyrovnává s dopady pandemie, mezinárodním 
systémem otřásá ruská agrese proti Ukrajině, 
ve světě je rekordní počet vysídlených od  
2. světové války. A další rozměrné problémy 
klepou na dveře. Měnící se klima, úbytek bio-
diverzity, nedůvěra, nerovnosti. Podobně jako 

koronavirus neberou ohled na hranice států  
a stávají se rizikem naší existence bez ohledu 
na to, zda žijeme v Česku, na jihu Afriky nebo 
v Austrálii. 

 6. / čt / 16:30 / dětské oddělení knihovny
Setkání s nakladatelstvím jakost a workshop
Nakladatelství jakost se zaměřuje na non-fic-
tion literaturu pro mládež, děti i dospělé. Knihy 
jsou zaměřeny na design, architekturu, životní 
prostředí. Blíže bude představena novinka  
– kniha Planeta Praha - o fauně a flóře nejen 
našeho hlavního města. Na závěr si budou 
moci všichni účastníci navrhnout a vyrobit 
svou vlastní pohlednici. Pro děti od 6 let. 

7. / pá / 16:00 / kostel Navštívení Panny 
Marie, náměstí Míru
Den Charity Svitavy
V 16:00 mše svatá, 16:45 žehnání nových aut, 
17:30 vernisáž výstavy Vstaň a jdi!, 17:30 kon-
cert SKYVA. Vstupné na koncert dobrovolné.

7.  / pá / 19:30 / klub Tyjátr
Nobl mejdlo 40
Jubilejní 40. Nóbl mejdlo, představíme vám 
Monument Of Misanthropy, Bloodtruth z Itálie, 
přijedou  Cuttered Flesh a Shampoon Killer. 
Vstupné: 350 Kč na místě.

8.  / so / 20:00 / klub Tyjátr
Syfon
Svitavská rocková kapela po roce opět v klubu 
Tyjátr ve Svitavách. Vstupné: 150 Kč.

9.  / ne / 15:00 / divadlo Trám
Staré pohádky české aneb co si Kašpárek  
z Jiráska zapamatoval 
- Bílkovo kratochvilné divadlo
Loutková inscenace, v níž ožívá naše historie. 
Veselé povídání inspirované Jiráskovými Starými 
pověstmi českými. Kašpárek provede děti mi-
nulostí Českého státu a seznámí je s praotcem 
Čechem, vladykou Krokem i jeho dcerami Kazi, 
Tetou a Libuší. Samozřejmě, že poznají i Přemy-
sla Oráče, Bivoje a divokého kance… Pro děti od 
5 let. Vstupné: 80 Kč / s rodinnými pasy 50 Kč.

10. / so / 14:00 / rybník Rosnička
Drakiáda u Rosničky
Spolek Matky sobě pořádá třetí ročník drakiá-
dy, na místě bude připraven stánek s draky  
k zakoupení. Pro děti bude připraven mini-
dumper pro bagrování v písku a projížďky, 
soutěž o největší hrad z písku, tombola a dal-
ší soutěže o hodnotné draky. Občerstvení za-
jištěno na Plechárně. Vstupné dobrovolné.

11. / út / 14:00–16.00 / bar u knihovny
Digi odpoledne
Aktivity na podporu digitální gramotnosti (prá-
ce s virtuální realitou, roboty apod.). Realizo-
váno ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru. Pro 
děti od 10 let, vstup volný od 14 do 16 hodin.

10Svitavský informační 
měsíčník

11. / út / 19:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Pavla Salvová a Jan Rotrekl
Jen málokdo v naší republice se může pochlu-
bit tím, že studoval na Královské akademii 
hudby v Londýně. Pavla Salvová (Bočková), 
která pochází ze Svitav, to ale říct může. Její 
nadání a láska k varhanám ji dovedla k hudeb-
ní kariéře, která dávno překročila naše hranice. 
Pavla hrála na koncertech i festivalech v Ně-
mecku, na Slovensku, v Anglii. Spolupracuje  
s mnoha instrumentalisty, ale u nás bude hrát 
čtyřručně s Janem Rotreklem, svým častým 
spoluhráčem. Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

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

12. / st / 18:00 / Fabrika
Tomáš Kočko & Orchestr  
+ 10 let Taneční školy Scarlett
Tomáš Kočko & Orchestr, přední představitelé 
tuzemské world music a dvojnásobní držitelé 
ceny Anděl! Skupina žánrově staví na moravské 
lidové hudbě, kterou ale svým jedinečným pří-
stupem posunuje do neotřelých rovin. Součástí 
večera bude připomenutí 10. výročí vzniku Ta-
neční školy Scarlett. Vstupné: 200 Kč  
v předprodeji, 250 Kč na místě.  Předprodej vstu-
penek v recepci KC Fabrika a v síti SMSticket.

13. / čt / 18:00 / bar u knihovny
Autorské čtení a beseda s Viktorií Hanišovou
Viktorie Hanišová je profesí překladatelka. 
Jako spisovatelka je autorkou volné trilogie  
o mateřství a traumatech -  Anežka (2015), 
Houbařka (2018), Rekonstrukce (2019), povíd-
kové sbírky Dlouhá trať (2020) a také knihy 
rozhovorů o ekologických projektech Beton  
a hlína (2021).

13.  / čt / 19:00 / klub Tyjátr
Rozálie Havelková & Pavel Čadek
Dva jedinečné recitály v jeden večer. Koncert je 
na sezení, bez rezervace míst. Vstupné: 200 Kč 
předprodej, 250 Kč na místě. Předprodej vstu-
penek v recepci KC Fabrika a v síti SMSticket.

14.  / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Kowalski
Vystoupí rytmicky přesné, trochu taneční  
a občas rockově-funkové seskupení se svou 
skvělou show. Vstupné: 120 Kč.

15. / so / 15:00–17:00 / Nadace Josefa Plívy
Seminář flirt dance
Taneční choreografie s hůlkou je určena pro 
úplné začátečnice. Seminář proběhne v taneč-
ním sále Nadace Josefa Plívy. Cena 250 Kč. 
Přihlášky na snohova.svitany@gmail.com nebo 
776 815 777.
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15.  / so / 20:00 / klub Tyjátr
XIII. století - Amulet tour 2022 + Výsměch?
Turné jihlavské gothic rockové legendy u pří-
ležitosti 30. výročí vydání alba Amulet. Kapela 
Výsměch? z Poličky patří mezi stálá jména 
české dark scény. XIII. století je česká hudeb-
ní skupina, která svou hudbu charakterizuje 
jako gothic rock. Vstupné: 350 Kč předprodej, 
400 Kč na místě. Předprodej vstupenek v re-
cepci KC Fabrika a v síti SMSticket.

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

17. / po / 19:00 / Fabrika
Klicperovo divadlo (Hradec Králové): 
Alena Mornštajnová - HANA
Divadelní abonentní cyklus 
Upozornění: V představení zazní střelba. Po 
začátku představení není možné vpustit pozdě 
příchozí diváky do sálu. Délka představení: 130 
minut (včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.

18. / út / 18:00 / Fabrika, aula
Marek Zelem: O původu Slovanů 
a jejích kulturních tradic jinak
Marek Zelem je slovenský badatel v oblasti 
tamilského jazyka a tamilské kultury. Ve svém 
vystoupení se dotkne např. těchto témat: Mají 
Slované svůj původ na indickém subkontinen-
tu? Kdo byli a jsou Sloveni? Co o tom říká ta-
milská etymologie a kulturní tradice? Jsou 
naše tradiční křesťanské kulturní svátky, jako 
např. Vánoce tamilského původu?

20. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Čtvero ročních období u českých krajanů  
v rumunském srbském Banátu
V pořadí 206. cestovatelský večer vás zavede 
do Banátu. Uvádí: Vilda Dvořák sen., Brno. 
Vstupné: 40 korun. Více informací v článku na 
str. 17.

21. / pá / 18:00 / bar u knihovny
David Jirsa: Na potítku
Srdečně vás zveme na besedu s Davidem Jir-
sou, který je společně s Danielem Zezulou 
autorem Youtube kanálu Na potítku. Společně 
se snaží zábavnou formou přiblížit studentům 
povinnou četbu. Mimo jiné je David Jirsa uči-
telem češtiny a šéfredaktorem revue Aluze.

21.  / pá / 20:30 / klub Tyjátr 
Elektrïck Mann + After párty
Vstupné: 230 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy, klub Tyjátr, SMSticket, od 7. září 2022), 
280 Kč na místě.

21.–22. / pá, so / Nadace Josefa Plívy
Přines, daruj a odnes letos již podruhé
Už podruhé se koná darovací bazar „Přines, 
daruj a odnes“, zapojit se může kdokoliv daro-
váním nepotřebných věcí, nebo jako návštěv-
ník, který se chce věcmi probrat. Předměty 
bude možné darovat po celou dobu konání 
akce, tj. 21. 10. v čase 15:00 – 20:00 a 22. 10.  
v čase 9:00–12:00 hodin. Věci přijímáme v kra-

bicích nebo v taškách. Musejí být čisté a pou-
žitelné alespoň na náhradní díly. Od každého 
dárce vybíráme vratnou zálohu ve výši 50 Kč. 
Více informací v článku na str. 18.

22. / so / 17:00 / divadlo Trám, klub Tyjátr
POdzimní SEtkání Divadel 2022
Letos na téma Pojďme se podívat na sever!  
s divadelníky z celé republiky.

23. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Detektiv Emil a králík s velkýma ušima 
- Buchty a loutky
Když se narodí chlapeček, který umí všechno 
najít, je předurčen k tomu, aby se stal detekti-
vem. A když jednoho dne najde ztraceného 
králíka, který má velmi dlouhé uši, stanou se 
nerozlučnými kamarády. Loutková detektivka 
pro zvídavé děti od 3 let. Vstupné: 80 Kč  
/ s rodinnými pasy 50 Kč.

24. / po / 19:00 / Fabrika
Vlasta Redl s kapelou a trio Vladimír Merta
- Jan Hrubý - Ondřej Fencl
Ojedinělé koncerty legendárních muzikantů  
a jejich doprovodných těles. Vstupné: 500 Kč  
v předprodeji, 550 Kč na místě. vbPředprodej 
vstupenek v recepci KC Fabrika a v síti SMSticket.

25. / út / 17:00 / Fabrika
Svitavský slavík
Finálový večer soutěže v populárním zpěvu 
pořádaný ZUŠ Svitavy za podpory Pardubic-
kého kraje. 

28.  / so / 20:00 / klub Tyjátr
Rock&Oldies Párty
Rockové hity minulosti i současnosti. Nejlepší 
párty s hity 60. až 80. let. 

29. / so / 15:30 / Fabrika
Taneční večery pro páry
 Přijďte se naučit základům standardních  
a latinsko-amerických tanců. Kurz pro začá-
tečníky, mírně pokročilé a pokročilé se usku-
teční vždy v sobotu. Více informací v článku 
na straně 14.

29.  / so / 17:00 / klub Tyjátr
Hazafele + Djs
Maďarské a romské melodie brněnské kapely 
Hazafele se vám zaryjí pod kůži, přejdou do žil, 
zvednou vás za židle a rozhodně nenechají 
chladnými. Po Hazafele se těšte na další sku-
pinu a pak na produkci od diskžokejů.

30. / ne / 15:00–17:00 / Nadace Josefa Plívy
Dlabání dýní
Oblíbené společné dlabání halloweenských 
dýní proběhne v zázemí Nadace Josefa Plívy. 
Účast je nutné nahlásit předem na  materske-
centrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152. 
Cenu za dýni upřesníme po registraci. 

31. / po / 17:00-19:00 / MC Krůček
Halloweenská akce Strašidelná Fabrika
Podrobnosti v druhé půlce října na webu www.
kruceksvitavy.cz a facebooku Krůčku face-
book.com/mckrucek, případně na e-mailu 
materskecentrum@kruceksvitavy.cz nebo te-
lefonu 737 236 152.

Workshopy
1. a 15. / so / 8:00–13:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop 
– výroba hodin nebo skleněné mísy
Workshop je určen seniorům v rámci progra-
mu Obec přátelská seniorům, účast je proto 
zdarma. V muzejních dílnách budou pod od-
borným vedením skláře a výtvarníka Vladimíra 
Graciase vyrábět technikou fusingu, tj. spéká-
ním barevných skel. První den si účastníci vy-
tvoří návrh. Podle něho vyberou a nařežou 
sklo, zvolí si skleněný granulát či prášek pro 
vytvoření odpovídajícího efektu a podle návr-
hu připraví mísu nebo dekorativní skleněnou 
hodinovou desku. Další etapa naváže za čtr-
náct dní, kdy si každý svou mísu nebo hodiny 
dotvoří originální malbou na sklo. Poté proběh-
ne další a konečné zapečení ve sklářské peci, 
v případě hodin ještě vsazení hodinového 
strojku. Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, 
lektor@muzeum.svitavy.cz.

8. / so / 8:00-16:00 / muzejní dílny
Workshop zdravého pečení 
– poklady našich babiček a pět pilířů zdraví
Workshop je určen seniorům v rámci progra-
mu Obec přátelská seniorům, účast je proto 
zdarma. V muzejních dílnách se naučíte  
s Renatou Součkovou vyrábět chlebový kvásek, 
umíchat kvalitní těsto a upéct vlastní domácí 
chléb. Než chléb vykyne, bude dostatek času 
na zodpovězení otázek i vaření zdravého oběda 
a přípravu chutné pomazánky na čerstvě upe-
čený chléb. Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 
565, lektor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy
Městské muzeum a galerie
11. 9.–20. 11. 
Ottendorferova knihovna v proměnách času
Výstava mapuje neuvěřitelný příběh svitavské-
ho 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 svitavské knihovně k těm nejčteněj-
ším. Výstava reflektuje dějinné události, které 
proměnily samotnou knihovnu i její bezpro-
střední okolí, zároveň návštěvníky seznámí  
s úpravami, které toto místo čekají v blízké bu-
doucnosti.

1. 10.–20. 11. 
Okouzlení dřevem
Výstava dvou umělců Jana Maříka a Pavla 
Špeldy, které spojuje práce se dřevem. Janu 
Maříkovi se někdy přezdívá "mistr intarzie", 
neb právě díky této náročné a pracné technice 
je proslulým a známým umělcem. Plastiky řez-
báře a restaurátora Pavla Špeldy propojují 
struktury a krásu dřeva s figurativní linií.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Svitavské vily
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Kino Vesmír
1. / so / 19:30
Spolu ČR 2022
Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí,  
z nichž jedno trpí autismem a potřebuje péči, 
zatímco druhé trpí celý život nedostatkem po-
zornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, 
Štěpán Kozub a Kamila Janovičová. Film vzni-
kl podle úspěšné divadelní hry Fabio Marry. 
Režie: David Laňka a Martin Müller. Vstupné:  
120 Kč, 117 minut.

4. / út / 19:30
To nic, drahá USA 2022
Psychologický mysteriózní thriller režisérky 
Olivie Wilde pojednává o Alici, ženě v domác-
nosti z 50. let, žijící se svým manželem v naoko 
dokonalém vztahu. Záhy se však Alice začne 
obávat, že jeho okouzlující společnost možná 
skrývá znepokojivá tajemství. Vstupné: 130 Kč, 
od 15 let, titulky, 123 minut.

5. / st / 19:30
Kde zpívají raci USA 2022
Úchvatný, tajemný příběh podle nejprodáva-
nějšího knižního románu „Kde zpívají raci“ 
vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až do do-
spělosti vyrůstala sama v nebezpečných mok-
řinách Severní Karoliny. Celé roky se šířily po 
Barkley Cove historky o „dívce z mokřin“, které 
izolovaly strohou a odmítavou Kyu od místní 
komunity. Mysteriózní drama. Režie: Olivia 
Newman. Vstupné: 130 Kč, titulky, 125 minut.

6. / čt / 19:30 
Světlonoc SR, ČR 2022  PREMIÉRA
Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice 
hluboko ve slovenských horách. Před mnoha 
lety odsud za nejasných okolností utekla. Její 
návrat v místních vzbuzuje podezření, po ce-
lou dobu ji považovali za mrtvou. Bojí se, že 
svým příchodem probudí čarodějnici, která 
podle legend straší v okolních lesích. Mysteri-
ózní drama. Režie: Tereza Nvotová. Vstupné: 
130 Kč, od 15 let, 109 minut.

7. / pá / 17:00
Mimoni 2: padouch přichází USA 2022
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová 
série se vrací do kin v tom naprosto nejzásad-
nějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch 
přichází se konečně dozvíme, jak došlo k ne-
rozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha 
Grua. Vstupné: 140 Kč, dabováno, 88 minut.

7. / pá / 19:30
Trojúhelník smutku Švédsko 2022 PREMIÉRA!
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya 
jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Když ale 
nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery 
cestujících se ukáží v pravém světle… Břitká 
komedie o opojné síle moci! Režie: Ruben 
Östlund. Vstupné: 100 Kč, titulky, 147 minut.

8. / so / 17:00
Rakeťák USA 2022
Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze 
Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna 
a ještě dál! Buzz rakeťák – hrdina legendární 

série Toy Story!  Animovaný rodinný film. Režie: 
Agnus McLane. Vstupné: 130 Kč, 3D!, dabová-
no, 105 minut.

8. / so / 19:30
Tři tisíce let touhy Austrálie, USA 2022 
PREMIÉRA!
Idris Elba jako kouzelný džin vypráví příběhy 
touhy napříč historií a samozřejmě nabízí spl-
nění tří přání. Film kombinuje fantasy s prostře-
dím orientu a režisér George Miller nabídne 
divákům svou vlastní obdobu Pohádek tisíce 
a jedné noci plnou nespoutané fantazie a od-
vahy. Režie: George Miller. Vstupné:  120 Kč, 
od 15 let, titulky, 108 minut.

11. / út / 19:30 
Paní Harrisová jede do Paříže UK 2022
Proč by ovdovělá britská uklízečka nemohla 
toužit po šatech od Diora? Komedie Paní Ha-
rrisová jede do Paříže a názorně předvádí, že 
když jdete za svými sny „po hlavě“, nic není 
nemožné. Režie: Anthony Fabian. Vstupné: 140 
Kč, titulky, 116 minut.

12. / st / 19:30
Zaměstnanec měsíce Francie  2022
Vincent chtěl být celý život státním úředníkem, 
aby mohl naplno využívat výhody pohodlného 
úřednického života. Ke všemu ještě nemůže 
podle zákoníku práce dostat výpověď, takže 
má teplé místečko až do důchodu. Jednoho 
dne se ale jeho život obrátí vzhůru nohama… 
komedie. Režie a hlavní role: Jérome Com-
mandeur. Vstupné:  120 Kč, titulky, 83 minut.

13.–14. / čt, pá / 19:30
Cirkus Maximum ČR 2022 PREMIÉRA!
Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale i své-
rázný svět lidí, kteří mají rádi legraci a obětují 
se pro úspěch v manéži. Film Cirkus Maximum 
chce divákům zprostředkovat výlet do tohoto 
světa s pořádnou porcí zábavy. Vhodnou jak 
pro děti s rodiči, tak pro rodiče s dětmi… Ko-
medie i drama. Režie: Artur Kaiser. Vstupné: 
130 Kč, 97 minut.

14.–15. / pá, so / 17:00
Websterovi ve filmu ČR 2022  PREMIÉRA!
Humorné i laskavé příběhy propletené neče-
kanými dobrodružstvími se v rodinném animo-
vaném filmu věnují každodenním dětským 
radostem i trápením a ukazují, že nejpevnější 
síť je rodina! Režie: Katarina Kerekesová. 
Vstupné: 100 Kč, 65 minut.

15. / so / 19:30
Válečnice USA 2022 PREMIÉRA!
Akční drama Válečnice je pozoruhodný příběh 
ryze ženské válečné jednotky, která v roce 
1800 chránila africké Dahomejské království 
neslýchanou zuřivou nemilosrdností.  Za ně-
které věci stojí za to bojovat… Historický film 
podle skutečné události. Režie: Gina Prince-
-Bynewood. Vstupné: 130 Kč,  titulky.

18. / út / 19:30
Běžná selhání ČR, Maďarsko, Itálie, 
Slovensko 2022
Film sleduje příběh tří žen různých generací  
v průběhu jednoho dne. Každá z nich čelí osob-

Živá zeď - venkovní galerie u Alberta
3. 10.–31. 10. 
Dimenze duševního zdraví
Výstava vás seznámí s problematikou dušev-
ního zdraví, především s nežádoucí stigmati-
zací lidí s duševním onemocněním, která vede 
k vyloučení a znevýhodnění v mnoha oblas-
tech. Na každém z plakátů se můžete dozvě-
dět zajímavé a pro mnohé z nás i neznámé 
informace o tomto druhu onemocnění. Sezná-
míte se také se způsoby léčení, s tím, jak toto 
onemocnění vnímají samotní nemocní a jak se 
zachovat, pokud se nějaké duševní onemoc-
nění objeví přímo u vás nebo ve vašem okolí. 
Výstavu připravil spolek Dušeprostor ve spo-
lupráci s iniciativou Na rovinu.

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. 
Informuje o zajímavostech z historie i o mož-
nostech současného využití znalosti jazyka, 
vystavuje knižní, fotografické, sběratelské  
a umělecké artefakty. Komentované prohlídky 
po objednání: Líba Dvořáková 604 377 616 
nebo městské muzeum 461 532 704.

Fabrika
Foyer
Ve foyer Fabriky bude probíhat od 30. 9. další 
ročník výstavy "Cesty duše". Výtvarné artefakty 
vytvořili lidé při hospitalizaci na Psychiatrickém 
oddělení Svitavské nemocnice. Vernisáž, která 
proběhne 30. 9. od 16 hodin, doprovodí písnič-
kářka a šansoniérka Pavla Boučková. Následu-
je promítání filmu " Bylo jednou jedno město 
bláznů" s moderovanou diskuzí o reformě péče 
o duševní zdraví. Duševní zdraví je stejně důle-
žité jako zdraví fyzické, často jde jedno s dru-
hým ruku v ruce. Duševní zdraví je prozatím 
bohužel ve společnosti opomíjeným tématem. 
Proto je potřeba vytvářet otevřenější a bezpeč-
nější prostředí ve společnosti. Ve spolupráci s 
SKS Svitavy pořádá Psychiatrické oddělení Svi-
tavské nemocnice a iniciativa Na rovinu.   

2. pasáž
Listuj světem
Listuj světem je výstava současné polské ilu-
strace v knihách pro děti v českých překla-
dech. Ponořte se do oceánu, projděte antic-
kým labyrintem, poznejte lidský mozek nebo 
prozkoumejte tajemství hub. Stačí zalistovat 
jednou z knih pro nejmladší čtenáře od těch 
nejlepších polských autorů a autorek. Věnují 
se designu, vesmíru, architektuře, národním 
parkům, včelám, hudbě, stromům nebo lid-
ským vynálezům. Na výstavě najdete knihy 
Aleksandry a Daniela Mizielińských, autorů 
bestsellerových Map nebo působivé velkofor-
mátové obrázky Piotra Sochy. 

Kino Vesmír, divadlo Trám
Zveme vás na vernisáž výstavy s názvem Ticho 
promlouvá, která se uskuteční v pátek 7. října 
v 19 hodin ve Svitavách v divadle Trám. Výsta-
va dá nahlédnout do tvorby litomyšlského vý-
tvarníka Kamila Kopeckého, který ve svých 
obrazech zachycuje klid, ticho a mír. Výstava 
trvá do 25. listopadu, lze zakoupit pohledy, tis-
ky na plátno a xerografie.
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ní krizi právě ve chvíli, kdy je město, v němž žijí, 
zasaženo podivným přírodním úkazem způso-
bujícím náhodné výbuchy. Režie: Cristina Gro-
san. Vstupné: 120 Kč, od 15 let, 85 minut.

19. / st / 19:30
Halloween končí USA 2022
Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou mas-
kou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však 
dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci poslední-
ho dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstu-
puje do kin pod výmluvným názvem Hallo-
ween končí. Režie: David Gordon Green. 
Vstupné: 140 Kč, od 15 let, titulky, 111 minut.

20. / čt / 19:30
Black Adam USA 2022 PREMIÉRA!
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemoc-
nou mocí egyptských bohů - a stejně rychle 
uvězněn - je Black Adam vysvobozen ze svého 
pozemského hrobu a připraven rozpoutat  
v moderním světě svou jedinečnou formu 
spravedlnosti. Síla zrozená z hněvu. Akční sci-
-fi fantasy. Režie: Jaume Collet-Serra. 
Vstupné: 130 Kč, titulky, 125 minut.

21. / pá / 17:00
Cesta do Tvojzemí ČR, SK, Belgie 2022  
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje 
úžasný svět fantazie – Tvojzemí, kde opice  
a krkavci mluví lidskou řečí. Desetiletý Riki ute-
če do Tvojzemí ze svého domova ve skuteč-
ném světě, protože zachytí signál vysílaný ta-
jemným zářivým kamínkem… Animovaný ro-
dinný film. Režie: Peter Budínský. Vstupné: 120 
Kč, 86 minut.

21.–22. / pá, so, / 19:30
Za vším hledej ženu ČR 2022 PREMIÉRA!
Vztahová komedie režiséra Miloslava Šmídma-
jera s Hanou Vagnerovou, Terezou Krippnero-
vou, Betkou Stankovou a dalšími. Snímek, je-
hož předností jsou svěží herecké výkony, skvě-
lá kamera, a především bohatý děj, vtipné 
situace a zábavné dialogy. Vstupné: 130 Kč, 
105 minut.

22. / 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.  

25. / út / 19:30
Já jsem Zlatan Švédsko 2022
Zlatan Ibrahimović se narodil ve Švédsku a po-
chází z rodiny balkánských přistěhovalců. Přes-
tože jeho dětství bylo velmi těžké, stal se jed-
ním z nejúspěšnějších švédských fotbalistů. 
Aby dosáhl vysněných úspěchů, musel ale 
Zlatan čelit mnohým výzvám jak na fotbalovém 
hřišti, tak v osobním životě. Drama. Režie: Jens 
Sjörgen. Vstupné: 120 Kč, titulky, 100 minut.

26. / st / 19:30
Úsměv USA 2022
 Když se někdo směje od ucha k uchu, nena-
padne vás, že by se už za pár vteřin mohl přímo 
před vašima očima zabít. Režie: Parker Finn. 
Vstupné: 140 Kč, od 15 let, titulky, 117 minut.

27.–29. / čt, pá, so / 17:00
Princ Mamánek ČR 2022 PREMIÉRA!
Filmová pohádka Jana Budaře o princi, který 
musel dospět v krále. Rozmazlený princ Ludvík 
se musí vydat do světa, aby na své dobrodruž-
né cestě zjistil, jak vypadá opravdový svět 
mimo zdi jeho přepychového zámku. V roli 
milující královny se před kameru vrátila před-
stavitelka legendární Arabely Jana Nagyová. 
Vstupné: 120 Kč, 90 minut.

27. / čt / 19:30
Adam Ondra: Posunout hranice ČR 2022 
PREMIÉRA!
Celovečerní dokument o lezecké ikoně dneška. 
Adam Ondra začal s lezením ve stejném věku, 
ve kterém se naučil chodit, a od té doby již ne-
přestal. Sbírá medaile, rekordy a posouvá hra-
nice toho, co je v lezení ještě možné. Tvůrci fil-
mu doprovázeli Adama Ondru 3 roky na lezec-
kých závodech, při lezení v přírodě na skalách 
při náročném tréninku, točili s ním i doma.
Vstupné: 100 Kč, 80 minut.

28.–29. / pá, so / 19:30
Il Boemo ČR, Itálie, Slovensko 2022 
Historický velkofilm je inspirovaný skutečným 
příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hu-
debních skladatelů druhé poloviny 18. století 
– Josefa Myslivečka. V hlavní roli: Vojta Dyk. 
Režie: Petr Václav. Vstupné: 110 Kč, pátek titul-
ky, sobota dabováno.

Sport
Box
1. / so / 11:00 / Fabrika
Národní liga boxu
Vstupné je 100 korun, děti do 10 let zdarma.

Florbal
1. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FBC Mohelnice
4. kolo divize mužů.

15. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FBC Dobruška-Dobré B
FbK TJ Svitavy – FBK Jičín POHODA TEAM B
7. kolo 2. ligy žen – skupina 4.

15. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – SKLO Bohemia Světlá n/S
6. kolo Divize mužů.

29. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FBC Mohelnice
8. kolo Divize mužů.

Fotbal
1./ so / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Babí
KP dorostu U17.

1. / so / 15:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Ústí n.O. B
I. A třída muži.

2. / ne / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Orlicko
KP dorostu U19.

2. / ne / 15:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Pardubičky
KP muži.

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

8. / so / 14:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Solnice
KP dorostu U17.

9. / ne / 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Slavia Hradec Králové
ČDŽ U15 a U14.

15. / so / 14:30 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Králíky
I. A třída muži.

16. / ne / 11:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Choceň
KP dorostu U19.

16. / ne / 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Moravská Třebová
KP muži.

22. / so / 14:15 / UMT Lány
TJ Svitavy – Choceň
KP dorostu U17.

29. / so / 11:30 / UMT Lány
TJ Svitavy – Orlicko
KP dorostu U17.

29. / so / 14:30 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Prosetín
I.A třída muži.

30. / ne / 11:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Prosetín
KP dorostu U19.

30. / ne / 14:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Lázně Bohdaneč
KP muži.

Kuželky
6. / čt / 17:00 / kuželna Lány
KK Svitavy C 
– TJ Tesla Pardubice D

7. / pá / 17:00 / kuželna Lány
KK Svitavy A 
– SKP KUŽELKY Hradec Králové A

14. / pá / 17:00 / kuželna Lány
KK Svitavy B 
– TJ START Rych. nad Kněžnou C

16. / ne / 9:00 / kuželna Lány
KK Svitavy A – Lokomotiva Trutnov A

21. / pá / 17:00 / kuželna Lány
KK Svitavy A – SK Kuželky Přelouč A

27. / čt / 17:00 / kuželna Lány
KK Svitavy C – SK Solnice B

kulTuRA            říjEN 2022
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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

kulTuRA MuZEuM A jEhO pOklAdy (9)

Z muzejních sbírek

Muzejní archiv, kterému jsme se věnovali v mi-
nulém vydání zpravodaje Naše město, doplňu-
je sbírková knihovna s více než třemi tisíci svaz-
ků, které mohou zájemci o historii studovat  
v muzejní badatelně. Jednou z knih je také Zur 
Geschichte der Stadt Zwittau und ihrer Umge-
bung z roku 1910 od Carla Licka. 
Carl Lick se narodil roku 1859 ve Svitavách  
a poměrně brzy přišel o oba rodiče. Absolvoval 
pouze měšťanskou školu, protože mu nedosta-
tek finančních prostředků neumožnil pokračo-
vat ve studiu. Složitá životní situace mu ale 
nezabránila v píli. Čtyři desítky let zasedal  
v městské radě, byl ředitelem svitavské spoři-
telny, která za jeho vedení získala pověst spo-
lehlivého bankovního domu. V roce 1918 vystří-
dal na radnici Carla Schustera a až do roku 
1935 byl starostou města Svitavy. Byl to právě 
on, kdo ve Svitavách hned dvakrát uvítal prezi-
denta T. G. Masaryka, kterému tehdejší zastupi-
telstvo udělilo čestné občanství a zároveň 
schválilo, že jedna ze svitavských ulic ponese 
Masarykovo jméno. Carl Lick se neprosadil 
pouze v politice, ale také v regionální historii, 
byť byl samouk, stal se členem historicko 
-statistické sekce Moravsko-slezské zeměděl-
ské společnosti. Jeho publikační činnost byla 
velmi obsáhlá, vydal několik knih, napsal studii  
o V. O. Ottendorferovi a zároveň přispíval svými 
články také do regionálních novin, například do 
Die Brenn-Nessel nebo Zwittauer Nachrichten.  
V knize Zur Geschichte der Stadt Zwittau und 
ihrer Umgebung na 560 stranách popisuje his-
torii Svitav a okolních vesnic od jejich založení 
po současnost. Vedlo ho k tomu uvědomění, že 
Němci mají oproti českým sousedům méně 
vyvinutý smysl pro minulost. Dle jeho názoru 
se Němci vracejí k velkým činům i dva tisíce 
let nazpět, ale vědomosti o novodobé historii 
nepřesahují dobu jejich dědečků. Kniha je 
psána v nacionálním duchu, avšak nikdy ne-
překročila mez slušnosti a střízlivosti. Lick při 
své práci pečlivě nastudoval městské knihy od 
roku 1515 a výborně se orientoval také v do-
stupné literatuře. Největším přínosem pro nás 
jsou rozsáhlé citace pramenů, ze kterých čer-
pal a nám se některé z nich nedochovaly, ale 
díky Carlu Lickovi dnes známe jejich obsah. 

Monika Němcová 

Muzea mají novou definici
V závěru srpna proběhla v Praze 26. generální 
konference Mezinárodní rady muzeí (ICOM), 
které je svitavské muzeum rovněž členem.  
V Kongresovém paláci se setkalo téměř 3500 
odborníků z muzeí, galerií a dalších kulturních 
odvětví ze 123 zemí světa. Nejvýznamnější 
výstup pražské konference představuje nová 
definice muzea, která byla schválena 92 pro-
cent hlasujících členů. Ta předchozí platila  
s drobnými úpravami od roku 1974, přičemž 
podle nové definice jsou muzea nejen institu-
cemi sbírkotvornými, ale rovněž musí dbát na 
to, aby fungovala eticky a udržitelně, podpo-
rovala rozmanitost a ve své činnosti neopomí-
jela místní komunity. S přesným zněním defi-
nice se zájemci mohou seznámit na webových 
stránkách Českého výboru ICOM. Generální 
konference se rovněž věnovala současnému 
dění na Ukrajině, přičemž výsledkem proběh-
lé diskuze bylo nastavení další pomoci při 
ochraně ukrajinského kulturního dědictví. Dal-
ší generální konference ICOM se uskuteční za 
tři roky v katarském Dauhá.     Hynek Stříteský

Okouzlení dřevem

Název článku je zároveň názvem nové výstavy 
dvou umělců Jana Maříka a Pavla Špeldy. Oba 
autory propojuje práce se stejným materiálem, 
který se stal jejich celoživotní vášní, a to práce 
se dřevem. 
Janu Maříkovi z Dolní Dobrouče se někdy pře-
zdívá "mistr intarzie", neb právě díky této ná-
ročné a pracné technice je proslulým a zná-
mým umělcem. Intarzie neboli zdobení ploch 
vykládáním různobarevnými dřevěnými dýha-
mi můžete obdivovat na starožitném nábytku, 
parketách či dveřích. Jan Mařík dokázal toto 
staré řemeslo povýšit do oblasti výtvarného 
umění. Jako jediný tvůrce tvoří intarzie medita-
tivní a abstraktní. Společnost na výstavě těmto 
originálním obrazům budou dělat dřevěné so-
chy řezbáře a restaurátora Pavla Špeldy. Jeho 
abstraktní stylizované plastiky propojují struk-
tury a krásu dřeva s figurativní linií. Oba výtvar-
níky můžete osobně potkat na slavnostní ver-
nisáži ve svitavském muzeu a galerii v sobotu 
1. 10. 2022 v 17 hodin. Výstava bude ke zhléd-
nutí do 20. listopadu. Přijměte pozvání na vý-

stavu, která okouzlí nejen vaši duši, ale která 
vůní dřeva pozvedne náladu. O tom snad nej-
lépe ví sám Jan Mařík, který svoji práci shrnul 
do malé osobní výpovědi: „Když se skamará-
díte se dřevem, má úžasnou moc. Podmaní si 
vás. Svou příjemností, teplostí, vůní, snadnos-
tí opracování. Jeho barva se nevnucuje, ale 
hladí po duši. Dřevo mě provázelo od dětství. 
Není divu, že se mi stalo tak blízkým a provází 
mě celým životem. Ale začít tvořit intarzie, to 
bylo ještě něco jiného. To byla výzva. Poprvé, 
když mi tatínek řekl, že to nedokážu. Po něja-
kém čase mi manželka řekla, že vytvořit repli-
ku podle Alfonse Muchy nelze udělat. Stejná 
výzva bylo vidění světa pomocí určité abstrak-
ce. Na soutěž Intersalon jsem letos vytvořil 
intarzii s názvem Hranice lidských možností, 
přestože lidské možnosti v podstatě hranice 
nemají. Lidskou mysl a tvořivost nelze spoutat. 
Jen překonáváte překážky. Tvořím v úplné svo-
bodě a doufám, že je to v mých obrazech vi-
dět. Je ale i důležité ctít to, co už příroda vy-
tvořila. Jen jej přimět, aby pomohlo umocnit  
a zesílit lidskou myšlenku. Poodhalovat tajem-
ství našeho nitra.“                         Lea Sehnalová

Workshopy pro seniory
V Městském muzeu a galerii ve Svitavách při-
pravujeme za podpory MPSV a projektu Obec 
přátelská seniorům na měsíc říjen dva řemeslné 
workshopy pro seniory. Během dvoudenního 
sklářského workshopu se bude vyrábět origi-
nální skleněná mísa nebo hodiny. Z důvodu 
nutnosti zapečení výrobku ve sklářské peci je 
nutné workshop rozdělit do dvou dnů, konkrét-
ně se uskuteční 1. a 15. října vždy dopoledne 
od 8 do 13 hodin. Druhý workshop je zaměřen 
na zdravé vaření a proběhne v sobotu 8. října 
od 8 do 16 hodin. Zde se zájemci naučí péct 
kváskový chléb a využívat k přípravě pokrmů 
poklady našich babiček. Jelikož se workshopy 
uskuteční v rámci projektu Obec přátelská se-
niorům, náklady na jejich uspořádání jsou po-
kryty a senioři se workshopů účastní zcela 
zdarma. Programy jsou připraveny jako podpo-
ra pro všechny seniory, kteří rádi tvoří, zajímají 
se o zdravé vaření a zkoušejí něco nového. Vě-
říme, že naše nabídka seniory zaujme a přihlá-
sí se i na poslední volná místa.   Jitka Olšánová
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Nedělní pohádky v Trámu
 V neděli 9. října v 15:00 hodin začínáme další 
sezónu odpoledních pohádek pro děti v diva-
dle Trám. Budeme se spolu vídat téměř každou 
druhou neděli a společnost nám budou dělat 
kvalitní divadelní představení, ať už loutková, 
maňásková nebo i hraná. Letos v divadle při-
vítáme mimo jiné Bílkovo kratochvilné divadlo, 
Buchty a loutky, Studio dell´arte, Divadlo Víti 
Marčíka a Teátr Pavla Šmída. Z pohádek se 
můžete těšit třeba na napínavého Detektiva 
Emila, klasické loutkové provedení Dlouhého, 
Širokého a Bystrozrakého nebo na roztomilý 
Tučňákův výlet. Představení začínají vždy  
v 15:00 hodin a vstupné je 80 Kč (popřípadě 
50 Kč, jste-li držiteli rodinných pasů). Těšíme 
se na vás a vaše ratolesti u nás v divadle Trám. 

Michal Kadlec

Vlasta Redl s kapelou  
a trio Vladimír Merta 
- Jan Hrubý - Ondřej Fencl
24. / po / 19:00 / Fabrika

Ojedinělé koncerty legendárních muzikantů  
a jejich doprovodných těles. Nejprve vystoupí 
s hodinovým blokem písničkářská ikona Vla-
dimír Merta s fenomenálním houslistou Janem 
Hrubým a o generaci mladším klavíristou On-
dřejem Fenclem. Druhou, delší část večera, 
pak obstará moravský bard Vlasta Redl se 
svou famózní doprovodnou kapelou nabitou 
předními česko-slovenskými instrumentalisty.
Jak Redl, tak Merta s Hrubým představují na 
české scéně ojedinělé solitéry, nezaměnitelné 
stavební kameny zdejšího muzicírování, od 
nichž zhusta berou generace následovníků. 
Pódium spolu za celá desetiletí nesdíleli  
- k tomu dojde letos na exkluzivní sérií sedmi 
koncertů, z nichž jeden se uskuteční právě ve 
Svitavách Bezpochyby půjde o mimořádný  
a neopakovatelný zážitek. Husličky a Chtít 
chytit vítr v jednom večeru? Hudební svátek. 
"Je pravděpodobné, že během druhé části 
večera dojde k nejednomu prolnutí," odpově-
děl strůjce myšlenky, klavírista Ondřej Fencl na 
otázku, zda si zahrají všichni společně.
Kdo je kdo: Vlasta Redl: moravský zpěvák, tex-
tař, multiinstrumentalista, autor písní, z nichž 
mnohé jsou pro svou zlidovělost mylně pova-
žovány za lidovky. Osobitý kloubič rocku, folku, 
folklóru a ještě něčeho navíc, co má jen on.

Vladimír Merta: král zdejších písničkářů, člo-
věk mnoha tváří, hudebník, spisovatel, filmař, 
architekt... a především básník a kytarista.
Jan Hrubý: český rockový Paganini, spolu  
s Vladimírem Mišíkem zakládal kapelu Etc, ne-
odmyslitelně je spjat i s Michalem Prokopem. 
Vstupné: 500 Kč v předprodeji / 550 Kč na 
místě. Předprodej vstupenek v recepci KC 
Fabrika a v síti SMSticket.

Taneční večery pro páry 
•	 pro začátečníky (16:30–18:00 hodin)
•	 pro mírně pokročilé (18:00–19:30 hodin)
•	 pokročilí (20:00–21:30 hodin)
Večer pro začátečníky a mírné pokročilé po-
vedou taneční lektoři  Irena a František Pokor-
ní, pro pokročilé Aleš Novák s partnerkou (Ta-
neční škola - Besta Chrudim).
Termíny: vždy v sobotu 29. 10., 5. 11., 12. 11., 
19. 11. a 26. 11. 2022. Podle počtu přihláše-
ných účastníků se mohou začátky tanečních 
večerů posunout, změna termínu vyhrazena.  
O všem vás budeme informovat emailem.  
Tančit budete v sále svitavské Fabriky.
Přihlásit se mohou jen páry. Cena celého kur-
zu pro začátečníky, mírně pokročilé a pokro-
čilé (5 lekcí) pro 1 pár je 1500 Kč. Cena jed-
notlivých lekcí pro pár je 350 Kč. Cena kurzu 
pro začátečníky (studenty) pro 1 pár je 800 Kč. 
Cena jednotlivých lekcí pro pár je 250 Kč. Pod-
mínkou otevření kurzu je počet nejméně 12 
párů.
Nové zájemce prosíme o zaplacení poplatku 
a odevzdání přihlášky v recepci Fabriky (nebo 
dle domluvy), Wolkerova alej 92/18 (po-pá od 
6 do 17 hodin), stálí zájemci se přihlásí telefo-
nicky či e-mailem nejpozději do 20. října 2022 
a zaplatí při 1. lekci, přihláška je ale závazná. 
Další informace na telefonu 461 535 220  
(7:00–15:00 h), na www.kultura-svitavy.cz nebo 
e-mailu recepce@kultura-svitavy.cz.

Tomáš Kočko & Orchestr 
+ 10 let Taneční školy Scarlett 
12. / st / 18:00 / Fabrika

Tomáš Kočko & Orchestr: přední představitelé 
tuzemské world music a dvojnásobní držitelé 
ceny Anděl! Skupina žánrově staví na morav-
ské lidové hudbě, kterou ale svým jedinečným 
přístupem posunuje do neotřelých rovin. Utvá-
ří osobitý celek, který respektuje své kořeny, 
ale zároveň reflektuje chutě širokého spektra 

současných posluchačů. Dvě alba „Poplór“ 
(2006) a „Cestou na jih“ (2012) získala oceně-
ní Anděl, album "Velesu" (2016) se na dlouhou 
dobu umístilo v prestižní TOP 20 Europian 
World Music Charts. Titul "Do kamene tesané 
aneb Ondráš" se stal předobrazem polského 
divadelního představení "Ondraszek - pan 
Łysej Góry". Se svou muzikou inspirovanou 
tradiční moravskou hudbou koncertují Tomáš 
Kočko & ORCHESTR v Evropě od Ruska až po 
Irsko, hrají na festivalech folklórních, folko-
vých, rockových i metalových. Zatímco jejich 
první album - Horní chlapci - je folkovým hol-
dem valašskému básníkovi Ladislavu Nezda-
řilovi, poslední řadové CD - VELESU – přináší 
pestrou fúzi žánrů pevně ukotvenou v odkazu 
moravské tradiční hudby.  A v rozpětí mezi tě-
mito alby najdete tvorbu tohoto jedinečného 
seskupení. 
Součástí večera bude připomenutí 10. výročí 
vzniku Taneční školy Scarlett. Písně, které při-
pravujeme choreograficky, jsou naše srdcová 
záležitost pro moudrost, hloubku textů, ale 
také nádherných tónů skladeb a je nám ctí, že 
můžeme být součástí tohoto krásného večera. 
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na mís-
tě. Předprodej vstupenek v recepci KC Fabrika 
a v síti SMSticket.                          Šárka Hnátová

POSED 2022 na severu
POSED znám odmala. Když jsem začí-
nal s divadlem v první třídě, naše ve-
doucí Jana Mandlová z Dramatické 
školičky ve Svitavách mě tam vzala. 
Mezi ty velký. Karla Šefrnu z Céčka, Pet-
ra Mohra z SKS a další. A ti sem přivez-
li Jarku Holasovou z Jaroměře, Hanku 
Voříškovou z Chocně, Čmukaře z Tur-
nova, jejich kamarády z Francie a nevím 
koho ještě. A ti všichni říkali, že před tím 
jezdili do Jičína, a teď se jezdí k nám do 
svitavského Trámu. 
POSED je POdzimní SEtkání Divadel. 
Je to dílna. Někdo sem něco doveze  
a může to být hotové či nehotové, diva-
delní nebo hudební nebo výtvarné 
nebo zkrátka jiné, krátké nebo dlouhé. 
Všechno to ale spojuje téma, nit skrze 
všechny výstupy a tvorbu každého zú-
častněného. Dřív to například byla Bo-
žena Němcová, Edward Lear, svoboda 
nebo brněnský Marian Palla. Letos jsme 
otevřenou a participativní cestou došli 
k tématu Pojďme se podívat na sever!
Všechny vás zvu v sobotu 22. října do 
Trámu a do Tyjátru od 17:00. S našimi 
přáteli od divadla z celé republiky, někdy 
i tak trochu ze zahraničí, vám rádi uká-
žeme výsledky naší tvorby na společné 
téma. S radostí všechny přivítáme.                                   

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

Týden knihoven 3. 10. – 8. 10.
Každý rok vyhlašuje Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků Týden knihoven. Letošním 
tématem v knihovnách je „udržitelnost“. Dopo-
sud jsme uspořádali několik přednášek souvi-
sejících s Cíli udržitelného rozvoje a nadále 
budeme v aktivitách pokračovat. Chceme 
poukázat na to, že se téma týká nás všech, že 
se nejedná pouze o klima a životní prostředí, 
ale také o sociální a ekonomické otázky  
- zkrátka, že vše souvisí se vším. Proto jsme se 
na téma zaměřili i v Týdnu knihoven. Srdečně 
zveme na přednášku Michala Broži, vedoucího 
informační kanceláře OSN pro Česko, nebo na 
dílnu pro děti s nakladatelstvím jakost. To 
představí svou nejnovější knihu zaměřenou na 
faunu a flóru měst. Zároveň bude v pasáži Fab-
riky ke zhlédnutí výstava Listuj světem, která 
seznamuje s knihami nakladatelství (např.  
Z.A.H.R.A.D.A, D.E.S.I.G.N.). Jako každý rok pro-
běhne v Týdnu knihoven burza knih a v pátek 
bude registrace pro nové čtenáře zdarma.  
Těšíme na vaši návštěvu!          Marta Bauerová

5. / st / 17:00 / bar u knihovny
Udržitelný svět? Méně nerovností  
a více spolupráce
Svět se složitě vyrovnává s dopady pandemie, 
mezinárodním systémem otřásá ruská agrese 
proti Ukrajině, ve světě je rekordní počet vy-
sídlených od 2. světové války. A další rozměrné 
problémy klepou na dveře. Měnící se klima, 
úbytek biodiverzity, nedůvěra, nerovnosti. Po-
dobně jako koronavirus neberou ohled na hra-
nice států a stávají se rizikem naší existence 
bez ohledu na to, zda žijeme v Česku, na jihu 
Afriky nebo v Austrálii. Přednáška Michala Bro-
ži o nástrahách i příležitostech transformace  
k udržitelnosti. Michal Broža vede  informační 
kancelář Organizace spojených národů pro 
Česko. Specializuje se na problematiku OSN, 
komunikace globálních rizik a megatrendů. 

6. / čt / 16:30 / dětské oddělení knihovny
Přijď te se potkat s nakladatelstvím jakost
Nakladatelství jakost se zaměřuje na non-fic-
tion literaturu pro mládež, děti, ale i dospělé. 
Jeho první knihou byla populární Důvtipná 
obrázková mozaika efektních konstrukcí  
o současné architektuře D.O.M.E.K., na ni pak 
navázala celá S.E.R.I.E., která se postupně vě-
novala designu, krajinářské architektuře a hud-

bě. První původní kniha nakladatelství se opět 
věnovala architektuře a představuje čtenářům, 
k čemu vlastně architekti na světě jsou. Poté 
se pozornost obrátila ke světovým oceánům  
a mořím (Moře v 300 otázkách a odpovědích) 
a k tomu, že je musíme chránit (Plasticus ma-
ritimus, invazivní druh). Čerstvou novinku si 
představíme blíže - Planeta Praha - o fauně  
a flóře nejen našeho hlavního města. Na závěr 
si budou moci všichni účastníci navrhnout  
a vyrobit svou vlastní pohlednici. Určeno pro 
zájemce od 6 do 99 let. 

Burza knih
V týdnu od 3. do 8. října proběhne v pasáži 
Fabriky burza knih.   

Listuj světem
Listuj světem je název výstavy současné pol-
ské ilustrace v knihách pro děti v českých 
překladech.  
Můžete se také zúčastnit soutěže. Pracovní list 
bude k dispozici v knihovně. Budou vylosová-
ni tři výherci, pro které je připravena knižní 
odměna – některá z „vystavených knih“. Orga-
nizátoři: Polský institut v Praze, Polský knižní 
institut – Instytut Książki 
 
Kluby a pravidelné aktivity 
3. / po / 10:00–12:00 / dětské oddělení
Bookstart - klub pro děti do tří let
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání do 
knihovny. Součástí programu je čtení a hraní, 
představení nových knih. 

3. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Snídaně u Tiffanyho 
Audrey Hepburnová v hlavní roli americké ro-
mantické komedie oceněné dvěma Oscary, 
jež vznikla podle stejnojmenné úspěšné knihy 
Trumana Capoteho. Vypráví o mladé, půvabné 
a emancipované dívce Holly Golightlyové, kte-
rá v New Yorku poněkud lehkomyslně sní svůj 
sen o skvělé budoucnosti. Zatím však musí žít 
jen z "příspěvků na taxík a oblečení" od svých 
stálých pánských obdivovatelů. Její zaběhlý 
způsob života však jednoho dne naruší začí-
nající spisovatel Paul. Hrají: Audrey Hepburn, 
George Peppard atd. Režie: Blake Edwards. 
Večerem provází Michal Kadlec. 

11. / út / 14:00–16.00 / bar u knihovny
Digi odpoledne
Aktivity na podporu digitální gramotnosti (prá-
ce s virtuální realitou, roboty apod.). Realizo-
váno ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru. Pro 
děti od 10 let, vstup volný od 14 do 16 hodin.

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

Nová aktivita
4. / út / 16:30 / bar u knihovny
Setkání pro příznivce kvalitní literatury
Srdečně vás zveme na pravidelné literární se-
tkání pro dospělé, kam si můžete přijít rozšířit 
obzory, pohovořit o literatuře, ale také se zú-
častnit různých aktivit jako je čtenářská výzva 
či čtenářská štafeta. Zváni jsou čtenáři všech 
typů knih a komiksů různých žánrů. Tématem 
prvního setkání bude famózní dystopické sci-fi 
Franka Herberta s názvem Duna. 

Upozornění
Od pondělí 10. října bude z důvodu rekon-
strukce uzavřena studovna. Možnost tisku 
bude v oddělení pro dospělé čtenáře. Ve stře-
du 26. října bude knihovna z provozních důvo-
dů uzavřena! Děkujeme za pochopení.

13. / čt / 18:00 / bar u knihovny
Autorské čtení a beseda s Viktorií Hanišovou

Viktorie Hanišová (1980) vystudovala anglisti-
ku a germanistiku na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze a profesně se věnuje 
překladatelství a výuce jazyků. Jako spisovatel-
ka debutovala v roce 2015 románem Anežka  
o nefunkčním vztahu matky a adoptivní dcery, 
o skrytém rasismu a stereotypech. V roce 2018 
následoval román Houbařka. Volnou trilogii knih 
o mateřství a traumatech zakončila v roce 2019 
románem Rekonstrukce o vyrovnávání se se 
sebevraždou rodiče. Její poslední beletristickou 
knihou je povídkový soubor Dlouhá trať (2020). 
V roce 2021 vyšla kniha Beton a hlína, ve které 
prostřednictvím rozhovorů zachycuje rozmani-
tou snahu lidí žít udržitelně a zodpovědně  
i v hektickém prostředí měst. Zveme na setká-
ní s jednou z nejznámějších a nejčtenějších 
spisovatelek současnosti. 

18. / út / 18:00 / Fabrika, aula
Marek Zelem: O původu Slovanů 
Marek Zelem je slovenský badatel v oblasti ta-
milského jazyka a tamilské kultury. Vícekrát na-
vštívil oblast jižní Indie - Tamilandu, kde zkoumá 
kořeny tamilského jazyka a tamilské kulturní 
tradice. Ing. Marek Zelem se dotkne ve svém 
vystoupení a diskusi např. těchto témat: Mají Slo-
vané svůj původ na indickém subkontinentu? 
Kdo byli a jsou Sloveni? Co o tom říká tamilská 
etymologie a kulturní tradice? Jsou naše tradič-
ní křesťanské kulturní svátky, jako např. Vánoce 
tamilského původu?                          Ján Masaryk
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Purkyňova 284/1
732 418 174
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Představujeme nové kroužky 
Zumba pro děti – taneční cvičení speciálně 
upravené pro děti, obsahuje prvky stylů jako je 
latina, hip - hop, reggaeton, pop, curia. Vede 
děti k základním konceptům, jako je koordina-
ce, disciplína, sebevědomí a týmová spoluprá-
ce a především se u toho děti skvěle pobaví. 
Cílem tance u dětí je rozvíjet hudebnost, taneč-
nost a rytmičnost.
Kuželky - děti se naučí tento tradiční sport, při 
kterém není o zábavu a vzrušení nouze. Krou-
žek je pro děti od 12-ti let.
Hobby horse – hobbyhorsing je vhodný pro 
jezdce, ale i pro děti, které nemají žádné jez-
decké zkušenosti. Rozvíjí fantazii, kreativitu, 
zvyšuje seběvědomí a zlepšuje fyzickou kon-
dici. Pohyb v přírodě, v zimních měsících v tě-
locvičně ZŠ Felberova. Ve skupině se naučíme 
základním cvikům - krok, klus, cval, skok, pře-
chody, pokyny a techniky. Seznámíme se ZZV 
(základní zkouška výcviku jezdce), budeme 
skákat přes překážky různé obtížnosti. Nauka  
o koních, jezdeckém vybavení, oblečení, vyba-
vení stájí atd. Práce kolem živých koní, čištění, 
procházky, projížďky (nejde o výuku ježdění). 
Budeme vytvářet vlastní hobíky a doplňky.
Malá parádnice – vyrob si šperk, náramek, ka-
belku, prostě cokoliv pro parádu.
Malý záchranář – zasvětí své účastníky do tajů 
lidského těla, seznámí je s problematikou první 
pomoci, naučí je pracovat s lékárničkou a mno-
ho dalšího. Zdali tě zajímá, kolik máš v těle kos-
tí a svalů, jak správně pomoci lidem v nesná-
zích nebo snad jak ošetřit odřené koleno, krou-
žek Malý záchranář je jistě pro tebe. 
Orientální tance – naučte se ladné pohyby  
orientálních tanečnic, poznejte krásu a rozma-
nitost orientální hudby a svět republikových 
soutěží, to vše pod vedením vícenásobné vítěz-
ky republikových soutěží. V tomto kroužku se 
naučíte všeobecné základy tance, správné dr-
žení těla, rytmiku a prostorové vnímání v rámci 
skupinové choreografie. Kroužek bude zakon-
čen společným vystoupením.
Latinskoamerické tance – nový kroužek pro 
všechny dívky, co mají rády tanec a rády by se 
naučily základy latinsko-amerických tanců, ale 
chybí jim k tomu taneční partner. To totiž není 
vůbec žádný problém! V tomto kroužku se na-
učíte tančit ladnou bachatu, temperamentní 
salsu a hravý reggaeton, vše v solo úpravě pro 
dívky. Kroužek je zakončen společným vystou-
pením.
Knihožrouti – máte chuť na dobrou knížku? 
Ochutnali byste rádi knihy nejen jako čtenáři, 
ale zajímá vás i práce spisovatele, básníka, ilu-
strátora, grafika...? Chcete knihy nejen konzu-
movat, ale i nad nimi přemýšlet? Vítejte mezi 
knihožrouty! Budeme sdílet čtenářské zážitky, 
dávat si tipy na kvalitní kousky, pokaždé pro-
zkoumáme nějaké knižní téma tvůrčím způso-
bem (výtvarným, dramatickým, tvůrčím psaním, 
metodami kritického myšlení). Možná budeme 

i chvíli sedět a číst si, hlavně budeme ale s kni-
hami aktivně pracovat. Možnost konzultací  
a podpory pro děti, které chtějí napsat vlastní 
knihu. Ve spolupráci s městskou knihovnou ve 
Svitavách.
Picasso – pojďte si s námi společně zapatlat 
ruce barvami, stříhat, lepit, zdobit... Prostě si 
rozšířit obzory ve výtvarné výchově a rozvíjet 
kreativitu, protože té se meze nekladou. Urče-
no pro všechny děti, kterým je papír malý!
Peču, pečeš, pečeme a Gurmánek – dva krouž-
ky zaměřené na vaření a pečení.
Kompletní nabídku kroužků naleznete na  
našich webových stránkách 
www.svc.svitavy.cz/krouzky.    Ondřej Komůrka

MC Krůček
Říjen s Krůčkem 
Halloweenská akce Strašidelná Fabrika vás 
čeká v pondělí 31. října od 17 do 19 hodin. 
Před samotnou akcí Strašidelná Fabrika pro-
běhnou nejen za účasti dobrovolníků Dobrovol-
nického centra Krůček tradiční podzimní 
workshopy - společné dlabání dýní a tvůrčí 
halloweenský workshop. Dlabání dýní proběh-
ne v Nadaci Josefa Plívy v neděli 30. října od 15 
do 17 hodin. Za další dobrovolníky, kteří by nám 
pomohli vydlabat dýně, budeme rádi. Ostatní, 
kteří si budou chtít vydlabat dýni sami pro sebe 
či svou rodinu, jsou také vítáni. Nicméně v tom-
to případě je nutné nahlásit účast předem do 
20. října na e-mail materskecentrum@kru-
ceksvitavy.cz, tel. 737 236 152, abychom pro 
vás mohli zajistit dostatečné množství dýní 
(cenu za dýni upřesníme při rezervaci místa).  
O termínu tvůrčího workshopu vás budeme 
informovat na našem webu a facebooku.
Kromě hallowenských akcí vás v Krůčku čeká 
v i říjnu bohatý program pravidelných týden-
ních aktivit, který zahrnuje kluby pro děti a je-
jich rodiče – Opičáci, Šikulové, Smyslohrátky, 
Babyklub a baby masáže, Notičku, ale také 
Hýbánky nebo podpůrná skupina kontaktního 
rodičovství či příprava na miminko. 
I v říjnu budou probíhat vzdělávací semináře  
a workshopy určené nejen pro rodiče malých 
dětí. K nim nabídneme i hlídání dětí. Těšit se 
můžete třeba na finanční gramotnost zaměře-
nou na naše děti aneb finanční workshop hrou 
s Tomášem Kreslem. Více informací a aktuální 
nabídku vzdělávacích akcí naleznete na našem 
webu www.kruceksvitavy.cz a facebooku face-
book.com/mckrucek. Najdete nás ve 4. patře 
multifunkčního centra Fabrika Svitavy. Kapaci-
ta vzdělávacích akcí i hlídání dětí je omezena 
– je vždy nutné přihlášení předem na materske-
centrum@kruceksvitavy.cz nebo na tel. 737 236 
152, kde také získáte více informací.

Dobrovolnické centrum Krůček
Na začátku září při příležitosti festivalu Volno-
časových aktivit – den pro rodinu, jsme oceňo-
vali naše dobrovolníky za dlouhodobou a velmi 
přínosnou spolupráci. Tímto bychom jim ještě 
jednou rádi ze srdce poděkovali a těšíme se na 
další příjemnou spolupráci.
Zajímá tě téma dobrovolnictví, máš čas a chuť 
se zapojit do dění ve svém městě? Do našeho 
týmu dobrovolníků rádi uvítáme nové tváře, 
jedinou podmínkou je dosažení 15 let věku, 
horní hranice není omezená. Neboj se přijít po-
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dívat na naše akce a oslovit nás přímo v terénu, 
nebo pro více informací o možnostech zapoje-
ní nás můžeš kontaktovat na mailu dobrovol-
nickecentrum@kruceksvitavy.cz či telefonním 
čísle 604 291 490. Dobrovolnické centrum Krů-
ček je podporováno Městem Svitavy, Pardubic-
kým krajem a ministerstvem vnitra. 

Anděla Buchtová

Vzpomínáme a děkujeme Aničce Petrové

Odešel člověk, který zanechal nesmazatelnou 
stopu v mnohých oblastech ve Svitavách, 
 v mnohých rodinách. Odešla Anička Petrová. 
Neměli jsme slov… Byla jednou ze zakladatelek 
Krůčku. Její energie a elán pomohli k tomu, 
aby Krůček rostl. Ač má Krůček již 21 let, zá-
klady, které dostal na počátku, vřele opatruje-
me. Tvořit prostor pro setkávání rodičů s dětmi. 
Blahodárné účinky takového prostoru nejen 
pro samotné rodiny, ale pro celou společnost 
by vydalo na mnoho stran. A děkujeme za to 
odvážným a smělým ženám, které se do toho 
na počátku pustily, a v jejich čele stála právě 
Anička. Při prohlížení prvních kronik čiší z fotek 
opravdivost, blízkost a radost. A zde ještě 
vzpomínka i od těch, které byly na počátku  
s Aničkou: Byl to „Krůček“, který nás s Tebou 
svedl dohromady, a pak nespočet kroků, které 
jsme udělaly k sobě navzájem a ke svým dě-
tem. Děkujeme za všechnu energii, kterou jsi 
rozdávala spolu s vlídným úsměvem, za Tvoji 
pracovitost, elán, porozumění a neutuchající 
víru v dobro. Musíme kráčet dál, ale vždy po 
Tobě zůstanou stopy lásky, obětavosti, toleran-
ce, skromnosti a nezištné pomoci a přátelství. 

S láskou za kolegyně a přítelkyně 
Kateřina Novotná

Klub seniorů
4. / út / 13:00 / Fabrika - velký sál
Svátek seniorů 
Slavnostní setkání u příležitosti svátku seniorů 
s bohatým kulturním programem. Součástí 
bude i ocenění prvního Svitavského seniora/ky 
roku 2022. Senioři se zdravotním postižením si 
mohou objednat zdarma dopravu na tel.: 730 
844 717. Zváni jsou všichni svitavští senioři! 
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11. / út / 13:00 / bowling-squash centrum
Bowlingový turnaj
Účastnický příspěvek 50 Kč. Akce pouze pro 
členy klubu! 

18. / út / 13:00 / Fabrika - 3. podlaží, učebna č. 2
Podzimní tvoření 
Společné tvoření podzimní výzdoby a dekora-
cí. Příspěvek na materiál 30 Kč. Akce pouze pro 
členy klubu! 

Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezento-
vány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí  
a 3. podlaží před místností č. 301) a v elektro-
nické podobě na webových stránkách  
www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku 
www.facebook.com/kssvitavy.

ZO Kardio Svitavy

Milí příznivci,
vracíme se k naší velice vydařené akci v Pome-
zí, o které jsme se zmínili v minulém vydání. 
Setkání bylo určeno především s cílem opětov-
ného shledání, s v mnoha případech se zaklá-
dajícími členkami a členy našeho uskupení, 
jimž jejich zdravotní stav nedovoluje účastnit se 
nejen vycházek, ale ani výletů, které jsou usku-
tečňovány využitím autobusu.
Organizátory potěšila hojná účast, ale přede-
vším potěšení příchozích ze setkání s kamará-
dy. Nezasvěcení a nezúčastnění by snadno 
nabyli dojmu, že se jedná o zvukový kolorit 
perského trhu, kdy se mísily hlasy a komentáře 
ke snímkům z kronik, fotografiím z předchozích 
akcí a především ve vzájemném si sdělování 
dojmů s doprovodem zpěvu a harmoniky. Za-
kládajícím členů pak byly předány pamětní 
listy jako výraz poděkování.
Na měsíc říjen je plánován výlet do Zlína s pro-
hlídkou jak města, tak především ZOO a zám-
ku v Lešné. Odjezd autobusu je z Poličky 06:30 
a ze Svitav 07:00. Přejeme všem účastníkům 
hezké zážitky a šťastný návrat.       Josef Zavřel

Charita Svitavy
Den Charity Svitavy
Srdečně vás zveme na tradiční Den Charity, 
kterým bychom rádi poděkovali Bohu i všem 
podporovatelům, příznivcům a zaměstnancům. 
Zahájíme ho děkovnou mší svatou a požehná-
ním nových aut. Následovat bude vernisáž vý-
stavy Vstaň a jdi!, kterou jsme připravili ve spo-
lupráci s Charitou Polička. Jedná se o graficky 
zpracované příběhy lidí prchajících před válkou, 
z nichž část žije nyní v našem městě. Příběhy 
doprovodila svými kresbami akademická ma-
lířka Anna Artemenko. Vrcholem Dne Charity se 
stane koncert nadané košické básnířky, sklada-
telky, zpěvačky a pianistky SKYVY. Její skladby 
jsou opravdovým pohlazením. Zaujme vás ne-

jen krásným hlasem a dokonale zvládnutou 
hrou na piano, ale také poetickými texty  
a hloubkou projevu. Vstupné na koncert je dob-
rovolné, těšíme se na setkání s vámi. 

Vendula Kouřilová

Muzeum esperanta
Výlet do Wroclavi

Se slezským esperantským klubem ve Wrocla-
vi spolupracujeme již mnoho let. Jejich před-
sedkyně Teresa Pomorská každý rok přijíždí do 
Svitav se svým klubem, a proto jsme se rozhod-
li, že letos přijedeme my za nimi do Wroclavi. 
Náš výlet se uskutečnil ve dnech 18.–22. srpna. 
Uvítal nás místopředseda klubu Michal Balicki, 
ukázal nám klub, seznámil nás s jeho aktivitami 
a provedl nás městem, kam bychom jako turis-
té nezavítali. Vzhledem k tomu, že se neusku-
tečnil letní seminář na Slovensku, odjeli ostatní 
členové mimo plán na kongres do Itálie. Proto 
jsme zbytek pobytu využili dle vlastního zájmu.  
Navštívili jsme mimo jiné katedrálu sv. Křtitele, 
Raclawické panorama, ZOO, botanickou zahra-
du, japonskou zahradu, Halu století, která je 
zapsána jako památka UNESCO, Národní mu-
zeum, projeli se na lodi nočním městem po 
řece Odře. Město jsme si prohlédli i z věže kos-
tela sv. Alžběty. Někteří si užili i fotbalový zápas, 
jiní ruchu nočního města. 
Při návratu z Itálie se v neděli 28. 8. členové 
wroclavského klubu zastavili opět ve Svitavách, 
kde jsme měli pro ně připravený program.  
Již nyní se těšíme na další společné akce.                                                                                   

Libuše Dvořáková

Seniorcentrum
Ohlédnutí za létem

Léto je časem sluníčka, zážitků a výletů. U nás 
jsme ho přivítali díky spolupráci se ZŠ T.G.M. 
„Myšárna“ opravdu symbolicky. Před koncem 
školního roku jsme společně vyrazili na toče-
nou zmrzlinu na náměstí a nahlédli do stánků 
na místním trhu. Výtvarné tvoření uživatelů  
s dětmi vyzdobilo letně zdi našeho domova  
a před jejich odchodem na prázdniny jsme 
mohli zhlédnout jejich hudebně-recitační vy-
stoupení. Ani dál jsme však nezaháleli. Vypěs-
tované bylinky z mobilní zahrádky jsme uplat-
nili v naší kuchyni. Ze sezonních plodin jsme si 
vyrobili šťávy, ozdobili jsme si zmrzlinové pohá-

ry a upekli rybízovou a cuketovou buchtu. Stu-
dentka Lucka se pro velký zájem, opakovaně 
věnovala líčení našich dam a modeláži jejich 
nehtů. V rámci canisterapie nás pravidelně na-
vštěvoval Django, Karel, štěňátko Orest  a fenka 
Fatima se svými majitelkami. Společně jsme si 
zazpívali při vystoupení svitavských heligonká-
řů. Několikrát jsme navštívili Kavárnu V parku, 
trávili čas na naší zahradě i v přilehlém okolí.  
S prázdninami jsme se rozloučili opékáním 
špekáčků. Zrealizovali jsme dlouho odkládaný 
výlet k rybníku Rosnička a plánujeme další 
akce, které zpestří běžný život našeho domova. 
Všem našim spolupracovníkům děkujeme  
a těšíme se na další společné aktivity. 

Lenka Jurenová

Matky sobě
Drakiáda u Rosničky

Drakiáda u rybníka Rosnička se koná v sobotu 
8. října 2022 od 14 hodin. Na místě bude při-
praven stánek s draky k zakoupení. Společně 
draky vypustíme, opečeme buřty a užijeme si 
typickou podzimní zábavu. Pro děti bude při-
praven minidumper pro bagrování v písku  
a projížďky, soutěž o největší hrad z písku, tom-
bola a další soutěže o hodnotné draky. Občer-
stvení zajištěno na Plechárně. Vstupné dobro-
volné. Přijďte si užít již třetí ročník podzimní 
drakiády u rybníku Rosnička. Za spolek Matky 
sobě z.s.            Bára Zelená a Anděla Buchtová

Asociace Brontosaura
20. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Čtvero ročních období u českých krajanů  
v rumunském srbském Banátu
V pořadí 206. cestovatelský večer vás zavede 
do Banátu. Transylvánské území Banát byl ve 
středověku součástí Uherského království a od 
poloviny 16. do začátku 18. století pod nadvlá-
dou Turků, jež skončila tzv. mírem požarevac-
kým (1718). Turci byli rakouskými vojsky vytla-
čeni za Dunaj a toto území se pak stalo součás-
tí habsburské monarchie. První vlnu českého 
osídlení jižního Banátu vyvolal a „zajistil“ již  
v roce 1823 jakýsi Magyarly, dřevopodnikatel  
z banátské Oravice a nájemce rozsáhlých lesů 
v pohoří Lokva nad Dunajem, který do tohoto 
prostoru pod slibem přidělení půdy, osvoboze-
ní od vojenské služby, roboty a daní vylákal 
několik stovek přesídlenců z Čech, aby pro něj 
mýtili les, káceli a přepravovali dřevo a pálili 
dřevěné uhlí. Naši tamní krajané tedy budou  
v této oblasti od příštího roku 2023 už 200 let... 
V celém Banátu se chystají veliké oslavy. Po-
stupně založili v tom tehdy hodně nehostinném 
kraji šest celočeských vesnic Svatou Helenu, 
Gernik, Rovensko, Bígar, Eibenthal a Šumici, 
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posléze se stali a dodnes jsou obyvateli Ru-
munska... přežili takto obě světové války i ná-
sledný tvrdý Ceausescův komunistický režim. 
Po celých těch dvě stě let si ale zachovali vý-
bornou češtinu, spoustu starých krojů, písniček  
i zvyků, obdělávali v těch bizarních krasových 
krajích nad Dunajem svá horská svažitá políčka 
a muži navíc také pracovali v místních dolech. 
V sousedním Srbsku a posléze i Jugoslávii žili 
ve vesnicích Česko Selo a Krusčica + městečku 
Bela Crkva. Je to lid tvrdý, ale přívětivý, kraj oko-
lo malebný, v každé roční době jinak zajímavý 
a dá se po něm toulat pěšky, na kole, konich, 
běžkách i lodích. Uvádí: Vilda Dvořák sen., Brno. 
Vstupné: 40 Kč.                                      Jan Richtr

Nadace Josefa Plívy
Program na říjen
30. 9.–2. 10. / pá–ne
Blízká setkání třetího druhu
Víkend plný improvizačních jam-sessions, kon-
certů, výukových workshopů a přednášek. Se-
tkání milovníků didgeridoo, bubnů, handpanů, 
brumlí, perkusí a hudebních nástrojů všeho 
druhu. Více na facebooku.

4. 10. / út / 17:00
Kruh přátel B. Groeninga
Kontakt: p. Žák, tel.: 739 200 946.

9. 10. / ne / 14:00
Předporodní kurz
Kapacita 15 lidí, kontakt: Z. Juklová,  
tel.: 602 641 833.

15. 10. / so
Respit děti patří domů
Respitní pobyt je odlehčující péče pro pěstoun-
ské rodiny. Pobyt má své zaměření, tematický 
motiv a je postaven na hrách, sportu, ale také 
na seberozvojových a dovednostních aktivi-
tách. O děti se speciálními potřebami se stara-
jí respitní asistenti, kteří umožňují plnou integra-
ci dětí do kolektivu.

15. 10. / so
Taneční workshop
Kontakt: P. Snohová, tel.: 776 815 777.

21.–22. 10. / pá–so / 16:30
Bazar přines, daruj & odnes 

25. 10. / út / 17:00
Kruh přátel b. Groeninga

30.10. / ne / 15:00 
Halloween
MC Krůček: přijďte poznat nadaci z jiného úhlu, 
bavit se a trochu se i bát.

Pravidelné akce
Každé pondělí: 14:00 divadlo Doma - zkouška 
divadla; 18:00 zen meditace - kapacita naplně-
na; 18:30 wing tsun bojové umění, 16:00 čchi- 
kung pro začátečníky, kontakt: M. Palla tel.: 731 
023 865.

Každou středu: 17:00 Ženy zpěvné - zkouška  
a setkávání žen pod vedením H. Mazákové, tel.: 
737 689 855; malování se Stáňou - vývarný 
kroužek pro děti pod vedením Stáni Plívové.

Každý čtvrtek: 15:00 trénink skupiny Svitany, 
uzavřená skupina; 18:00 čchi- kung spíše pro 
pokročilé,  kontakt: M. Palla, tel.: 731 023 865. 
Více informací o programu a začátky jednotli-
vých akcí: 
www.nadacejosefaplivy.cz/hlavni kalendar. Sle-
dujte nás na facebooku, případně využijte 
emailové spojení e-mail: nadacejosefaplivy@
gmail.com.                             Gabriela Malínková

Akce Přines, daruj a odnes letos již podruhé

V pátek 21. října a v sobotu 22. října bude Na-
dace Josefa Plívy dějištěm darovacího bazaru 
„Přines, daruj a odnes“; letos již podruhé. Za-
pojit se do něj může kdokoliv, ať už darováním 
nepotřebných věcí, nebo jako návštěvník, kte-
rý se chce věcmi probrat. Předměty bude 
možné darovat po celou dobu konání akce, tj. 
21. 10. v čase 15:00 – 20:00 a 22. 10. v čase 
9:00 – 12:00 hodin.
Věci přijímáme v krabicích nebo v taškách. Mu-
sejí být čisté a použitelné alespoň na náhradní 
díly. Nelze darovat živá zvířata a předměty, je-
jichž darování a držení je v rozporu s legislati-
vou platnou v ČR. Od každého dárce vybíráme 
vratnou zálohu ve výši 50 Kč. Nevyzvednuté 
věci likvidujeme – záloha pokryje náklady na 
likvidaci vzniklého odpadu.
Vstup na akci je zdarma. Pro zájemce bude na 
místě možnost finančně podpořit Nadaci Jo-
sefa Plívy. Občerstvení lze zakoupit v kavárně 
Šálek štěstí.
Akci pořádá komunita dobrovolníků ze Svitav 
ve spolupráci s Nadací Josefa Plívy. Bližší infor-
mace na e-mailu svitavyudrzitelne@email.cz 
nebo telefonu 776 815 777.          Petra Snohová

Spolek DušeProstor
Program na říjen
Zveme vás na naše aktivity, kromě těch pravi-
delných nás čeká i přednáška věnující se pro-
blematice související se stárnutím populace, 
která se koná 27. 10. od 17 hodin v učebně  
č. 2 ve svitavské Fabrice. Dozvíme se, jak je  
v ČR plánována péče o lidi s Alzheimerovou 
chorobou a obdobnými onemocněními. Před-
nášet bude národní koordinátorka pro oblast 
demencí Mgr. Markéta Švejdová Jandová.

Senior setkávání proběhne také ve čtvrtek  
27. 10. v Penzionu pro seniory, Felberova 31, 
Svitavy-Lány, od 15:30 do 16:30 hod. Čeká vás 
odpoledne plné zábavy, kvízů a povídání nejen 
o zdraví.

Klubové činnosti, které jsou otevřeny všem, 
kdo mají zájem, chuť a odvahu se zúčastnit, 
probíhají v úterý. Út 4. 10. bude patřit desko-
vým hrám. Pokud máte nějakou svoji oblíbe-
nou, vezměte ji s sebou. Na út 18. 10. je připra-
ven trénink paměti. Tu si procvičíme formou 
kvízů, hádanek a testů, čímž přispějeme  
k udržení naší dobré duševní pohody.

Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s du-
ševním onemocněním budou v úterý 11. 10.  
a 25. 10. Kromě kávy či čaje vám chceme na-
bídnout prostor vhodný ke sdílení, podpoře  
a inspiraci.

Už 5. 10. začíná kurz Harmonizace uměním. 
Jednotlivá setkání budou probíhat každou 
středu po dobu pěti týdnů, tedy až do 2. 11.

Pravidelná úterní setkávání i středeční kurz 
Harmonizace uměním probíhají vždy od 15:30 
do 17:30 hod. v prostorách Centra duševního 
zdraví Svitavy, nám. Míru 29/87 (v budově Ko-
merční banky). 

Sledujte nás na duseprostor.cz i na facebooku 
Duše_Prostor, pište na duseprostor@gmail.
com nebo messenger. Děkujeme, že k nám 
chodíte a přijďte zase! Těšíme se na setkávání 
s vámi.                                          Marie Boštíková
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Kuželky
Název klubu: Kuželkářský klub Svitavy
Předseda: Jiří Rus
Vedení oddílu: Jiří Rus, Jakub Zelinka,  
Petr Leinweber, Vlastimil Krátký,  
Lubomír Bačovský
Založení: 1958 jako TJ Slavoj Svitavy-Lány

Historie klubu

Ještě před válkou se hrávalo v menších kužel-
nách při restauracích. Kuželna stávala i u měst-
ských lázní. V poválečném období se hrávalo  
v kuželně, která se nacházela na zahradě re-
staurace U Martina. Kuželna byla jednodráhová 
s asfaltovým povrchem. Družstvo dorostu  
a mužů TJ Spartak Svitavy zde hrálo v soutěžích 
Brněnského kraje. Tato kuželna však byla v roce 
1957 zrušena. Tehdy došlo k úpravě asfaltové 
dráhy u lánské hospody U Vávrů - byly zde po-
staveny zastřešené dvoudráhy, v nichž se kužel-
ky musely ručně stavět. 
Na této dráze začal hrát své soutěže kuželkář-
ský oddíl TJ Slavoj Svitavy-Lány (například pro-
ti družstvům z Brna, Blanska, Boskovic, Bělé nad 
Svitavou). V této době měl oddíl asi 40 členů, 
jeho předsedou byl Jindřich Vávra. Družstvo žen 
ve složení Klusáková, Lipoldová, Zamazalová, 
Klímová, Koudelková, Nesrovnalová, Buriánová 
a Navrátilová hrálo přebor kraje. Zdena Klusá-
ková se zúčastnila mistrovství ČSR. V dalším 
období však výkonnost družstva žen poklesla, 
později bylo družstvo zrušeno.
Muži měli dokonce dvě družstva, první družstvo 
postoupilo do oblastní soutěže (tehdejší II. liga), 
ale z finančních důvodů muselo soutěž opustit. 
Mezi tehdejší hráče patřili Navrátil, Konečný, 
Minář, Zamazal, Kakač, bratři Žáčkové. Členové 
družstva Kakač a Minář se zúčastnili přeborů 
kraje a republiky. Zařízení kuželny však stárlo, 
takže ve druhé polovině osmdesátých let zača-
la další modernizace (nový povrch, automatické 
stavění kuželek), která trvala jeden rok. Dvě 
družstva mužů hrála v této době meziokresní 
přebor. 

Postavení v tabulkách
Svitavy A jsou v tabulce Východočeského pře-
boru B na druhém místě, Svitavy B skončily na 
8. místě stejné soutěže. Svitavy C se umístily na 
5. místě Východočeské soutěže skupiny C. 
Družstvo dorostu obsadilo 3. místo ve Výcho-
dočeské divizi.

Výhled do budoucna
Svitavy A se perou o vítězství v přeboru a postu-
pu do Divize. Podmínkou účasti v ligových sou-
těžích a pořádání krajských přeborů a turnajů, 
je kuželna se čtyřmi dráhami. V poslední době 
se podařilo také rozšířit povědomí o kuželkách 
mezi mladší ročníky a klub se věnuje několika 
budoucím kuželkářům v dorosteneckých kate-
goriích. Od letošního podzimu otevíráme ve 
spolupráci s SVČ Tramtáryje kroužek kuželek 
pro děti od 10 do 15 let.

Využití sportoviště
Kuželna je v provozu celoročně. Mimo ligové 
zápasy se v kuželně hraje již 26. ročník Městské 
kuželkářské ligy. Pravidelně se jí účastní přibliž-
ně 14 týmů a 80 hráčů věnujících se kuželkám. 
Mimo jiné také naděje tohoto sportu Klára Pe-
kařová, mistryně ČR v kategorii juniorek.

Zpracoval: Jakub Zelinka

SvITAvy A SpORT

V roce 1992 se členové oddílu kuželek odlouči-
li od TJ Slavoj Svitavy Lány a založili sportovní 
klub Sportcentrum. „A" družstvo vyhrálo v roce 
1994 krajský přebor a postoupilo do III. ligy. Zá-
pasy této soutěže se však již musely hrát na 
čtyřdráze, proto si na domácí zápasy oddíl pro-
najímal kuželnu v Rychnově nad Kněžnou.  
To bylo finančně velmi náročné, a proto družstvo 
přešlo zpět do krajského přeboru. V letech  
1995-1996 došlo k přestavbě klubovny,  
šaten a sociálního zařízení a v roce 2004  
k rekonstrukci drah.

Účast v soutěžích  
Východočeského kraje 
V současnosti mají Svitavy 3 kuželkářská muž-
stva dospělých, která se účastní soutěží výcho-
dočeského kraje. Svitavy A a Svitavy B hrají 
Východočeský přebor – skupina B, Svitavy C 
pak Východočeskou soutěž – skupina C.  
V předchozích letech měly Svitavy pouze  
2 družstva, která hrála divizi a přebor. Družstvo 
dorostu hraje Východočeskou divizi.

Členská základna

V kuželkářském klubu Svitavy je v současné 
době registrováno 44 hráčů, z toho 26 aktivně 
hrajících soutěž. V pětičlenném výkonném vý-
boru jsou vedeni předseda, kapitáni družstev  
a admin. pracovník. Řada členů se v minulosti 
účastnila Mistrovství ČR dorostu (Gábina Ruso-
vá, Petr Rus) a seniorů (Jiří Rus, Emil Uherka). 
Mnoho stávajících členů vyrostlo s klubem díky 
systematické práci s žactvem a dorostem, jme-
novitě například Gábina Rusová, Petr Rus, Milan 
Novák, Tomáš Štol, Josef Širůček, Jakub Jirčík, 
Jana Klusáková.

Kuželky Slavoj 

Kuželky Svitavy 1987

Zázemí kuželny

Městská liga
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SvITAvy A SpORT

Juniorský  
triatlonista Marek 
sbírá úspěchy
Závodní sezóna se blíží pomalu ke konci  
a sportovce z 4SPORTS TEAMU bylo vidět na 
závodech po celé České republice, v Tunisu, 
Rumunsku a Lotyšsku. V Českém poháru  
v triatlonu se závodníci umísťovali pravidelně 
na předních pozicích v nabité konkurenci. Mezi 
nejlepší výkony patří celkové prvenství  
v Českém poháru Jakuba Marka v kategorii 
juniorů, dva tituly vícemistryně ČR v olympij-
ském a sprint triatlonu Laďky Markové v kate-
gorii ženy 40-49 let a 7. místo v celkovém po-
řadí Českého poháru Anety Popelkové v mlad-
ších žákyních. Ostatní závodníci předvedli také 
velice pěkné výkony a zajistili si tak zařazení do 
Střediska talentované mládeže ČTA.
Letos za nás nově závodil juniorský reprezen-
tant Kuba Marek, který se zúčastnil i několika 
závodů Evropského poháru juniorů a nejvíce si 
cení výsledku v Táboře, kde doběhl na 7. místě 
a jako první Čech. Kromě triatlonu jsme závo-
dili i na atletických a běžeckých závodech. 
Mezi přední výkony patří na Krajských halových 
přeborech v Ostravě, 1. místo Jakuba Marka  
v běhu 3000 metrů a 3. místo jeho bratra Luká-
še v běhu 1500 metrů. Kuba se svým časem 
nominoval i na halové MČR, kde mezi specia-
listy atlety doběhl na 10. místě. Kromě závodů 
a pravidelných tréninků jsme měli i několik 
soustředění a kempů. Za zmínku stojí červnový 
workshop České triatlonové asociace pro ta-
lentované sportovce 12-15 let z celé ČR, který 
pořádal náš klub ve Svitavách. V září nás če-
kají finálové závody Českého poháru, Mistrov-
ství republiky v triatlonu a duatlonu, tak nám 
držte pěsti. Chtěli bychom poděkovat městu 
Svitavy. Město Svitavy podporuje sport a vol-
nočasové aktivity!                  Ladislava Marková

Za dobrodružstvím spojeným s velkým sportov-
ním úspěchem si o posledním prázdninovém 
víkendu dojela nejstarší přípravková kategorie 
U11 (hráči narození roku 2012) do vzdáleného 
Chebu v západních Čechách.
Turnaj Hvězda Cup proběhl v rámci akce „Spo-
lečný víkend s Baníkem“, na který jsme byli po-
zváni místním oddílem FK Hvězda Cheb, spo-
lečně s jejich partnerským klubem FC Baník 
Ostrava. Mladí fotbalisté těchto tří týmů tak spo-
lečně zažili spoustu zážitků během společného 
cestování, trénování či prohlídky města Cheb.  
V duchu stejné myšlenky proběhla podobná 
akce i minulý rok ve Svitavách.
Zlatým hřebem celého víkendu byl fotbalový 
turnaj, kterého se zúčastnilo 16 týmů. Los nám 
přidělil těžkou skupinu, včetně věhlasného Ba-

níku Ostrava, Viktorie Plzeň či týmu z Teplic. Na 
turnaj dorazili mimo jiné mančafty Sokolova, 
Karlových Varů či pražských Bohemians. Naši 
borci se však ničeho nezalekli a po skvělých vý-
konech v 8členné skupině obsadili 2. místo za 
suverénní Viktorkou Plzeň. Cenný skalp si při-
psali vítězstvím 2:1 nad kamarády z penzionu  
v dresech Baníku. V semifinále jsme narazili na 
velmi šikovné kluky týmu Tempo Praha a po vy-
rovnaném utkání a výhře 1:0 jsme dostali mož-
nost ve finále oplatit porážku Plzni. To se bohu-
žel nepodařilo. Viktoria ukázala svoji mimořád-
nou kvalitu a vyhrála zaslouženě všechna svá 
utkání. I přesto se naši kluci s těžkou konkuren-
cí skvěle poprali a zaslouží si maximální pochva-
lu. Druhé místo v tak dobře obsazeném turnaji 
překvapilo mnoho diváků. Mezi nimi byli i někte-
ří rodiče našich hráčů, kteří kluky vytrvale po-
vzbuzovali. Turnaj i celý víkend byl výborně zor-
ganizovaný a pořadatelům náleží velké poděko-
vání za třídenní péči, kterou celému našemu 
týmu poskytli. Nastolená spolupráce klubů bude 
jistě pokračovat a těšíme se na další společně 
strávené chvíle.
Svými výkony i chováním mimo hřiště mladí svi-
tavští fotbalisté velmi dobře reprezentovali fot-
balový oddíl TJ Svitavy i naše město. Věříme, že 
nás úspěch povzbudí do nové sezóny a k další-
mu rozvoji jejich sportovního talentu.      Jiří Petr

Sestava týmu (zleva): Pavel Pirkl, Štěpán Kotas, Jakub Vavřík, Kristián Jiříček, Filip Svoboda, František Pokorný, 
Teodor Brusenbauch, Jakub Prokop, Jáchym Švec, Matěj Vaculík (dole) a trenéři Jan Scheib, Pavel Švec  
a Jiří Brusenbauch. 

Fotbalová přípravka  
v silné konkurenci  
top klubů uspěla!


