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Lampionový průvod
Každoročně v podvečer 11. listopadu 
na svátek sv. Martina se náměstí ve Svita-
vách promění v živého světélkujícího hada 
a park J. Palacha oblékne ve tmě barevný 
háv a stane se cílem tradičního svatomartin-
ského průvodu. Sejdeme se v 17:00 hodin 
na horním konci náměstí vybaveni lampióny 
a vyčkáme příchodu sv. Martina. Věříme, že 
naše město navštíví a s početnou skupinou 
světlonošů nás doprovodí do parku, kde 
na nás dýchne kouzelná večerní atmosféra 
plná barevných světel a lampiónů. Chybět 
nebudou stánky s občerstvením ani tradiční 
svatomartinské rohlíčky. Za tým pracovníků 
SVČ Tramtáryje  Ondřej Komůrka 

Matyáš Vinkler, naděje 
svitavského motokrosu242

Svitavský informační měsíčník
listopad 2022

11Program prvního  
adventního víkendu

Svitavští světáci:  
Hana Pachovská20

Sousedské setkání u vily 
bude už podruhé
První adventní sobotu 26. listopadu se podruhé uskuteční sousedské setkání u Langerovy vily. 
Setkání má navodit předvánoční atmosféru, náladu těšení se na Vánoce, a připomenout, jak důle-
žité je setkávání. Jsme rádi, když se Svitaváci potkávají, a navíc podpoří dobrou věc.

Od 15 hodin bude připraven stánek s drobnými 
dárky, které budou prodávat pracovnice svitavské 
Charity. Půjde o rukodělné výrobky, obrazy, svíc-
ny, tašky či vánoční dekorace. Sousedské setká-
ní se opět stane příležitostí, jak podpořit tuto 
svitavskou organizaci. „Výtěžek z akce použijeme 
na přímou sociální podporu rodinám, které se 
ocitly v nouzi,“ plánuje ředitelka Vendula Kouřilo-
vá. Na svitavskou Charitu se totiž obrací stále 
více lidí s prosbou o pomoc v těžké situaci. „Když 
se například matce samoživitelce rozbije pračka, 
je to výdaj, na který její rozpočet nestačí, peníze 
má rozpočítané přesně na měsíc. My provedeme 
šetření a pokud máme volné prostředky, pomů-
žeme,“ naznačuje Vendula Kouřilová jeden z řady 
případů, které se běžně stávají. Na pomoc po-
třebným rodinám se využívají prostředky z Tříkrá-
lové sbírky. „Myslím, že adventní sbírka by mohla 
sloužit stejně, tedy ulehčit někomu v jeho staros-
tech,“ dodává ředitelka.

Ke koupi budou vánoční vazby, jmelí a chvojí, 
před vilou se budete moct občerstvit teplým 
punčem či čajem. Nakouknout budete moct 
do vánočně vyzdobené malé zasedací míst-
nosti v prvním patře vily nebo naopak do sklep-
ních prostor, kde si u základního kamene bu-
dete moct dát kávu. 
Vestibul renovované vily s perfektní akustikou 
bude hostit vánoční koncert, který začne 
po rozsvícení ozdobeného stromu v 17.15. Trio 
Musette, na akordeon hrající Kryštof Jeníček 
a na příčné flétny Petr a Tomáš Jeníčkovi, vás 
zaujme nástrojovou kombinací i repertoárem.
Langerova vila bude osvětlena a navíc se mů-
žete těšit na světelné překvapení v parku Jana 
Palacha. Na kruhový objezd u gymnázia se 
po roce vrátí světelný adventní věnec.
Přijďte na druhé sousedské setkání u Langero-
vy vily. Přijďte se těšit s námi na vánoční svátky. 

Petra Soukupová
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Vážení Svitavané,
jsou za námi komunální volby, k nimž jste mohli jít koncem září. V komunálních volbách jste vy, 
obyvatelé Svitav, měli možnost zvolit 26 zastupitelů, kteří se budou podílet na rozvoji města v dalších 
čtyřech letech. Opravdu děkuji vám všem, kteří jste své právo volit využili a k volbám dorazili.

V rámci povolebních vyjednávání byla vytvoře-
na široká koalice složená ze 17 zastupitelů, 
které si svými hlasy v komunálních volbách 
vybralo 63 procent voličů, a bude tak dosaho-
vat potřebné nadpoloviční většiny. Koalice je 
poměrně pestrá, zahrnuje čtyři volební usku-
pení napříč politickým spektrem. V průběhu 
listopadu budeme pracovat a odsouhlasíme 
programové prohlášení Rady města Svitavy, 
z něhož jasně vyplynou plány pro nadcházející 
čtyřleté období.
Pokud jste zvědavi, co se zařadí mezi naše plá-
ny, naznačím alespoň ty nejdůležitější. K základ-
ním programovým prioritám bude zajisté patřit 
řešení situace s drahými energiemi a z toho 
plynoucí úsporná opatření. I přesto bychom 

ovšem rádi dále investovali do městské infra-
struktury i dalších větších projektů. Máme 
v úmyslu v co největší míře využít dotací, které 
se nyní vyhlašují v různých dotačních výzvách. 
Naším dalším cílem je oprava objektu Světlan-
ky, která by měla být dokončena koncem příš-
tího roku, rovněž léta plánovaná oprava plavec-
kého bazénu a také vylepšení prostředí našich 
školských zařízení. 
Pokud máte podněty k řešení, budeme rádi, 
když se na nás obrátíte. Váš názor nás skuteč-
ně zajímá. Vždyť si všichni přece přejeme totéž: 
nadále rozvíjet naše krásné Svitavy. Děkujeme 
vám za podněty a tipy ke zlepšení či vyřešení 
toho, co vás trápí. Přeji nám všem příjemný lis-
topad. David Šimek, starosta města

Program prvního  
adventního  
víkendu 2022 
Sobota 26. listopadu
Sousedské setkání u Langerovy vily
 • začátek v 15 hodin, rozsvícení smrku 

u vily (v 17 hod), občerstvení, prodej-
ní stánky s drobnými dárky ze svitav-
ské Charity, jmelí, chvojí, kavárnička 
u základního kamene ve sklepních 
prostorách, ve vestibulu od 17.15 
hodin koncert Tria Musette

Pekelný Mikuláš
 • v nadačním domě Josefa Plívy 

na náměstí Míru, od 14:00 do 20:00 
hodin, nutná rezervace přes rezer-
vační on-line formulář na stránkách 
www.svc.svitavy.cz 

———————————
Neděle 27. listopadu
Vyrábění v Muzeu esperanta
 • od 9 do 16 hodin v Muzeu esperanta 

adventní tvoření pod vedením Evy 
Karbašové, výroba přáníček nebo 
krabiček, materiál bude připraven

Pekelný Mikuláš
 • v nadačním domě Josefa Plívy 

na náměstí Míru, od 13:00 do 16:30 
hodin, nutná rezervace přes rezer-
vační on-line formulář na stránkách 
www.svc.svitavy.cz

Vánoční muzeum úsměvů 
Emma a Barbora Srncovy
 • v městském muzeu začne v 15 hodin 

vánoční výstava litografií a obrazů 
z dílny Emmy a Báry Srncových, nové 
a poetické obrázky pohladí po duši 
a navodí pohodovou náladu, záro-
veň bude zpřístupněna adventní 
herna a poprvé prezentován kom-
pletně zrestaurovaný Velký svitavský 
mechanický betlém

Program na náměstí Míru
 • od 16 hodin vystoupí kapela Machos 

Burritos, v 17 hodin rozsvícení ozdo-
beného vánoční stromu před školou

Odhalení svitavského betlému
 • v 17 hodin na náměstí Míru odhalení 

vyřezávaného betlému Františka Ma-
lého ze Sebranic s figurami v životní 
velikosti v rámci rozsvícení vánoční-
ho stromu

Čertovská jízda
 • na náměstí Míru od 17.30 hodin

Adventní koncert
 • tradiční vystoupení žáků a učitelů 

ZUŠ ve Svitavách od 18 hodin v kos-
tele Navštívenní Panny Marie 

Projekt Hledání hvězdy Davidovy 
ve Svitavách po třinácté
Letošní ročník vzdělávacího projektu Hledání 
hvězdy Davidovy, v pořadí již třináctý, se opět 
uskuteční na neblahé výročí tzv. křišťálové noci 
1938. Nejprve 9. listopadu proběhne v kině Ves-
mír přednáška, v rámci které bude Michaela Vi-
dláková vyprávět o svém pobytu v terezínském 
ghettu. V letošním roce si připomeneme, že ve-
dle židovského holokaustu existoval také holo-
kaust romský, proto vysadíme v parčíku v ulici 
Gorkého pamětní strom Josefu Serinkovi, party-
zánovi, který po roce 1945 žil a působil v našem 
městě. Následovat bude další program v kině 
Vesmír, včetně přednášky o romském holokaus-
tu. O den později, 10. listopadu, bude v Olo-
moucké ulici 18 položeno šest dalších Kamenů 
zmizelých. Odtud se přesuneme na bývalý ži-
dovský hřbitov, kde členové Docela Malého di-
vadla pietně přečtou jména zde pohřbených. 
Modlitby pronese Štěpán Menaše Kliment, rabín 
Židovské obce Brno.  Projekt Hledání hvězdy 
Davidovy byl finančně podpořen grantem Par-
dubického kraje. Hynek Stříteský

9. listopadu 2022
11:00 / kino Vesmír
Přednáška RNDr. Michaely Vidlákové
15:00 / parčík na Gorkého ulici
Vysazení pamětního stromu Josefu Serinkovi 
za osobní účasti jeho vnuka Zdeňka Serinka
16:00 / kino Vesmír
Přednáška PhDr. Jany Horváthové o romském 
holokaustu a promítání dokumentárního filmu 
Jak jsem se stala partyzánkou 

10. listopadu 2022
15:00 / Olomoucká ulice 18
Pietní položení šesti Kamenů zmizelých před 
domem, kde žila rodina Munkova, jejíž příběh 
přiblíží Radka Oblouková
15:45 / odjezd na židovský hřbitov 
16:00 / Židovský hřbitov
vzpomínka na zde pohřbené v podání členů 
Docela Malého divadla, modlitby při ukládání 
Kamenů zmizelých i na židovském hřbitově 
pronese Štěpán Menaše Kliment

INFORMACE Z MĚSTA
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Z jednání rady města Svitavy
Rada na svém 27. zasedání dne 19. září 2022 
mj.:
 • byla seznámena se zprávou o poskytování 

sociálních služeb ve městě; 
 • schválila uzavření nájemních smluv na byty 

v Domě zvláštního určení s pečovatelskou 
službou a na byty v domě Rokycanova; 

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč 
Českému rybářskému svazu za účelem ob-
novy rybí obsádky na rybníku Rosnička; 

 • schválila uzavření smlouvy o dílo se zhoto-
vitelem Ulehla Ivan s.r.o. ve věci provedení 
stavby „Rekonstrukce splaškové kanalizace 
v ul. Lanškrounská“.

 
Rada na svém 28. zasedání dne 26. září 2022 
mj.:
 • schválila uzavření dodatků ke smlouvám 

ve věci prodloužení doby nájmu o dva roky 
u 15 městských bytů (týkající se všech, kteří 
řádně plní povinnosti plynoucí z uzavřené 
nájemní smlouvy); 

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč 
spolku Hiporehabilitace Baneta, za účelem 
podpory nabídky ekologických programů.

Rada na svém 29. zasedání dne 3. října 2022 
mj.:
 • schválila Plán zimní údržby místních a úče-

lových komunikací pro období 2022–2023; 
 • schválila uzavření smlouvy o poskytnutí do-

tace ve výši 70 000 Kč s Mikroregionem Svi-
tavsko na projekt „Podnikni to“.

Rada na svém 30. zasedání dne 10. října 2022 
mj.:
 • byla seznámena s předloženou zprávu o do-

pravní situaci ve městě; 

 • schválila poskytnutí neinvestiční dotace 
na spolufinancování sociálních služeb Cha-
ritě Moravská Třebová ve výši 20 000 Kč; 

 • schválila uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního pro-
středí České republiky ve výši 250 000 Kč 
na realizaci akce „Ovocná alej u suchého 
poldru ve Svitavách“; 

 • rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce pod názvem „Ve-
stavba nabíjecích stanic seniorských vozíků 
do prostorů parkovacích stání a výstavba 
nabíjecích stanic pro elektromobily, Felbe-
rova 715/31, 568 02 Svitavy“ dodavateli Vlas-
timilu Jachanovi.  (red)

Ohlédnutí za komunálními volbami 2022
O novém složení Zastupitelstva města Svitavy pro nadcházející čtyři roky rozhodli voliči v komunál-
ních volbách, které proběhly v pátek 23. a v sobotu 24. září. O jejich hlasy se ucházelo celkem sedm 
politických subjektů, z nichž jich uspělo hned šest. Volební účast dosáhla pouhých 37,54 procenta. 

Přehled zastupitelů 2022–2026
Sdružení pro město Svitavy
Mgr. Bc. David Šimek, MBA (starosta města)
Bc. Ondřej Komůrka (radní)
Mgr. Ditta Kukaňová 
(neuvolněná místostarostka)
Mgr. Blanka Čuhelová
PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA
Mgr. Antonín Benc (radní)
Mgr. Marta Bauerová

Marcel Veselý
Alena Petrželová
MgA. Lukáš Moravec

ANO 2011
Ing. Petr Sezemský 
Ing. Jaroslav Kytýr
René Hnát
Bc. Lenka Jurenová
JUDr. David Švec
Kateřina Šilcová, DiS.

Jan Špaček
Ing. Milan Beneš

ODS a Nezávislí
Pavel Čížek (uvolněný místostarosta)
MUDr. Harald Čadílek
Ing. Leoš Říha

3PK – Pro prosperující Svitavy
MUDr. Vítězslav Podivínský
MUDr. Pavel Havíř (radní)

KDU-ČSL
Mgr. Jiří Žilka (radní)
MUDr. Pavel Ingr

KSČM a nezávislých kandidátů
Libor Zelinka

Hned po ukončení voleb začala intenzivní jed-
nání, na kterých byly důkladně probrány poža-
davky a programové priority jednotlivých poli-
tických subjektů. Z jednání se vykrystalizovala 
koalice, která získala ve volbách celkově 62,5 
procenta hlasů a bude mít v Zastupitelstvu měs-
ta Svitavy 17 z celkových 26 křesel. (kk)

INFORMACE Z MĚSTA

Přivítali jsme 
další občánky
Hned první sobotu v měsíci, 1. října, přivítal 
slavnostně starosta David Šimek nové občánky 
města Svitavy. Byli mezi nimi:

Viktor Nováček, Adam Klíma, Mikoláš Vondrá-
ček, Viktorie Girgová, Teodor Blažek a Zdeněk 
Šmíd.

Vzhledem k tomu, že narozené děti nejsou zvány 
automaticky, je potřeba v případě zájmu o slav-
nostní přivítání vašeho miminka kontaktovat ma-
triční úřad na telefonních číslech:
461 550 412, 461 550 411 nebo 731 677 735, 
popř. emailem matrika@svitavy.cz. Všem novým 
občánkům přejeme ještě jednou hlavně hodně 
zdraví a štěstí.  (kk)

V listopadu začnou 
s instalací  
vánoční výzdoby
Již v průběhu listopadu začne společnost 
SPORTES zkrášlovat místa ve městě a na-
vozovat tak vánoční atmosféru. Kromě kla-
sické výzdoby na lampách se můžete opět 
těšit na postupné rozsvěcování adventního 
věnce na kruhovém objezdu u Langerovy 
vily a také na pár novinek. Například park 
Jana Palacha ozvláštní jedno světelné pře-
kvapení, v dolní části náměstí získá pro změ-
nu vánoční nádech fontána. Na náměstí se 
tentokrát můžete těšit na jedličku z Lačnova, 
která bude nazdobená ve stejném duchu 
jako v loňském roce. Veškeré instalované 
dekorace využívají LED technologii. (kk)
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Již dvacet let jsme tu s vámi 
Probační a mediační služba přispívá k napl-
ňování trestní spravedlnosti a snaží se o zpro-
středkování účinného a společensky pro-
spěšného řešení konfliktů spojených s trest-
nou činností. Vytváří podmínky k tomu, aby 
v některých případech trestního řízení mohl 
být uložen jiný trest než jen odnětí svobody, 
současně organizuje a zajišťuje efektivní 
a důstojný výkon alternativních trestů a opat-
ření. Důležitou součástí je i práce s oběťmi 
trestných činů.
Zajímá vás, jak pracujeme s pachateli trest-
ných činů, jaké služby nabízíme obětem, jak 
probíhá probační dohled, trest obecně pro-

spěšných prací, jaké jsou podmínky trestu do-
mácího vězení, jak může mediace pomoci 
obětem a pachatelům při řešení trestního kon-
fliktu? U příležitosti výročí 20 let probační a me-
diační služby v ČR vám naši práci představíme 
v rámci debaty zástupců Probační a mediační 
služby, hostů a občanů města. Akce se usku-
teční ve středu 23. listopadu 2022 v 17:00 ho-
din v aule multifunkčního centra Fabrika 
ve Svitavách (3. patro) pod záštitou Davida 
Šimka, starosty města Svitavy. Připraveno bude 
i drobné občerstvení. Jste srdečně zváni. 
Za kolektiv pracovníků střediska Svitavy 

Jaroslava Šabrňáková 

Bedlivě sledujeme aktuální kondici 
velkých firem ve Svitavách
Ceny energií nemají vliv pouze na chod do-
mácností, ale týkají se také spousty provozo-
ven, malých i velkých podniků. O to jak a hlav-
ně nakolik ovlivňují rostoucí ceny energií chod 
velkých firem, jež působí ve Svitavách, se os-
tražitě zajímá také vedení města. Velké firmy 
totiž představují významné zaměstnavatele 
na území města.

V říjnu se starosta David Šimek vydal přesvěd-
čit se na vlastní oči například do výroby P-D 
Refractories CZ a.s., který je ve Svitavách v pro-
vozu již od roku 1985.

V současné době v závodě, který mnozí znají 
pod názvem Dinaska, pracuje zhruba 245 lidí. 
„O práci se naši zaměstnanci bát nemusejí, na-
opak nám jich zhruba 30 chybí, ať už ve výrobě, 
u robotických linek či v obchodním oddělení,“ 
uklidnil starostu hned v úvodu generální ředitel 
Jiří Kyncl. Oproti spoustě firem si nemusejí dělat 
starosti s nákupem energií, protože je již mají 

smluvně zajištěné na delší dobu dopředu. To je 
vzhledem k obrovským tunelovým pecím, které 
dosahují teploty výpalu až 1450 °C, velké plus.
Vedení města je v kontaktu i s dalšími význam-
nými zaměstnavateli. V první půli listopadu 
s nimi plánuje společné setkání, jehož součás-
tí bude diskuze o aktuálním dění a situaci v jed-
notlivých firmách.  (kk)

V listopadu opět 
celoplošná  
deratizace města
Specializované společnosti zahájí v měsíci lis-
topadu ve Svitavách pravidelnou podzimní 
etapu celoplošné deratizace. Týká se veřejných 
prostranství a objektů ve správě města Svitavy, 
ale také městské kanalizace. 
Hlodavci se objevují i v okolí obytných domů a ji-
ných objektů ve městě, proto vyzýváme občany, 
ale i další subjekty, k připojení se, a to buď pomo-
cí zakoupených prostředků, nebo prostřednic-
tvím některé odborné firmy. Před vlastním dera-
tizačním zásahem (položením nástrah) je však 
nezbytné provést účinná opatření proti vniknutí 
hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných 
předmětů a zbytků rostlinného a živočišného pů-
vodu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy. 
Rovněž je třeba odstranit zbytky starých nástrah, 
včetně staniček či nádob pro jejich umístění.
Případné otázky zodpoví a další podrobné in-
formace podají pracovníci odboru životního 
prostředí MěÚ Svitavy.  Iva Hamerská

Pomozte nám snižovat  
množství komunálního odpadu
Ve Svitavách, stejně jako v dalších městech, 
bojujeme s velkým množstvím skládkovaného 
odpadu, kdy každý Svitavák průměrně vyhodí 
208 kg směsného komunálního odpadu. Podle 
aktuální legislativy tento průměr nesmí příští 
rok přesáhnout 180 kg. Pokud obec tento limit 
překročí, bude se navyšovat cena za uložení 
odpadu na skládce, a tím pádem bude výraz-
něji narůstat také občanský poplatek za odpad. 
Kvůli analýzám, které pomohou s přehledem 
toho, odkud se kolik a jakého odpadu bere, 
bude do konce roku probíhat v rámci svozu 
také čipování popelnic. Díky němu bude napří-
klad lehce dohledatelný podnikatelský odpad, 
který do uvedených limitů nespadá. Stejně tak 

se budou moci případně lépe individualizovat 
kontejnerová hnízda. Plastové popelnice budou 
očipovány samolepkou s kódem, na plechové 
popelnice bude nutné přidělat speciální čip 
nýtováním. Cílem je z analýz zjistit způsoby, jak 
zefektivnit třídění a snížit tak množství vypro-
dukovaného komunálního odpadu, aby nemu-
selo docházet ke skokovému navyšování po-
platku. Předem vám děkujeme za pochopení 
a spolupráci v této záležitosti.
Ze statistik vyplývá, že v popelnicích stále kon-
čí často také plast (tvoří až 6,7 % celkového 
obsahu), proto již přes rok usnadňujeme oby-
vatelům rodinných domů jeho třídění díky za-
vedení adresného třídění plastů. Po posledním 

výdeji nádob nám jich na skladě zůstalo už jen 
pár desítek. Pokud tedy bydlíte v rodinném 
domě nebo menší bytové jednotce (do 8 bytů) 
a stále vlastní nádobu určenou k adresnému 
třídění plastů nemáte, využijte jednu z posled-
ních možností, jak ji získat. Stačí vyplněnou 
žádost, kterou naleznete na www.svitavy.cz/
odpady, zaslat na vit.baranek@svitavy.cz a do-
mluvit se individuálně na vhodném předání. 
Děkujeme, že třídíte srdcem. (kk)
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Známe vítěze prvního ročníku  
senior / seniorka roku
V rámci zábavného odpoledne připraveného 
pro seniory k Mezinárodnímu dni seniorů pro-
běhlo vyhlášení nové městské ankety „Senior 
/ Seniorka roku". Z došlých nominací byly vy-
brány tři dámy, ze kterých vzešla vítězka. Tou 
se stala paní Růžena Voříšková, která převzala 
z rukou místostarostů Pavla Čížka a Ditty Kuka-
ňové plaketu zhotovenou svitavským umělec-
kým slévačem Martinem Horkým, pamětní list 
a drobný dárek.
Paní Voříšková celý svůj aktivní život zasvětila 
osobám se zdravotním postižením. Byla mís-
topředsedkyní Základní organizace Svazu po-
stižených civilizačními chorobami ve Svitavách, 
úsekovým důvěrníkem i členkou výboru ZO 
SPCCH. Podílela se na organizaci zájezdů, vy-
cházek, sportovních a kulturních akcí, ozdrav-
ných pobytů a výstav ručních prací členů orga-
nizace. Svoje ruční výrobky darovala do MŠ, 
Charity, azylových domů, kojeneckého ústavu 
i MC Krůček.
Dojemnou chvíli zažili všichni přítomní v sále, 
když byl in memoriam oceněn pan Jindřich 
Zrůstek, který v dubnu letošního roku opustil 
naše řady.  Cenu za něj převzala dcera.
Pan Zrůstek byl jedním z prvních pacientů v ČR, 
kterému byla v 28 letech transplantována chlo-
peň. Celý svůj další život věnoval lidem se zdra-
votním postižením. Byl prvním předsedou 
okresní organizace Svazu postižených civilizač-

ními chorobami, stál u zrodu dnešní Salvie a byl 
to on, kdo pro ni navrhl tak krásný název podle 
léčivé byliny – šalvěj. Byl také spoluzakladate-
lem Kardioklubu a organizačně se podílel 
na ozdravných programech pro kardiaky.
„Naše město pravidelně vyhlašuje osobnosti 
roku v různých oblastech. Máme ve Svitavách 
žáky roku, studenty roku, sportovce roku, ale 

máme mezi sebou i spoustu zajímavých a šikov-
ných občanů ve vyšších věkových kategoriích, 
na které bychom neměli zapomínat. Mohli by 
odpočívat, ale místo odpočinku dál vyvíjejí ener-
gii k různým setkáním a akcím v rámci města. 
Za to jim patří velký dík a jsem ráda, že ho mů-
žeme vyjádřit alespoň tímto oceněním,“ dodala 
Ditta Kukaňová, patronka udílené ceny.  (kk)

Aktivity pořádané pro seniory v rámci 
projektu „Obec přátelská seniorům 2022“ 
Zaváhali jste v měsíci říjnu a nepřihlásili 
se na kurz základů úpravy digitální 
fotografie na počítači? 
Nevadí, máte ještě šanci a můžete 
se přihlásit na poslední termín, který 
proběhne ve středu 23. listopadu 
2022 od 13:00 hodin v učebně gym-
názia. Účastníci kurzu nemusí mít žád-
né zkušenosti s fotografováním, je však 
nutná zkušenost práce s počítačem a senioři, 

kteří se kurzu zúčastnili v měsíci říjnu, 
vzkazují, že se nemusíte obávat, že 
pro ně kurz byl velkým přínosem 
a nyní hravě zvládnou s přehledem 
své fotografie ukládat a třídit do po-
čítače. 

Maximální počet účastníků je 14 a při-
hlášky na kurz přijímá Šárka Řehořová, 

OSZ MěÚ (tel. 724 325 322) do 18. listopadu.
Šárka Řehořová

Období Dušiček
Období kolem Dušiček bývá časem vzpomínek 
na naše blízké, které si mimo jiné připomínáme 
zapálením svíčky u hrobu zesnulých. Svitavský 
hřbitov bude až do 8. listopadu otevřen v „letním“ 
režimu od 7 do 20 hodin. Následně, od 9. listopa-
du, se otevírací doba změní na 8–18 hodin. V are-
álu (u vchodu z ulice 5. května) bude pro návštěv-
níky do 24. listopadu umístěno mobilní WC. Pro-
síme, abyste kvůli zachování pořádku vyhořelé 
svíce a znehodnocené květinové dary odkládali 
do zeleného kontejneru a vyvarovali se zapalová-
ní svíček pod nízkými stromy, děkujeme.  (kk)

Rostoucí ceny energií trápí nás všechny
Rostoucí ceny potravin a energií dopadají 
na veškeré obyvatelstvo České republiky. Ně-
které skupiny obyvatel jsou však ohroženější 
– senioři. Vláda se sice snaží pomoci, ale tok 
informací nebývá pro tuto skupinu obyvatel 
vždy srozumitelný.
Pokud Vám nedokáže pomoci v této záležitos-
ti rodina, můžete se přímo ve Svitavách obrátit 
na Centrum J. J. Pestalozziho – Krizové cent-
rum Svitavy, které najdete v ulici Milady Horá-
kové 10, kousek pod náměstím. Pomůžeme 
Vám zorientovat se v této náročné životní situ-
aci, poradíme a společně najdeme řešení, a to 
zcela ZDARMA!
V Centru dále poskytujeme právní, sociální 
a psychologickou pomoc. Často ji nejvíce po-

třebují senioři žijící osaměle, bez příbuzných 
či známých, kteří by jim pomohli nebo je jen 
vyslechli. Je totiž velký rozdíl, když náklady 
na vaření, topení, svícení a vodu platí jeden 
člověk, než když se na nákladech podílejí dva 
nebo více členů domácnosti. V Krizovém cen-
tru Vám poradíme také z hlediska Vaší finanč-
ní či právní situace. Pomůžeme Vám projít 
jednotlivými kroky vedoucími do vytyčeného 
cíle, ať už jím je získání možné dávky; posou-
zení smlouvy či smluvních podmínek; poskyt-
nutí podpory a ujištění; nasměrování k návaz-
ným službám.
Připomínáme Vám, že také můžete využít po-
moci ze strany státu. Na Úřadu práce můžete 
žádat mj. o tyto dávky:

Příspěvek na bydlení – pokud kvůli nízkým pří-
jmům máte potíže s úhradou nákladů na bydle-
ní a splňujete podmínku, že náklady na bydlení 
převyšují 30 procent čistého příjmu rodiny 
Doplatek na bydlení – pokud je příjem všech 
společně posuzovaných osob v domácnosti 
po úhradě nákladů na bydlení nižší, než je část-
ka na živobytí
Mimořádná okamžitá pomoc – při skokovém 
zvýšení cen energií jako jednorázový výdej 
spojený s vyúčtováním dodávek energií
Pokud si nyní nevíte rady, obraťte se na nás 
a my Vám rádi pomůžeme. Nemusíte být ani 
senior, jsme tu pro širokou cílovou skupinu lidí. 
Základem je komunikace!  Soňa Hochová, 

právnička Krizového centra ve Svitavách
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Upozornění k nastávajícímu 
svátku Všech svatých  
a Památce zesnulých 
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem, že 
každý rok začátkem listopadových dnů ctíme 
svátek Všech svatých a Památku zesnulých. 
S tímto zvykem je většinou spojena návštěva 
nějakého pietního místa. Nezapomínejte tedy, 
při návštěvách těchto míst, řádně zabezpečit 
svá zaparkovaná vozidla a nenechávejte ve vo-
zidlech žádné volně položené věci cennější 
hodnoty. Opatrnost a prevence je zde na místě 
a můžete tím předejít nezvané návštěvě ve va-
šem vozidle. Strážníci městské policie budou 
v inkriminovaných místech provádět intenzivní 
zvýšené kontroly, a to nejen na parkovištích, ale 
i uvnitř a v okolí hřbitova

Řidič pod vlivem alkoholu
Na žádost Policie ČR prověřovali strážníci měst-
ské policie nebezpečnou jízdu řidiče, který měl 
s vozidlem na parkovišti u OD Albert v ul. U Tří 
mostů „driftovat“ a při tomto manévru narazil 
na obrubník. S poškozeným vozidlem měl ná-
sledně odjet do ul. M. Horákové. Hlídka zjistila, 
že se vozidlo nachází o ulici dále v ul. Kijevská. 
Zde stálo vozidlo uprostřed komunikace. Při ná-
sledné kontrole řidiče bylo zjištěno, že jel pod 
vlivem alkoholu, což potvrdila i provedená ori-
entační dechová zkouška. Kvůli podezření ze 
spáchání trestného činu byla věc na místě pře-
dána přivolané hlídce PČR k dalšímu šetření. 

Oznámení o možném ohrožení 
seniora
Ve večerních hodinách dne 11. 10. přijali stráž-
níci městské policie oznámení od občanky, že 
má obavu o babičku, která žije v penzionu  
v ul. Felberova. Každý večer s ní telefonicky 
hovoří, ale nyní jim telefon nezvedá. Na zvoně-
ní a bouchání na dveře bytu nereaguje a klíč je 
zastrčen v zámku z vnitřní strany do polohy 
zamčeno. Vzhledem k situaci a s přihlédnutím 
k věku seniorky hlídka strážníků ihned vyrozu-
měla zámečníka a jednotku HZS s žádostí 
o příjezd na místo. Na místě, kde již byla pří-
tomna oznamovatelka, bylo zjištěno, že se byt 
nachází ve třetím patře, a proto bylo ihned 
po příjezdu hasičů rozhodnuto, že se k bytu 
zkusíme dostat přes balkon či okno za pomoci 
přistaveného žebříku. Následně se přes balkon 
podařilo seniorku kontaktovat a z následné 
komunikace bylo zjištěno, že je zcela v pořád-
ku. Poté sama otevřela dveře bytu s tím, že 
bouchání ani zvonění neslyšela. Příběh měl 
šťastný konec, a to je dobře. 

Špatné parkování stále dokola
Nejen v poslední době, ale dlouhodobě 
a v podstatě každý den, řeší strážníci přestupky, 
které se týkají nesprávného parkování vozidel 
v různých částech našeho města. V posledních 
dnech byly řešeny přestupky tohoto charakte-
ru v ulicích Soudní, Svitavská, Felberova, Marie 
Majerové, Pod Věží, nám. Míru, Purkyňova, Pa-
lackého, Olbrachtova atd. Jednalo se zejména 
o parkování v zákazu stání, neoprávněné stání 
na vyhrazených parkovištích, stání v protismě-
ru a stání vozidla v zeleni. Všechny přestupky 
byly vyřešeny v příkazním řízení uložením blo-
kové pokuty. Rostislav Bednář
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V areálu zimního stadionu se opravuje, 
led proto letos bohužel nebude

V prosinci roku 2020 byla městem Svitavy 
na Národní sportovní agenturu podána žádost 
o poskytnutí dotace na modernizaci šaten 
a chladící technologii ledové plochy. 
Celý proces přípravy a zpracování projektové 
dokumentace, zpracování podkladů pro dotač-
ní řízení, zadání veřejné zakázky a následný 
výběr zhotovitele bohužel trval téměř 2 roky. 
Skvělá zpráva je, že vše nakonec proběhlo dle 
plánu a dotace byla získána.
V průběhu měsíců června a července 2022 se 
podařilo dokončit modernizaci části šaten, kte-
rá byla podpořena dotací. V současné době je 
dokončována oprava části, která je financová-
na čistě z rozpočtu města Svitavy. Modernizace 
šaten tak spěje zdárně k cíli a dojde tak k vy-
tvoření nového zázemí pro veřejné bruslení 
a pro oddíl hokejbalu působícího při Tělový-
chovné jednotě.
Bohužel k velkým průtahům, které byly způso-
beny ze strany poskytovatele dotace a násled-
ně samotným zadávacím řízením, byl vybrán 
zhotovitel pro modernizaci chladící technolo-
gie až v samém závěru měsíce září 2022, kdy 
došlo k podpisu smlouvy o dílo a k předání 
samotného staveniště.

Dobrou zprávou je, že naše další sportoviště se 
opět modernizací posune o notný krok kupře-
du, a to jak v zázemí sportovců, tak i v samotné 
technologie chlazení a systému měření, řízení 
a regulace.
Špatnou zprávou naopak je, že kvůli celému zdr-
žení nebude v letošní sezoně 2022/2023 možné 
zhotovit ledovou plochu, a nebude tedy možné 
ve Svitavách na umělé ledové ploše bruslit.
Při modernizaci bude vyměněn i druhý kom-
presor (první kompresor byl měněn v roce 
2021). Dojde k instalaci zařízení pro využití od-
padního tepla, které vzniká při stlačování chla-
dícího média – čpavku. Využitím tohoto tepla 
dojde k úsporám na energiích, neboť takto 
odebrané teplo bude ohřívat vodu pro údržbu 
ledu a současně také rozpouštět led a sníh 
ve sněžné jámě. Dále budou vytvořeny dvě 
úpravny vody, a to úpravna odpadní vody ze 
sněžné jámy, kdy po vyčištění, demineralizaci 
bude tato voda opět použita pro úpravy ledu. 
Současně bude zbudována demineralizační 
jednotka, která zajistí lepší přípravu vody pro 
údržbu ledu. Led z demineralizované vody se 
méně štípe a rychleji zamrzá. Součástí vodního 
hospodářství bude také nový zásobník vody 
pro rolbu a úpravu ledu.
Celkovou modernizací dojde ke snížení spo-
třeby energií a ke snížení nákladů na samotný 
provoz sportoviště.
Průtahy při celkové modernizaci nebyly způ-
sobeny naší vinou. Pevně věříme, že naši spo-
luobčané nastalou situaci pochopí a tuto sezó-
nu bez možnosti bruslení na umělé ledové 
ploše zvládnou. Bronislav Olšán, 

Sportovní služby města Svitavy

INFORMACE Z MĚSTA

Farmářské trhy 
Vážení návštěvníci a prodejci na farmářském 
trhu ve Svitavách, chtěli bychom vám tímto po-
děkovat za přízeň, kterou jste mu zachovali 
i v letošním roce. Poslední trh se uskuteční 
ve středu 16. listopadu. Následně od první ad-
ventní neděle 27. listopadu již budou na náměs-
tí probíhat vánoční akce pořádané městem 
Svitavy. Budeme se na vás těšit opětovně v příš-
tím roce. Rudolf Grim

VÍTE, ŽE…

…v ulici T. G. Masaryka vedle obchodní 
akademie byla otevřena nová vinoterie? 
Vyberete si ze 14 druhů stáčených vín, 
mají také perlivé frizzante a spritz, kávu, 
čaj či horkou čokoládu. Prodávají lahvová 
vína z 12 vinařství. Otevřeno je od pondě-
lí do pátku od 10 do 20 hodin, v sobotu 
od 14 do 20 hodin. Telefon do vinoterie, 
která nepatří do žádné sítě vinoték, ale je 
novou rodinnou firmou, je 735 875 792.
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ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Jdeme do toho  
společně
Vážení spoluobčané, v říjnu bylo ustanoveno 
nové zastupitelstvo a vedení města. Spolu s ko-
legy ze Sdružení pro město Svitavy bychom 
vám chtěli poděkovat za důvěru ve volbách. 
Nejen, že jsme připraveni naplňovat náš voleb-
ní program, ale chceme i nadále věnovat náš 
pracovní i mimopracovní čas městu a hlavně 
vám. Nejsou to jen politické sliby, ty se bohužel 
vyřknou snadno, ale za námi jsou vidět i sku-
tečné činy. Z toho polevit nechceme. Ti, co nás 
znají osobně, jistě potvrdí. Rádi o tom přesvěd-
číme i další, ať už z pozice radních, zastupitelů 
i členů komisí a výborů. Řízení a rozvoj města 
totiž nestojí pouze na práci jednotlivce, ale 
mnohdy funguje až díky spolupráci. I proto se 
na nás kdykoliv obraťte, kupříkladu přes webo-
vé stránky www.sdruzenipromestosvitavy.cz. 
Velmi oceníme vaše podněty, nápady i dotazy. 

Antonín Benc, zastupitel za SPMS

Divné, vedení města 
není o práci

Vážení spoluobčané, v pondělí 17.října 2022 se 
konalo ustavující Zastupitelstvo města Svitavy 
a zvolilo vedení města. Starosta a zároveň po-
slanec Parlamentu ČR David Šimek se ze zá-
kona věnuje své práci na 40 % a neuvolněná 
místostarostka Ditta Kukaňová se své práci 
bude věnovat, když bude mít čas a nebude si 
plnit povinnosti učitelky gymnázia. Naštěstí 
na městě bude aspoň uvolněný místostarosta 
Pavel Čížek. Jistě se shodneme, že je divné, 
když ze tří členů vedení města, pouze jeden 
bude chodit do práce na plný úvazek. My říká-
me, že respektujeme právo vítězného SPMS 
mít starostu, ale odmítáme pozici neuvolněné 
místostarostky. Každá práce potřebuje svůj čas 
a nelze mít vedení města jako bokovku. 
Ing. Jaroslav Kytýr, zastupitel za hnutí ANO 2011

www.facebook.com/KytyrJaroslav

Tak jsme odvolili! 
Bohužel jen něco více než třetina Svitaváků  
– 37%! Osobně to považuji za velkou škodu, 
když právo vyjádřit se k dalšímu chodu města, 
využije talk málo z nás. Kritizovat, brblat či na-
dávat umí každý, ale udělat aspoň těch pár 
kroků k urnám, je jim pak zatěžko. O to více 
bych chtěl jménem ODS a nezávislí poděkovat 
všem co vůbec volili. Především pak těm, co 
volili ODS. Díky vám je ODS opět v zastupitel-
stvu, a i ve vedení města. Voliči ocenili to, co 

všechno se ve městě zbudovalo za uplynulá 
léta a že zastupitelstvo, a především vedení 
města bylo pracovité, nikoliv rozhádané a kon-
fliktní. Vím, že naši voliči oceňují přímé jednání 
ODS. Naši zastupitelé se nikdy neskrývají 
za jiné značky, nestydí se za název subjektu, 
za který kandidují, ať již je celostátně situace 
ODS nakloněna či nikoliv. Možná, kdybychom 
se skrývali za jiné názvy, tak bychom získali 
více hlasů, kdybychom zakládali nové strany či 
sdružení, tak by byla situace pro jednotlivce 
příznivější, ale to není náš styl. Od zastupitelů 
za ODS můžete čekat přímé jednání a vyjadřo-
vání se k problémům jasně. Prožili jsme těžké 
období Covidu a nyní máme před sebou ještě 
obtížnější ekonomické období. Krize, která do-
padá na nás všechny. Nebude to jednoduché, 
ale tak jako každý bude chtít udržet fungující 
rozpočet své domácnosti, budeme se i my za-
stupitelé snažit zajistit kvalitní rozpočet města. 
Zadlužování se na všech úrovních je past, kte-
rou připravíme těm, kteří přijdou po nás – pře-
devším našim dětem. Takže DÍKY VÁM a díky 
všem, kteří se nebáli zapojit do voleb! 
zastupitel za ODS prim. MUDr. Harald Čadílek

Milí spoluobčané 
Rádi bychom ještě jednou moc poděkovali na-
šim voličům, že nám dali svůj hlas. Vážíme si 
toho, je to pro nás velká radost i odpovědnost. 
Věříme, že se s hodnotami, které reprezentuje-
me, může ztotožnit významná část občanů. 
Jsme připraveni pro vás všechny pracovat v za-
stupitelstvu, v radě, ve výborech i komisích. 
Postaráme se o to, aby naše podněty a návrhy 
nacházely podporu nejen u koaličních partne-
rů, ale napříč celým spektrem zastupitelstva. 
Jsme přesvědčeni, že je zásadní, abychom při 
rozhodování ve městě akcentovali potřeby 
všech našich spoluobčanů. Prosíme proto, ob-
racejte se na nás s vašimi podněty, připomín-
kami a návrhy, ať je můžeme nechat zaznít 
a prosadit. Myslíme na vás a uděláme maxi-
mum pro to, aby naše město vzkvétalo a žilo 
se tu dobře. Spolu to zvládneme. Klidně. 

Jiří Žilka a Pavel Ingr
KDU-ČSL Svitavy

Info z infa
Dotace z Pardubického kraje
Získali jsme dotaci z Programu „Podpora čin-
nosti a provozu turistických informačních cen-
ter v Pardubickém kraji“. Částka 109 129 Kč byla 
přidělena na základě úkonů informačního cen-
tra. Tyto činnosti jsou během roku bodovány. 
Výsledný počet bodů určuje výši poskytnuté 
dotace. Ta naše je jedna z nejvyšších v kraji 
a bude použita pro další rozvoj našich služeb.

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

5.–6.11. MUDr. Jan Škorpík 
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
12.–13.11. MUDr. Barbora Komárková 
Moravská Třebová, Svitavská 36, 734 113 860
17.11. MUDr. Petr Doležal 
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253
19.–20.11. MUDr. Pavel Horák 
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
26.–27.11. MUDr. Alena Hřebabetzká 
Staré Město 134, 461 312 501

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

Zlatý lajk pro instagram
Získali jsme 1. místo v kraji v soutěži měst 
a obcí za komunikaci. Jsme rádi, že se náš in-
stagramový profil a příspěvky líbí a máme tak 
možnost vytvářet oboustranné komunikační 
prostředí s veřejností. Sledujete náš profil?  
instagram.com/svitavyavy #svitavyavy

Stříbrná medaile v anketě popularity
Asociace informačních a turistických center 
vypisuje každý rok anketu o Nejoblíbenější IC 
roku. Letos se nám podařilo získat stříbrnou 
medaili v Pardubickém kraji. Děkujeme všem, 
kteří nám zaslali hlas. Je to odměna za naši 
práci i motivace dále rozvíjet úroveň služeb. 

Mystery shopping na jedničku
Ke konci prázdnin byla v infocentru provedena 
utajená kontrola služeb, tzv. Mystery shopping.  
„Kontrolor“, který se vydává za návštěvníka, mj. 
hodnotí exteriér, interiér, vybavenost IC i pracov-
níka – vizáž, přístup a odbornost. Získali jsme 
skvělých 41 bodů z celkových 42. „Jsem rád, že 
poskytované služby jsou v našem infocentru 
na vysoké úrovni. Naše činnost je velmi pestrá, 
časově i personálně náročná, takže si tohoto 
ocenění velmi vážím.“ Petr Šmerda
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INFORMACE Z MĚSTA

MŠ Čs. armády
Lesník v naší školce

V úterý 11. 9. 2022 navštívil naší školku pan René 
Kulhan z Lesní správy ve Svitavách se zajíma-
vým programem Podzim v lese. Naše školní 
zahrada se na celé dopoledne stala místem, kde 
se dětem formou her, zábavy a strhujících mo-
tivací, otevíraly nové pohledy na živou a neživou 
přírodu. „Třešničkou na dortu“ byla společná 
výroba krmítka pro ptáčky. Společně s dětmi 
umístíme krmítko na školní zahradě a celou 
zimu budeme ptáčky krmit a zároveň je pozo-
rovat. Touto cestou bychom chtěli velmi podě-
kovat za zajímavý program, ze kterého si děti 
odnesly spoustu zážitků.  Petra Veretinová

MŠ Milady Horákové
Podzimní slavnost

Děti z MŠ Milady Horákové mají za sebou 
úspěšně zvládnuté adaptační období. V rám-
ci navázání a prohlubování vztahů mezi ško-
lou a rodinou jsme v září uspořádali na školní 
zahradě podzimní slavnost „Bramboriáda 
aneb Čarování s podzimem“. Děti a rodiče 
přivítali zaměstnanci školy v rolích farmářek 
a zahradníků. Společně se zapojili do úkolů 
spojených s údržbou zahrady. Měli tak mož-
nost poznávat, pozorovat, zkoumat a využít 
všechna její zákoutí k pohybovým aktivitám. 
Odměnou jim byly pochoutky z podzimních 
plodů, napečených rodiči. Slavnost jsme za-
končili minidiskotékou. Celý pedagogický 
tým děkuje rodičům a dětem za příjemně 
strávené odpoledne. Petra Nováková

Poděkování
Děti a paní učitelky z Mateřské školy Milady 
Horákové děkují touto cestou ZŠ a MŠ Soko-
lovská za realizaci Badatelského dopoledne 
26. září na téma Kouzla přírody. Centra obsa-
hovala pozorování minerálů a mušlí všemi 
smysly, lupou, mikroskopem, zkoumání zvířecí 
říše, zapíjení barev, kresbu. Díky vám a vaší 
pečlivé přípravě činností jsme prožili poučné 
chvíle, plné nových objevů a pokusů. DĚKU-
JEME a těšíme se na další setkání ve vaší ba-
datelské učebně. Petra Nováková

MŠ Sokolovská
Spolupráce s rodiči nám dává velký smysl 
a velmi nás baví 

Tentokrát jsme využili pozvání paní učitelky 
Mgr. Simony Pavlíkové (maminky našeho žáčka) 
a vydali se s dětmi na výlet do Litomyšle. Zde 
jsme navštívili střední zahradnickou a technickou 
školu. Paní Pavlíková nás provedla specializova-
nými učebnami akvaristiky a teraristiky, které 
využívají k výuce. Děti měly možnost poznat se 
na vlastní kůži s cizokrajnými zvířaty. Studenti je 
se zapálením seznamovali s jejich chovem 
a péčí o ně. Vše se odehrávalo v příjemné atmo-
sféře a děti si návštěvu zde velmi užily.
Propojení s reálným životem je nepostradatel-
nou součástí smysluplné výuky, proto jsme 
za tuto možnost vždy velmi rádi. Našim rodi-
čům děkujeme za báječnou spolupráci. 

Kateřina Šimková

MŠ Větrná
Ohlédnutí za uplynulým rokem  
a vítání roku výročního

Než nám všem začne naplno nový školní rok 
2022–2023, dovolte pár slov chvály a vzpomínek 
k tomu uplynulému školnímu roku MŠ Větrné.
Sportovně nadané děti uspěly v semifinále 
sportovních her MŠ, obsadily 1. místo v soutě-
ži a následně postoupily do krajského finále 
v Pardubicích. Při této příležitosti bychom rádi 
poděkovali SVČ Tramtáryje za zprostředkování 
soutěže, dále rodičům Jana Šímy za sponzor-
ský dar v podobě dresů a žákům ZŠ Felberovy 
za pomoc při organizaci. I ve výtvarných sou-
těžích děti zaznamenaly zlaté úspěchy. Roman 
Ilyk (téma Hasiči) a Nela Macková (Naše zahra-
da) se umístili na 1. místě.
Pro zdravotně oslabené děti a zlepšení jejich 
zdravotního stavu máme k dispozici dvě respi-
rická oddělení. Formou kroužků nabízíme dě-
tem zpěv v dětském sboru Svitaváčku a zákla-
dy angličtiny v kroužku anglického jazyka.
S netrpělivým očekáváním nám nyní začíná nový 
školní rok, jenž bude pro MŠ výročním, v čele 
s novou paní ředitelkou Stanislavou Vaněčkovou, 
která se na něj těší stejně jako zaměstnanci MŠ 
Větrné a vaše děti.  Jana Zehnalová

ZŠ Felberova
Nová vzdělávací metoda  
na Felberce 

Na Felberce se na 1. stupni již několik let učí 
vždy jedna třída v programu Začít spolu. Žáci 
i učitelé v něm pracují jinak, než je ve většině 
tříd obvyklé. 
Naším cílem je vytvořit návaznost i pro žáky 
na 2. stupni. Proto pedagogy 2. stupně čeká 
v letošním školním roce zajímavá novinka, a tou 
je školení ve vzdělávací metodě eduScrum pod 
vedením kvalifikovaného školitele zodpověd-
ného za eduScrum v České republice Marka 
Postemy, který pochází z Nizozemska a který 
dorazí přímo do Svitav. 
Během výcviku si pedagogové osvojí přede-
vším základní pravidlo, že oni v rámci výuky 
určují „proč a co“, zatímco žáci rozhodují „jak“ 
a přebírají odpovědnost za vzdělávací proces. 
To podporuje jejich přirozenou vnitřní motivaci 
a nadšení do práce a díky tomu i lepší výsledky 
a osobní růst.  Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Družina ve škole v Lačnově

V letošním roce má naše školní družina pes-
trý program už od září. Jsme rozděleni na dvě 
skupiny, na mladší a starší oddělení. Většina 
akcí se vzájemně prolíná. Vzhledem k poloze 
školy s dětmi hojně využíváme blízký les 
s mysliveckou chatou k lesní pedagogice, 
kde děti stavějí lesní domky, sbírají přírodniny 
a houby. Na cyklostezce a ve větrolamu hrají 
pohybové hry, byli se podívat také k zatope-
nému lomu. Navštívili jsme také výstavu 
o pravěku ve svitavském muzeu, kde měly 
děti možnost si prohlédnout kosti pravěkých 
zvířat a ukázky jeskynních maleb. Jako již 
tradičně jsme se byli podívat také na statku 
u Pisců, kde si děti zblízka prohlédly užitková 
zvířátka a jejich mláďata a hospodářské stro-
je. S velkým úspěchem se setkala také exkur-
ze ke svitavským profesionálním hasičům, 
kteří dětem trpělivě ukázali své pracoviště, 
záchrannou techniku a ti odvážnější si vy-
zkoušeli sjet po krátké tyči. 

Lucie Odehnalová

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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ZŠ náměstí Míru
Tabletová učebna

Mobilní učebna vybavená tablety a dalšími 
technologickými vymoženostmi je v součas-
nosti velice důležitý prvek každé moderní ško-
ly. Jsme rádi, že od září mohou při vyučování 
naši žáci využívat zbrusu nové vybavení. Tab-
lety jsou velmi odolné a kvalitní. Poslouží pře-
devším k výuce informatiky a robotiky, ale na-
jdou využití i v mnoha jiných předmětech.

DIGI odpoledne
Je nám ctí, že naše škola na náměstí může 
spolupracovat se svitavskou Městskou knihov-
nou na inovativních zážitkových akcích, kterým 
souhrnně říkáme „digi odpoledne“. Zúčastněné 
děti se zde seznamují nejen s virtuální realitou, 
programováním robotů, ale i s algoritmickým 
myšlením. Knihovna se tak stává příkladným 
centrem, kde se děti ze Svitav a okolí mohou 
seznámit s technologickými vymoženostmi 
pod vedením zkušených pedagogů naší zá-
kladní školy.  Jakub Velecký

ZŠ Riegrova 
Máme bednu

Takový byl titulek naší zprávy, když jsme se do-
zvěděli, že Riegrovák – náš školní časopis – se 
umístil na pomyslných stupních vítězů v kraj-
ském kole soutěže Školní časopis roku 2013. 
Od té doby uplynulo několik let a na stupních 
vítězů jsme stáli pokaždé. Zásluhu na tom má 
řada šikovných redaktorů, kteří se v uplynulých 
letech v redakci vystřídali. Úspěchy přilákaly 
další zájemce, proto jsme v roce 2016 založili 
ještě Riegrováčka – časopis žáků 1. stupně. 

S oběma časopisy jsme se pravidelně účastni-
li krajských kol, kde jsme se vždy umístili na prv-
ních místech a tím si zajistili postup do kol ce-
lostátních. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Oba 
časopisy stanuly na stupních nejvyšších. Čeká 
nás tedy další postup do kola celostátního. Jak 
letos dopadneme v Brně? Uvidíme… 

Eva Fialová

ZŠ Sokolovská 
Poznávání pravěku česky i anglicky jako 
správní badatelé…

Naši šesťáci si se svými učiteli Vojtou Kopec-
kým a Vítkem Koukalem připravili na říjen, ten-
tokrát nejen pro děti, ale také jejich rodiče, 
badatelské odpoledne na Pražské. Podařilo se 
jim propojit archeologii a angličtinu atraktivní 
hravou formou. Společně zažili objevování ta-
jemných tvorů z dávné minulosti, které odkrý-
vali „v pravěkém bahně“. Sestavili si kostry di-
nosaurů a užili si jeskynní malbu jako v době 
kamenné. Rozmanitý svět nejen pravěkých 
zvířat objevovali i v angličtině. Došlo také 
na tanec a zpěv. 
Další setkání pro předškoláky s rodiči připra-
vují naši sedmáci na 9. 11. v 16 hodin na Praž-
ské ve třídě Zajíci. Přijďte si užít bádání v pří-
rodovědném duchu, kde nebudou chybět za-
jímavé pokusy, pomůcky a netradiční aktivity. 
Více informací včetně postupu přihlášení na-
jdete na webových stránkách školy www.zs5.
svitavy.cz. Tomu se říká „škola hrou“! 

Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka
Halloweenský rej masek

Halloween je sice keltský svátek, ale na naší 
škole si ho připomínáme jako možnost, jak si 
běžný školní den zpestřit. Členové školního 
parlamentu již po několikáté organizují přehlíd-
ku nejrůznějších kostlivců, šílených klaunů, 
děsivých zombíků, vlkodlaků, mimozemšťanů 
a dalších strašidelných masek, do nichž se ob-
lékají nejen žáci, ale i jejich učitelé a asistenti. 
Samozřejmostí je vyhlášení těch nejlépe odě-
ných a ocenění nejlepších nápadů. V minulos-
ti se žáci v rámci svátku Halloween vypravili 

třeba na Svitavský stadion, aby se nechali vy-
fotit a zdokumentovat své krásné obleky. 
Všechny tyto akce přispívají ke stmelení kolek-
tivu a jsou naplněním myšlenky, že jsme jedna 
parta a že je nám spolu dobře. 

Vlasta Holická Kosková

Speciální základní škola 
a střední škola Svitavy
Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku působí na naší škole 
Školní poradenské pracoviště. Ve spolupráci 
s metodiky prevence, výchovným poradcem 
a školní psycholožkou realizujeme preventivní 
programy na škole, sledujeme jejich účinnost, 
a také vytváříme širokou základnu primární pre-
vence školní neúspěšnosti a sociálně nežádou-
cích jevů. Zajišťujeme kvalitní služby kariérové-
ho poradenství pro žáky a připravujeme pod-
mínky pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Budujeme příznivé 
sociální klima na škole i v jednotlivých třídách 
a vytváříme předpoklady pro dlouhodobé sni-
žování neprospěchu žáků. Zajišťujeme včasnou 
intervenci při aktuálních problémech žáků 
a třídních kolektivů. Zároveň poskytujeme me-
todickou podporu učitelům a snažíme se zlep-
šit komunikaci mezi školou a rodiči. Koordinu-
jeme také služby našeho ŠPP s poradenskými 
institucemi.  Lenka Saparová

Základní umělecká škola
ZUŠ v plné práci
Měsíc říjen byl u nás měsícem zájezdů. Začát-
kem měsíce jsme vyjeli s tanečním oborem 
do Ostravy na představení baletu Carmen. Ta-
nečníci se také byli podívat 20. října na den 
otevřených dveří Taneční konzervatoře Brno. 
Zde si prohlédli nejen prostory školy, ale navští-
vili také výuku tance. Hudební obor nezůstal 
pozadu a byl 22. října v Brně na představení 
dětské opery Ferda Mravenec, kterou autor E. 
Zámečník označil jako „hru na operu pro velké 
i malé“. Dechový orchestr měl víkendové sou-
středění. Tyto aktivity pomáhají dětem jednak 
zpestřit výuku, ale také naznačují možný směr 
jejich dalšího uměleckého vzdělávání.
V listopadu přivítáme návštěvu ze Slovenska. 
Do Svitav přijede 30 žáků a učitelů družební 
ZUŠ S. Z. Parákovej ze Žiaru nad Hronom. Bu-
deme zde opakovat představení o různých 
způsobech a stylech zpěvu, které jsme v červ-
nu hráli v Žiaru. O program se podělíme a po-
zvat můžeme na sóla bez doprovodu, zpěv 
s kapelou, s lidovým orchestrem, sborový zpěv 
i zpěv sboru s orchestrem. Srdečně zveme 
do Fabriky, kde se 9. listopadu uskuteční dvě 
dopolední představení pro školy a večerní pro 
svitavskou veřejnost. To ještě není vše. Pěvecké 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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sbory se účastní v listopadu dvou celostátních 
soutěží: Středoškolské soutěže pěveckých 
sborů Mezzochori v Hradci Králové a soutěže 
Porta Musicae v Liberci. Držíme palce. 

Renata Pechancová 

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Evropský den jazyků (EDJ) je den podpory ja-
zykového vzdělávání v Evropě. Na svitavském 
gymnáziu si studenti a učitelé tento EDJ připo-
mněli v říjnu řadou aktivit, zaujal např. workshop 
o zpěváku F. Mercurym, vyprávění o studijních, 
cestovatelských nebo poznávacích pobytech 
studentů nebo učitelů ve Francii, v USA, 
ve Skotsku atd., promítnutí ruských kreslených 
filmů, beseda o Venezuele, workshopy o ang-
ličtině nebo němčině, prezentace o Číně, se-
známení s esperantem atd. Na deseti stanovi-
štích se studenti zapojili do workshopů, zhléd-
li prezentace, luštili kvízy a hádanky, zpívali, 
rozšiřovali si kulturní povědomí o daných ze-
mích, seznamovali se s reáliemi různých zemí 
atd. EDJ je již tradiční podzimní akcí na svitav-
ském gymnáziu.  Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii

Zřejmě nejprestižnější soutěží obchodních 
akademií ČR je soutěž EKOTÝM. V posled-
ních 4 ročnících byl ekonomický tým svitav-
ské obchodní akademie úspěšný: dvakrát 
zvítězil v krajském kole, jednou byl v celostát-
ním kole první (2019) a jednou druhý (2018). 
Letošní krajské kolo proběhlo na konci září 
na obchodní akademii v Chocni, zúčastnily 
se jí dva svitavské týmy – jeden tým zvítězil 
a postoupil do celostátního kola (L. Malásko-
vá, M. Simonová a R. Kavka – viz foto), druhý 
tým byl šestý.
Skupina studentů svitavské obchodní akade-
mie převzala v září 2022 vysvědčení o úspěš-
ném složení státní zkoušky z psaní na kláves-
nici. Je dobré, když student střední odborné 
školy opouští školu s tím, že vedle maturitního 
vysvědčení disponuje ještě nějakou certifiko-
vanou kompetencí.  Milan Báča

75 let obchodní akademie
První obchodní škola byla ve Svitavách zřízena 
v roce 1936 jako dvouletá obchodní škola, ta 
byla však po Mnichovu v září 1938 zlikvidována. 
V květnu 1945 byla obnovena, vyučovalo se 
třeba i v budově reálného gymnázia. Od počát-
ku školního roku 1947/1948 byla ve Svitavách 
oficiálně zřízena obchodní akademie. Pro ško-
lu byla upravena prázdná budova bývalé textil-
ní továrny na Masarykově třídě č. 20 (viz foto 
z přestavby). Tam svitavská obchodní akademie 
sídlí dodnes. Od té doby škola prošla několika 
názvy jako např. vyšší hospodářská škola, střed-
ní ekonomická škola až po současný staronový 
název obchodní akademie. Svitavská obchodní 
akademie byla historicky jedinou školou s ob-
dobným zaměřením v okrese, v oblasti výpočet-
ní techniky byla vždy napřed, v polovině devade-
sátých let byla jednou z prvních tří středních škol 
v zemi, která měla internet. Škola patřila v roce 
1992 mezi zakladatele a propagátory práce 
ve fiktivní firmě, ta je dnes ve škole nahrazena 
reálnou studentskou firmou. Od školního roku 
1995 byla ve škole otevřena vyšší odborná škola 
ekonomická se zaměřením na finance a účetnic-
tví. Pardubický kraj rozhodl v roce 2018 o slouče-

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Jak to vidí mladí
Prokletá vila
Asi každý zná místní vilu, ve které sídlí 
Městský úřad, ne však každý zná její tajupl-
ný příběh. Ani já ho neznala, ale letos u pří-
ležitosti oslav 130. výročí otevření této bu-
dovy jsem se zúčastnila její prohlídky a pří-
běh se dověděla. 
Pan starosta, který nás na prohlídce uvítal, 
krátce promluvil o historii vily. Prozradil, že 
v každé místnosti je vždy někde ukryt mo-
nogram majitele JL, takže procházení bylo 
i s detektivní prací. Hned v další místnosti 
jsme mohli usednout do křesel a nechat si 
vyprávět pověst o vile. „V tamtom domě se 
nikdo z Langerů šťastně nedočká konce 
svého života!“ Tak znělo proroctví. A čím si 
tento rod zasloužil takovou věštbu? Továr-
ník Julius Langer patřil mezi svitavskou 
smetánku, ale jeho cesta k bohatství ne-
vedla čestně. Přemluvil váženého a pocti-
vého statkáře Tempese k obchodu se dře-
vem a úplně ho ožebračil. Ani konce soud-
ního sporu se statkář nedožil. Jeho statek 
Langer odkoupil, zbořil a místo něj nechal 
vybudovat honosnou vilu, jak ji známe 
dnes. Ale postupem času mu to skutečně 
žádné štěstí nepřineslo. 

Vyslechla jsem zajímavé vyprávění, zhlédla 
představení a mohla jsem si prohlédnout 
i první patro. Provázeli nás místostarostové. 
Všichni byli v dobových kostýmech a všem 
to moc slušelo.
O celé prohlídce Langerovy vily by se dalo 
psát ještě víc. Kdo ji nestihl, na detektiva si 
může zahrát alespoň zvenku – na klenbě 
terasy je dobře ukrytý jeden malý čtyřlístek. 
A komu se nebude chtít ven, může si zalézt 
pod deku a číst si další příběhy o vile. A že 
jsou některé až strašidelné! 

Theodora Marie Říhová, 
7.A, ZŠ T. G. Masaryka

ní obchodní akademie s gymnáziem. Dnes je 
obchodní akademie součástí školy s dlouhým 
názvem: Gymnázium, obchodní akademie a ja-
zyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Svitavy. Zájem o vyšší odborné studium klesal, 
od roku 2017 škola studenty již nepřijímala, pro-
to bylo vyšší odborné studium zrušeno. Svitavská 
obchodka se v původních prostorách i nadále 
věnuje oboru obchodní akademie, zájem o ni 
roste a je stále součástí svitavské vzdělávací na-
bídky. V roce 2022 si škola připomíná jen půlku-
laté výročí, tedy 75 let.  Milan Báča

SOU Svitavy
Máme bronz ze soutěže

Ve dnech od 21. do 22. září proběhla na ná-
městí ve Vysokém Mýtě mezinárodní soutěž 
Řemeslo Skill 2022. Soutěžící za Střední od-
borné učiliště Svitavy v oboru instalatér byli 
žáci 3. ročníku Vojtěch Petrás a Denis Juřík. 
Umístili na krásném třetím místě. Pro naše 
žáky je to velká zkušenost, kterou si kromě 
hodnotných darů odnášejí i do svého profes-
ního života. Velký dík patří i učiteli odborného 
výcviku Milanu Vostřelovi za vzornou repre-
zentaci naší školy. Alice Štrajtová Štefková
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Kalendář akcí 2022 
nových knih. Akce probíhá v rámci projektu 
Bookstart – S knížkou do života, který je zaměřen 
na podporu čtenářství od raného věku dítěte. 

7. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Betonová zahrada 
(knižní předloha Ian McEwan)
Ponurý příběh, vyprávěný z pohledu dospívají-
cího chlapce, zachycuje situaci čtyř sourozen-
ců, kteří se v osamělém domě po smrti obou 
rodičů snaží vyrovnat se zármutkem z odchodu 
matky, starostmi o chod domácnosti a hlavně 
palčivou touhou po tělesné blízkosti. Režie: An-
drew Birkin. Hrají: Andrew Robertson, Charlotte 
Gainsbourg. Večerem provází: Michal Kadlec.

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

8. / út / 8:30 / Fabrika
Veselá pouť (s Jů a Hele) – Loudadlo
Loutková revue s živými herci a populárními po-
stavičkami Jů a Hele, které znáte ze Studia ka-
marád. Už samotný název nás zavádí tam, kam 
děti s rodiči velice rádi chodí – do světa hudby, 
kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se 
s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín 
a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. Představení 
je vhodné pro děti od 3 let. Délka představení: 60 
min. Vstupné pro veřejnost: 100 Kč, s rodinnými 
pasy: 60 Kč. Vstupné pro školy: 60 Kč.

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

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

9. / st / 17:00 / Fabrika
Zpěvem k srdci
Společné představení žáků a učitelů ZUŠ Svi-
tavy a ZUŠ S. Z. Parákovej Žiar nad Hronom 
na téma zpěv.

9. a 10. / st a čt / Ottendorferova knihovna, 
ulice Gorkého, ulice Olomoucká, židovský 
hřbitov
Hledání hvězdy Davidovy

11Svitavský informační 
měsíčník

Třináctý ročník akcí s tématikou holocaustu, 
tentokrát si spolu s židovským holokaustem 
připomeneme i holokaust romský.

9. listopadu 2022
11:00 – přednáška pro školy v kině Vesmír, 
v rámci které bude svůj životní příběh vyprávět 
RNDr. Michaela Vidláková, pamětnice holo-
kaustu
15:00 – vysazení pamětního stromu Josefu  
Serinkovi za osobní účasti jeho vnuka, Zdeňka 
Serinka, v parčíku v Gorkého ulici
16:00 – v kině Vesmír proběhne přednáška 
PhDr. Jany Horváthové, ředitelky Muzea romské 
kultury, o romském holokaustu a promítání fil-
mu Jak jsem se stala partyzánkou

10. listopadu 2022
15:00 – pietní položení šesti Kamenů zmizelých 
na Olomoucké ulici 18, kde žila rodina Munkova, 
jejíž příběh přiblíží Radka Oblouková
15:45 – odjezd na židovský hřbitov
16:00 – vzpomínka na zde pohřbené, modlitby 
při ukládání Kamenů zmizelých i na židovském 
hřbitově pronese rabín Štěpán Menaše Kliment

10. / čt / 18:30 / Fabrika
Taneční – prodloužená
Přijďte si zatančit a podívat se na taneční umě-
ní účastníků letošního tanečního kurzu. Veče-
rem vás provedou Irena a František Pokorní. 
Na prodloužené se můžeme těšit i na drobný 
program. Vstupné: 100 Kč.

11. / pá / 19:00 / klub Tyjátr
PUNK ve Svitavách (Vision Days + Banda + P.U.M.)
Již tradičně v Tyjátru punkový večírek, vystoupí 
kapely: Vision days, Banda, P.U.M. Vstupné:  
150 Kč.

12. / so / 13:00–17:00 / bar u knihovny
Podzimní deskohraní
Knihovna rozšířila svůj fond deskových her a no-
vinky by ráda představila na Podzimním desko-
hraní. Kde si budete moci vyzkoušet např. Karak, 
Kartografy, Divukraj, Městečka na dlani, Vládce 
Tokia nebo Malé velké galaxie. Stejně tak může-
te sáhnout po osvědčených klasikách jako Bang!, 
Dixit nebo Krycí jména. Uvítáme malé i dospělé 
a každého se pokusíme naučit hru, která by ho 
bavila. V případě zájmu bude možné zapsat se 
do nově vznikajícího klubu deskových her.

12. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Svitavský bigband v Tyjátru 
SBB zve všechny příznivce swingové hudby 
na jazzový večer, v programu zazní swingové 
evergreeny a jazzové standardy, které jsou pro-
věřeny časem, a kvalitní úpravy starší i součas-
né popové scény.
Večer se stolovou úpravou, s konzumací, k po-
slechu, případně i k tanci. Orchestr v letošním 
roce slaví 22 let od založení, vystupuje pod ve-
dením O. Vaise. Rezervujte si místa v Tyjátru 
z důvodu omezené kapacity klubu, těšíme se 
na vás. Vstupné: 150 Kč.

1. / út / 19:00 / klub Tyjátr
Adéla Elbel – První poločas rozpadu
Adéla Elbel je stand-up komička  a moderátor-
ka, pravidelně vystupuje s pořadem Na stojá-
ka a v televizním pořadu Comedy club. Vstup-
né: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě (v po-
kladně kina Vesmír). Předprodej vstupenek 
v síti SMSticket a v recepci KC Fabrika.

2. / st / 19:00 / Fabrika
Ivan Mládek & Banjo band
Ivan Mládek & Banjo Band v hudebně zábav-
ném pořadu s legendárními hity. Aktuální slože-
ní skupiny: Ivan Mládek, Zdeněk Kalhous, Jan 
Mrázek, Vítězslav Marek, Milan Pitkin, Lenka 
Plačková, Libuše Roubychová, "Kalamity Jane" 
Lenka Šindelářová a další. Vstupné: 400 Kč 
v předprodeji, 450 Kč na místě. Předprodej vstu-
penek v síti SMSticket a v recepci KC Fabrika.

3. / čt / 15:00 / bar u knihovny
Halloween
Zveme všechny malé i velké milovníky Hallo-
weenu a hororu, aby s námi společně oslavili 
tento svátek výrobou masek, dekorací, hororo-
vým kvízem a další spoustou aktivit. Nebude 
chybět ani tradiční výroba umělé krve. 

4. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Futurum
Vstupné: 300 Kč předprodej (recepce Fabrika 
Svitavy, klub Tyjátr, SMSticket), 350 Kč na místě.

5. / so / 16:30 / Fabrika
Taneční večery pro páry
Přijďte se naučit základům standardních a la-
tinsko-amerických tanců. Kurz pro začátečníky, 
mírně pokročilé a pokročilé se uskuteční v so-
botu 5.11., 12.11., 19.11. a 26.11.2022. Přihlásit 
se mohou jen páry. Cena jednotlivých lekcí pro 
pár je 350 Kč, 250 Kč studenti. Další informace 
461 535 220 (7–15 hodin), www.kultura-svitavy.
cz nebo e-mail: recepce@kultura-svitavy.cz.

5. / so / 19:00 / Ottendorferova knihovna
Igor Ardašev
Patří k nejvýraznějším osobnostem střední ge-
nerace evropských pianistů. Získal řadu oce-
nění na předních mezinárodních klavírních 
soutěžích. Vstupné: 250 Kč, KPH 150 Kč.

6. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Moment! – Damúza
Stačí malý moment a obyčejné předměty ožíva-
jí. Skříp. Písk. Vrz. Rachtata. Přicházejí plechoví 
hrdinové od popelnic. Nenechte se zmást jejich 
trochu drsným zevnějškem, skrývá se za ním něž-
ná duše. Vydejte se s námi do světa, kde i rezavé 
plechovky vyprávějí fascinující příběhy… Něžná 
trashpunková inscenace. Pro děti od 10 měsíců 
do 3 let a jejich rodiče. Délka představení: 35 mi-
nut. Vstupné: 80 Kč, s rodinnými pasy 50 Kč.

7. / po / 10:00 / dětské oddělení knihovny
Bookstart – klub pro děti do tří let
Součástí programu je čtení a hraní, představení 
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13. / ne / 17:00 / klub Tyjátr
Listování: Třešně v rumu 
(Michaela Janečková)
Těšte se na One woman show Petry Bučkové, 
kterou můžete znát ze seriálu Jitřní záře, plnou 
svérázných historek a bizarních situací v ku-
bánských kulisách. Možná dojde i na Guantan-
ameru aneb co se stane, když sejmete rudé 
třešničky z loga KSČM a naložíte je do řízného 
kubánského rumu. Účinkuje: Petra Bučková. 
Pořádá městská knihovna ve Svitavách. Vstup-
né: 100 Kč.

14. / po / 18:00 / bar u knihovny
Marcela Müllerová: 
Beseda a autorské čtení z knihy Ve stínu duhy
Ve svých vzpomínkách, prokládaných deníko-
vými zápisky, autorka zachycuje své mnohdy 
těžko uvěřitelné zážitky na pozadí historických 
událostí v Pákistánu v letech 2007 až 2008. Kni-
ha vyšla v říjnu 2022 v nakladatelství Host.

15. / út / 13:00 / Fabrika, aula – 3. podlaží
I senioři mohou být fit
Přednáška Evy Jurkové z rehabilitace Tempo 
s ukázkami pohybových aktivit a cvičení pro 
seniory. Akce určená všem seniorům!

15. / út / 19:00 / klub Tyjátr
Varieté Krhut
Sólové varieté Jiřího Krhuta je mozaika stand-
-upů, skečů a scénických písniček inspirova-
ných svérázným životem nejen z Ostravy 
a okolí. Představení vás vtáhne do bizarních 
situací z prostředí jako jsou např. zastavárny, 
veksláci, tržnice, fitcentra, pracovní úřady, po-
fidérní prodejní akce, ostravská Stodolní ulice, 
ajťáci a jiné. Varieté Krhut je výběr toho nejlep-
šího z obou pořadů Varieté 1 a 2. Vstupné: 
390 Kč. Předprodej vstupenek v síti SMSticket 
a v recepci KC Fabrika.

15. / út / 16:30 / bar u knihovny
Literární setkání: Koho vypijou lišky
Stačí padesát slov, abyste řekli vše podstatné? 
Přijďte to s námi zjistit na dalším literárním se-
tkání. Společně pronikneme do díla Lidmily 
Kábrtové, Koho vypijou lišky zasazeného 
do Československa 70. let.

16. / st / 13:00 / Fabrika. 3. podlaží – učebna č. 2
Ztráta sluchu, péče o sluch
Klub seniorů ve spolupráci se SPSCH zajistil 
přednášku DMS Tichý svět na téma ztráty slu-
chu, jak o sluch pečovat, včas odhalit sluchové 
postižení a jaké jsou možnosti kompenzačních 
pomůcek. Akce určená všem zájemcům o da-
nou problematiku!

16. / st / 15:00 / Fabrika, sál
Nakup a pomáhej
Benefiční akce, kde si budete moci koupit růz-
né rukodělné výrobky, čímž přispějete rodině 
nemocné 11leté Jasmínky, která na jaře one-
mocněla akutní leukémií. Na spoustu zábavy 
se mohou těšit děti i dospělí. Na programu 
bude nejen nakupování a tvoření, ale od 18 
hodin nám zahraje místní jazz punková skupina 
The Dozing Brothers. Akce se uskuteční 
za podpory městské knihovny a Střediska kul-
turních služeb. 

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

19. / so / 20:00 / klub Tyjátr 
Stoker, Liquid Jesus, Beach Bum + after párty
Stoker je gothic rocková kapela z Brna, založe-
ná Robertem Paterlini a na scéně aktivní 
od roku 2009. Liquid Jesus je kapela z Brna 
založená v roce 2015, která je připravena 
do vás nasypat svůj říznej rak'n'roll. Beach Bum 
hraje beach rock. Pro prvních 30 návštěvníků 
bude připraven welcome drink zdarma. O af-
terparty se postará DJ Der Wish (dark wave, 
gothic, post punk). Vstupné: 100 Kč.

20. / ne / 15:00 / Trám
Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Studio dell’ arte
Představení klasické lidové pohádky vychází 
z tradice rodinného divadla a z naší dávné po-
třeby a snahy o autentický divadelní zážitek. 
Známý příběh je tak doplněn o prvky improvi-
zace a především pak o přímou spolupráci 
s dětmi. Dětem tedy nepřináší naše improvizo-
vané hraní jen známou pohádku, ale i možnost 
aktivně se do děje zapojit. Pro děti od 3 let. 
Délka představení: 45 minut. Vstupné: 80 Kč, 
s rodinnými pasy 50 Kč.

21. / po / 19:00 / Fabrika
Screamers: Tam a zase zpátky!
Máte pocit, že je čas na dovolenou? Skupina 
Screamers si vás tedy "dovoluje" pozvat na je-
dinečnou výpravu kolem celého světa, ve kte-
ré nebude nouze o nevšední zážitky. Navštívíte 
s námi známé destinace i místa, která běžně 
dostupná nejsou. Čeká na vás výpravná scéna 
i kostýmy, show nabitá tancem, hudbou, imita-
cí, činohrou a hlavně pořádnou dávkou zábavy. 
Dámy a pánové, vyrazte s námi na tuto strhují-
cí jízdu i vy! Předprodej v recepci Fabriky a In-
formačním centru města Svitavy. Vstupné: 
320 Kč, 160 Kč ZTP.

24. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura 
Jamal – život, smrt a láska
V pořadí 207. cestovatelský večer vás zavede 
do Jamalu, tématem je život, smrt a láska. Tak 
křehká a nepochopitelná je hranice v nekoneč-
né studené poušti. Uvádí: Václav Turek, Lanš-
kroun. Vstupné: 40 Kč.

25. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Personal Signet + Infinity
Kapela Personal Signet se vrací do Tyjátru s no-
vým zpěvákem, který vystřídal Petra Aristona. 
Infinity, metalová formace s elektronikou, klade 
důraz na rytmus a melodii. Veškerý repertoár 
naplňuje vlastní tvorba. Vstupné: 150 Kč.

26. / so / 20:00 / divadlo Trám, klub Tyjátr
19. večer MAC
XIX. večer Malého abonentního cyklu zahrnuje 
vystoupení Aristofanés: Jezdci (soubor Re-
servé, Most), Experiment Ψ (soubor MÁMENÍ, 
Lužánky – středisko volného času Brno), kape-
lu Toad Planet a něco navíc. Vstupné: pro stu-
denty 80 Kč, pro ostatní za 110 Kč.

První adventní  
víkend
Sobota 26. listopadu
Sousedské setkání u Langerovy vily
 • začátek v 15 hodin, rozsvícení smrku u vily, 

stánek s občerstvením, prodejní stánky 
s drobnými dárky ze svitavské Charity, jme-
lí, chvojí, kavárnička v nově rekonstruova-
ných prostorách sklepa ve vile, ve vestibulu 
od 17.15 hodin koncert Tria Musette

Pekelný Mikuláš
 • v nadačním domě Josefa Plívy na náměstí 

Míru, od 14:00 do 20:00 hodin, nutná rezer-
vace přes rezervační on-line formulář 
na www.svc.svitavy.cz 

Neděle 27. listopadu
Vyrábění v Muzeu esperanta
 • od 9 do 16 hodin v Muzeu esperanta advent-

ní tvoření pod vedením Evy Karbašové, vý-
roba přáníček nebo dárkových krabiček, 
materiál bude připraven

Pekelný Mikuláš
 • v nadačním domě Josefa Plívy na náměstí 

Míru, od 13:00 do 16:30 hodin, nutná rezer-
vace přes rezervační on-line formulář 
na www.svc.svitavy.cz

Vánoční muzeum úsměvů  
Emma a Barbora Srncovy
 • v městském muzeu začne v 15 hodin vánoč-

ní výstava litografií a obrazů z dílny Emmy 
a Báry Srncových, nové a poetické obrázky 
pohladí po duši a navodí pohodovou náladu, 
zároveň bude zpřístupněna adventní herna 
a poprvé prezentován kompletně zrestauro-
vaný Velký svitavský mechanický betlém

Program na náměstí Míru
 • od 16 hodin vystoupí kapela Machos Burri-

tos, v 17 hodin rozsvícení ozdobeného vá-
noční stromu před školou

Odhalení svitavského betlému
 • v 17 hodin na náměstí Míru odhalení vyřezá-

vaného betlému Františka Malého ze Sebra-
nic s figurami v životní velikosti v rámci roz-
svícení vánočního stromu

Čertovská jízda
 • na náměstí Míru od 17.30 hodin

Adventní koncert
 • tradiční vystoupení žáků a učitelů ZUŠ 

ve Svitavách od 18 hodin v kostele Navští-
vení Panny Marie 

————————————————————————

27. / ne / 15:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice 
aneb tančíme s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Svitav-
ská dvanáctka pod vedením Romana Kalvody. 
Vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč.

28. / po / 17:00 / klub Tyjátr
Honza "Tráva" Trávníček 
– Nepál křížem krážem
Jak vybrat správnou expedici a jak se na ni při-
pravit. Honza „Tráva“ Trávníček je jeden z nej-
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KULTURA

je výrobní materiál, pracovní a ochranné po-
můcky, odborný lektor a pitný režim. Kontakt: 
461 532 704, lektor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy
Městské muzeum a galerie
11. 9.–20. 11.
Ottendorferova knihovna v proměnách času 
Výstava mapuje neuvěřitelný příběh svitavského 
rodáka Valentina Oswalda Ottendorfera a jeho 
knihovny. Uvidíte svazky z původního knižního 
fondu, které zaujmou svou vazbou i obsahem. 
Vystaveny budou také knihy, které patřily ve svi-
tavské knihovně k těm nejčtenějším. Výstava 
reflektuje dějinné události, které proměnily sa-
motnou knihovnu i její bezprostřední okolí, zá-
roveň návštěvníky seznámí s úpravami, které 
toto místo čekají do budoucna.

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 řezbáře a restau-
rátora Pavla Špeldy propojují struktury a krásu 
dřeva s figurativní linií.

27. 11. 2022 – 15. 1. 2023
Vánoční muzeum úsměvů: 
Emma a Barbora Srncovy
Do světa snů, radosti a úsměvů můžete vstou-
pit na výstavě dvou žen – výtvarnice Emmy 
Srncové a její dcery, herečky a malířky Barbory 
Srncové. Jejich tvorba vyzařuje radostnou at-
mosféru i vtipný nadhled a je tou pravou výsta-
vou, která vám vykouzlí úsměv na tváři a navo-
dí vánoční atmosféru. 

27. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Velký svitavský mechanický betlém 
a adventní herna
Restaurování Velkého svitavského mechanic-
kého betlému bylo dokončeno a poprvé bude 
veřejnosti představen v celé své kráse 15 me-
trů. Návštěvníci, zejména dětští, se mohou také 
těšit na betlémské divadélko, fotostěnu s an-
dělskými křídly, domek s okénky svatých či 
s vánočními vůněmi a na další aktivity s ad-
ventní tematikou.

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

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta
1. 11.–30. 11.
Věra Kosová – „Navzdory osudu“
Výtvarně zpracovaný příběh boje se závislostí 
a cesty k osvobození.

Muzeum esperanta 
Ottendorferův dům (za čajovnou) 
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-

stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Infor-
muje o zajímavostech z historie i o možnostech 
současného využití znalosti jazyka, vystavuje 
knižní, fotografické, sběratelské a umělecké ar-
tefakty. Komentované prohlídky po objednání: 
Líba Dvořáková 604 377 616 nebo městské mu-
zeum 461 532 704.

Fabrika
Foyer
Ve foyer Fabriky Svitavy probíhá další ročník 
výstavy "Cesty duše". Výtvarné artefakty vytvo-
řili lidé při hospitalizaci na Psychiatrickém od-
dělení Svitavské nemocnice. Duševní zdraví je 
stejně důležité jako zdraví fyzické, často jde 
jedno s druhým ruku v ruce. Duševní zdraví je 
prozatím bohužel ve společnosti opomíjeným 
tématem. Součástí destigmatizace je i ochota 
se o duševním zdraví začít více bavit. Proto je 
potřeba vytvářet otevřenější a bezpečnější pro-
středí ve společnosti. Ve spolupráci s SKS Svi-
tavy pořádá Psychiatrické oddělení Svitavské 
nemocnice a iniciativa Na rovinu. 

2. pasáž
Listuj světem
Výstava současné polské ilustrace v knihách 
pro děti v českých překladech. Ponořte se 
do oceánu, projděte antickým labyrintem, po-
znejte lidský mozek nebo prozkoumejte tajem-
ství hub. Stačí zalistovat jednou z knih pro nej-
mladší čtenáře od těch nejlepších polských 
autorů a autorek. Věnují se designu, vesmíru, 
architektuře, národním parkům, včelám, hudbě, 
stromům nebo lidským vynálezům.  

3. patro
Cesta k sobě
Členové KLUSu Svitavy, Havlíčkův Brod a AP 
Hradec Králové vystavují tvorbu zrozenou z ab-
stinence. Fotografie, obrázky, počítačovou gra-
fiku a verše lidí, kteří přestali pít a začali tvořit. 
Zveme vás na vernisáž, která proběhne 2. 11. 
2022 v 15:00 hodin ve Fabrice. 

Kino Vesmír, divadlo Trám
Výstava s názvem Ticho promlouvá, kterou mů-
žete vidět ve svitavském divadle Trám. Dává 
nahlédnout do tvorby litomyšlského výtvarníka 
Kamila Kopeckého, ve svých obrazech zachy-
cuje klid, ticho a mír. Výstava je prodejní. Lze 
zakoupit pohledy, tisky na plátno a xerografie 
a potrvá do 25. listopadu.

Kino Vesmír
1. / út / 19:30
Ďáblova kořist USA 2022
V reakci na celosvětový nárůst posedlosti dé-
mony katolická církev znovu otevírá školy exor-
cismu, kde se kněží učí obřadu vymítání. Horor, 
thriller. Režie: Daniel Stamm. Vstupné: 130 Kč, 
od 15 let, titulky, 93 minut.

2. / st / 19:30
Vražda v Londýně USA 2022
V londýnském West Endu 50. let se náhle za-
staví plány na filmovou verzi divadelního hitu 
poté, co je zavražděn jeden z klíčových členů 
štábu… Historický mysteriózní thriller. Režie: 
Tom George. Vstupné: 130 Kč, titulky. 

zkušenějších českých himalájských lezců, kte-
rý vystoupal již na pět osmitisícovek. Vstupné: 
150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě (v po-
kladně kina Vesmír). Předprodej vstupenek 
v síti SMSticket a v recepci KC Fabrika.

29. / út / 17:00 / Fabrika, aula
Pavel Havlíček: Rusko-ukrajinský konflikt 
a situace na Ukrajině
Současná válka mezi Ruskem a Ukrajinou se 
stala největším konfliktem v Evropě od roku 
1945. Kreml nadále usiluje o pokoření Ukrajiny 
a zakonzervování svých již získaných pozic. Co 
k válce vedlo a jak se bude vyvíjet dále? Jak 
ruská válka ovlivní bezpečnostní situaci v ce-
lém regionu? K čemu válka přivede Ukrajinu 
a samotnou Ruskou federaci? 

30. / st / 19:00 / Fabrika
Štefan Margita – Na správné cestě
Pěvec se z operního světa poprvé vydá do svě-
ta šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát při-
pravil více než hodinový koncert plný zcela 
nových písní, které pro něj napsal zpěvák 
a skladatel Michal Kindl. Hosté: Michal Kindl, 
Iris Moris. Vstupné: 490 Kč (sál), 450 Kč (balkon), 
300 Kč pro členy Kruhu přátel hudby (omezené 
množství vstupenek). Předprodej vstupenek 
v síti SMSTicket a v recepci Fabriky.

Workshopy
5. / so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop – vitráže
Workshop je určen dospělým i rodinám s dětmi 
do 15 let. Naučíte se řezat sklo, brousit a spo-
jovat díly cínovou pájkou. Vyrábět budete ob-
rázkové vitráže k zavěšení do oken nebo deko-
rativní svícny. Cena 700 Kč za osobu, v případě 
rodinného tvoření dítě do 15 let v doprovodu 
dospělé osoby 600 Kč, v ceně je výrobní mate-
riál, pracovní a ochranné pomůcky, odborný 
lektor a pitný režim. Kontakt: Jitka Olšánová, 
734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz. 

12. / so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop – dřevěné dárečky
Workshop je určen dospělým i rodinám s dětmi 
do 15 let. Pod vedením řezbáře Petra Steffana 
se naučíte pracovat s dláty a vyrobit si zajíma-
vé předměty pro radost. Tentokrát budete tvo-
řit podle vaší fantazie reliéfy, ozdobné i užitko-
vé předměty. Cena 700 Kč za osobu, v případě 
rodinného tvoření dítě do 15 let v doprovodu 
dospělé osoby 600 Kč, v ceně je výrobní mate-
riál, pracovní a ochranné pomůcky, odborný 
lektor a pitný režim. Kontakt: Jitka Olšánová, 
734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz. 

19. / so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Workhshop intarzie
Workshop je určen zájemcům od 15 let. 
Ve společnosti mistra intarzie Jana Maříka se 
naučíte vyrobit mozaiku z dřevěných dýh, ho-
tový obrázek formátu A4 zaklížit k dřevěné 
podložce, po zaschnutí lepidla následně brou-
sit a lakovat. Během doby zasychání lepidla je 
připravena výroba tzv. nepravé intarzie. Domů 
si tedy odnesete dva krásné obrázky vyrobené 
dle vaší fantazie. Cena 700 Kč za osobu, v ceně 



14 

3. / čt / 19:30
PSH Nekonečný příběh ČR 2022
Českou hudební legendu Peneři strýčka Ho-
meboye neboli PSH zná snad každý. Jací jsou 
ale ve skutečnosti dnes už kluci na prahu střed-
ního věku Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik? 
Hudební dokument. Režie: Štěpán Vodrážka. 
Vstupné: 120 Kč, 70 minut. 

4.–5. / pá, so / 17:00
Šoumen krokodýl USA 2022
Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yor-
ku, jejich syn Josh se snaží zvyknout si na no-
vou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, 
kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla. 
Rodinná dobrodružná komedie. Režie: Josh 
Gordon, Will Speck. Vstupné: 130 Kč, dabováno, 
107 minut.

4.–5. / pá, so / 19:30
Hranice lásky ČR 2022 PREMIÉRA!
Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její 
vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohybuje 
v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy 
osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické 
představy a tajné sny. Režie: Toasz Winski. 
Vstupné: 120 Kč, od 15 let, titulky, 95 minut.

8. / út / 19:30
Banger ČR 2022
Slovo Banger znamená v raperském prostředí 
hudební hit. Příběh jedné zběsilé noční jízdy! 
Adam Mišík jako dealer drog, toužící po slávě ra-
pera! Drama. Adrenalin, rap a drogy. Režie: Adam 
Sedlák. Vstupné: 120 Kč, od 15 let, 115 minut.

9. / st / 19:30
Můj otec kníže Rakousko, ČR 2022
Dokumentární film, který zaznamenává neob-
vykle otevřené rozhovory Lily Schwarzenberg 
se svým otcem Karlem Schwarzenbergem. 
Kancléř Václava Havla, bývalý ministr zahraničí 
a výrazná postava veřejného života po listopa-
du 1989 otevírá v rozhovoru otce a dcery řadu 
osobních kontroverzních témat a v diskuzích 
se vydávají napříč rodinnou historií a historií 20. 
století vůbec. Režie: Lukas Sturm, Lila Schwar-
zenberg. Vstupné: 100 Kč, titulky, 88 minut.

10. a 12. / čt, so / 19:30
Black Panthers: Wakanda nechť žije USA 2022 
PREMIÉRA!
Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Le-
titia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye 
(Danai Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bo-
jují o ochranu svého národa před zasahujícími 
světovými mocnostmi. Režie: Ryan Coogler. 
Vstupné: čtvrtek 2D titulky, 140 Kč, sobota 3D 
dabing, 150 Kč.

11.– 12. / pá, so / 17:00
Kvik Nizozemsko 2022 PREMIÉRA!
Devítiletou Babs čekají tyhle prázdniny hned dvě 
báječné věci. Nejdříve zjistí, že ten starý pán 
s velkým kufrem, který se znenadání objevil 
u nich doma, je její dědeček, o kterém nikdy ne-
slyšela. A hlavně – děda Tuitjes jí dá k narozeni-
nám roztomilé malé prasátko. Animované dob-
rodružství. Vstupné: 79 Kč, dabováno, 72 minut.

11. / pá / 19:00
Otisk křídel předpremiéra!
Dokumentární film o perinatální ztrátě ukazuje 
veřejnosti velmi křehké a bolestné téma ztráty 

dítěte. Film Caroline Pajtlové a Lukáše Prudila. 
Vstupné: dobrovolné, 60 minut.

15. / út / 19:30
Oběť SR, ČR, Německo 2022
Irina (40) je svobodná matka původem z Ukra-
jiny žijící na českém maloměstě. Pro svého 
syna Igora (14) by udělala cokoliv. Režie: Jakub 
Blaško. Vstupné: 120 Kč, 92 minut.

16. / st / 19:30
Dreaming Walls. Hotel Chelsea Belgie, Francie, 
Nizozemsko, Švédsko, USA 2022
Legendární newyorský hotel Chelsea býval 
v 60. letech minulého století útočištěm nejslav-
nějších undergroundových umělců své doby. 
O nich ale tento film není. Režie: Amélie van Elm-
bt, Maya Duverdier. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, 
titulky, 80 minut.

17.–19. / čt, pá, so / 17:00
Princezna zakletá v čase 2 ČR 2022 PREMIÉRA!
Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) zís-
kává zakázanou kouzelnou moc: dokáže částeč-
ně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových schop-
ností ji však rozštěpí v čase. Pohádková fantasy. 
Režie: Petr Kubík. Vstupné: 130 Kč, 135 minut.

17. / čt / 19:30
Michael Kocáb – rocker versus politik ČR 2022
Celovečerní dokumentární snímek Michael Ko-
cáb – rocker versus politik nabízí portrét výraz-
né osobnosti, hudebníka a politika, který nadá-
le zůstává výrazným a nepřehlédnutelným ob-
čanským aktivistou. Vstupné: 130 Kč, 102 minut.

18.–19. / pá, so / 19:30
Grand Prix ČR 2022 PREMIÉRA!
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského 
(Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratran-
cích milujících auta a jednom kriminálníkovi, kte-
rý je zase rád krade. Vstupné: 130 Kč, 107 minut. 

22. / út / 19:30
Sami doma ČR 2022
Z jedné návštěvy se stal večírek, z večírku spolu-
bydlení. Filmař a muzikant Jan Foukal a Albert 
Romanutti, frontman kapely Bert & Friends a ne-
přehlédnutelná postava české hudební scény, se 
ocitají v rolích hlavních hrdinů první české roman-
ce. Režie: Jan Foukal. Vstupné: 120 Kč, 74 minut.

23. / st / 19:30
Menu USA 2022
Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicholas Hoult) 
cestují na odlehlý ostrov, aby se najedli v luxus-
ní restauraci, kde šéfkuchař (Ralph Fiennes) 
připravil bohaté menu s šokujícími překvape-
ními. Hororová komedie. Režie: Mark Mylod. 
Vstupné: 130 Kč, 108 minut.

24.–26. / čt, pá, so / 19:30
Vánoční příběh ČR 2022 PREMIÉRA!
Komedie s hvězdným obsazením, která se ode-
hrává během Štědrého dne. Vstupné: 140 Kč, 
118 minut.

25.–26. / pá, so / 17:00
Divnosvět USA 2022 PREMIÉRA!
Animovaný rodinný film představuje legendár-
ní průzkumnickou rodinu Cladových, kteří se 
snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a pře-
devším divný svět. Vstupné: pátek 2D dabová-
no, 130 Kč, sobota 3D dabováno, 150 Kč.

29.–30. / út, st / 19:30
Fabelmanovi USA 2022
Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabel-
mana, který vyrůstá v poválečné Arizoně, kde 
zkoumá a poznává, jakou moc mají filmy. Čás-
tečně autobiografický film Stevena Spielberga. 
Vstupné: 130 Kč, titulky, 151 minut.

Sport
BASKETBAL
13. / ne / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Snakes Ostrava
Utkání 1. ligy, skupina Východ.

20. / ne / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK Opava B
Utkání 1. ligy, skupina Východ.

27. / ne / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BASKET Brno U23
Utkání 1. ligy, skupina Východ.

FLORBAL
6. / ne / 9:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FBC Letohrad Orel Orlice
FbK TJ Svitavy – IBK Holice – Holoubci
Florbalový turnaj kategorie přípravka.

12. / so / 9:00 / Šapito Svitavy
FbK TJ Svitavy – FBC TJ Draci Lanškroun
FbK TJ Svitavy – FBC Letohrad Orel Orlice
FbK TJ Svitavy – FLORBAL Litomyšl
Florbalový turnaj kategorie elévové.

12. / so / 19:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FbC Skuteč
Florbalový zápas 10. kola divize mužů.

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

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

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

5. 11. / so / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – FTA
Kopaná – ČLŽ U13 a U12.

5. 11. / so / 13:00 a 14:45 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Kolín
Kopaná – ČDŽ U15 a U14.

5. 11. / so / 14:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Tatenice
I. A třída muži.

6. 11. / ne / 10:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Česká Třebová
KP dorostu. 

6. 11. / ne / 14:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Česká Třebová
KP muži.
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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

Kameny zmizelých ve Svitavách
Již po desáté budeme 10. listopadu 2022 uklá-
dat ve Svitavách Kameny zmizelých (dle pů-
vodního záměru nazývané Stolpersteine), které 
připomínají a uctívají památku obětí nacistické 
genocidy. Umisťují se před domy, kde zavraž-
dění spoluobyvatelé žili. U příležitosti desátého 
výročí projektu, na kterém od samého počátku 
spolupracujeme s Radkou Obloukovou, přiná-
šíme soupis všech kamenů, které jsme do svi-
tavské dlažby zatím položili. 

Emil, Arnošt, Louise Freundovi (2013)
MUDr. Albert a MUDr. Olga Mellerovi (2014)
Alfred Neustadtl (2015)
Sigmund Winternitz (2016)
JUDr. Oskar Beer (2017) 
Ehrlich Chaskel (2018)
Siegmund a Marie Goldsteinovi (2019)
Auguste Kanterová (2020)
Ida Schwarzová, Eduard a Klára Glasovi, Rudolf 
a Emma Reichmannovi (2021)
Adolf, Hermína, František, Hanuš, Alexandra 
a Helena Munkovi (bude umístěno 10. listopa-
du 2022)
Čest jejich památce!
Pokud se o Kamenech zmizelých chcete do-
zvědět více, Městské muzeum a galerie ve Svi-
tavách vydalo v roce 2020 leták, který připomí-
ná všechny památky související s židovskou 
komunitou v našem městě.  Hynek Stříteský

Speciální programy  
k výstavě Okouzlení dřevem 
Od 1. října probíhá ve svitavském muzeu a ga-
lerii výstava s názvem Okouzlení dřevem, která 
prezentuje dřevěné sochy Pavla Špeldy a intar-
zie Jana Maříka. Právě k ní nabízíme speciální 

doprovodné programy, tentokráte přímo s au-
torem a tvůrcem intarzií. 
Pro veřejnost proběhne v sobotu 19. listopadu 
od 8 do 16 hodin v muzejních dílnách workshop, 
kde si zájemci vyzkouší techniku zdobení ploch 
vykládáním různobarevných dřevěných dýh 
a následně si sami vytvoří svá, možná první, in-
tarzovaná díla. Pro mladší kategorii nabízíme 
programy pro školy, kdy 2. a 3. listopadu se žá-
kům a studentům bude Jan Mařík osobně vě-
novat a přiblíží jim staré řemeslo, které pod jeho 
rukama nabývá nových, „modernějších“ rozmě-
rů. Součástí komentované prohlídky bude od-
borné seznámení s materiály a pomůckami pro 
tvorbu intarzií a ukázka tvorby “pravé“ intarzie 
tak, jak ji tvoří sám autor. Na závěr si žáci a stu-
denti vyrobí vlastní intarzii. Více informací o do-
provodných programech k výstavě naleznete 
na stránkách Městského muzea a galerie 
ve Svitavách. Výstava, která okouzlí nejen příz-
nivce uměleckého zpracování dřeva, potrvá až 
do 20. listopadu.  Lea Sehnalová

Vánoční muzeum plné úsměvů
Do světa snů, radosti a úsměvů můžete vstou-
pit na výstavě dvou žen – výtvarnice Emmy 
Srncové a její dcery, herečky a malířky Barbory 
Srncové. Jejich tvorba vyzařuje radostnou at-
mosféru i vtipný nadhled a je tou pravou výsta-
vou, která vám vykouzlí úsměv na tváři a navo-
dí vánoční atmosféru. 
Emma Srncová je autorkou převážně olejových 
obrazů, na výstavě však budou k vidění také její 
litografické listy. „Je to stará technika, hodně 
pracná, pro mne víc než malování obrazů. Vlast-
ně nahrazuje obrazy, které nechci moc prodávat. 
Navíc vzhledem k tomu, že tisknu velké množ-
ství autorských tisků, mohu, doufám, potěšit víc 
svých fanoušků, protože jsou cenově dostup-
né...“ vysvětluje výtvarnice, co ji k litografii při-
vedlo. Výstavu doplní také promítání dvou krát-
kých filmů. V animovaném snímku s názvem 
Každá Emma má lásku uvidíte nejenom oživlé 
olejové obrazy Emmy Srncové, ale také Barboru 
Srncovou jako herečku. Celý proces vzniku lito-
grafie vám pak představí dokument z návštěvy 
litografické dílny. Kromě litografií se můžete tě-
šit na malovaný polštář s peřinou, modré olejo-
malby a kolekci plakátů Emmy Srncové, která 
ještě nikdy nebyla veřejně prezentována. Výsta-
va nabídne unikátní pohled na uměleckou tvor-
bu ženy, která tento rok oslavila své 80. naroze-
niny, a její dcery Báry, kterou většina z nás zná 
jako nezapomenutelnou Rampepurdu v českém 
televizním seriálu Bylo nás pět (1994).
Slavnostní vernisáž se uskuteční první adventní 
neděli, tj. 27. listopadu v 15 hodin, za přítomnosti 
herečky Barbory Srncové. Dobrou zprávou je i to, 
že část obrazů bude formou reprodukce možné 
zakoupit na recepci muzea.  Lea Sehnalová

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (10)

Z muzejních sbírek
Na počátku listopadu přichází Památka 
zesnulých, známější jako Dušičky. Jde 
o den, kdy si všichni připomínáme své 
blízké, kteří už nejsou mezi námi. Jen 
o pár dní později dojde, možná trochu 
symbolicky, na podobně laděné výročí. 
V pátek 11. listopadu to bude přesně 
104 let od konce první světové války. 
Události, jež zničila životy miliónů lidí 
a na samém začátku změnila tvář  
20. století. Těžko spočítat, kolik mrtvých 
přinesla do Svitav i blízkého okolí, a jaké 
byly životní příběhy našich předků, kon-
čících jako bezejmenné oběti tohoto 
hrůzného mlýnku na maso. Ani v muzeu 
není mnoho upomínek na životy pad-
lých. Několik se jich přesto najít dá.
Jedna z nich se nachází v Obecné 
podsbírce, trochu zvláštní a různorodé 
části muzejních depozitářů, v níž jsou 
uloženy například předměty denní po-
třeby předešlých dvou staletí, středo-
věké mince či hrůzné zubařské nástro-
je let dávno minulých. Nechybí ani 
stará halapartna a pušky coby připo-
mínky ještě dávnějších konfliktů. Právě 
zde najdeme malý portrét Antonína 
Fajmona z Telecího. Vidět na něm mů-
žeme mladého, snad i šťastného muže 
ve vojenské uniformě. Právě narukoval 
a míří na italskou frontu. K obrazu jsou 
přiloženy dva zasklené dopisy. První 
psal 19. července 1915 sám mladý To-
ník své matičce. Přeje jí v něm všechno 
nejlepší k svátku a stěžuje si na bolavé 
zuby. Druhé psaní pak sděluje, že tento 
mladík byl smrtelně zraněn na hlídce 
o pouhé tři dny později. Na Vánoce 
toho roku by přitom oslavil své třiadva-
cáté narozeniny.
Na první pohled nenápadná součást 
muzejních sbírek tak ve vší krutosti 
ukazuje, co denně prožívali vojáci a je-
jich rodiny před sto lety. Myslím, že by-
chom jim v těchto sychravých podzim-
ních dnech měli věnovat tichou vzpo-
mínku, spojenou s přáním, aby se 
dnešní nejistá doba brzy uklidnila a my 
nemuseli stavět nové pomníky na pa-
mátku dalších zmařených životů. Hod-
ně štěstí a příště na veselejší notu. 

Jakub Vrána
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Středisko kulturních služeb
————————————————
Wolkerova alej 92/18, 731 677 692, 461 535 220
recepce@kultura-svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz

Ivan Mládek a Banjo band
2. / st / 19:00 / Fabrika
Ivan Mládek & Banjo Band v hudebně zábav-
ném pořadu s legendárními hity. Trampské, 
vodácké, kavárenské, politické a jiné povaleč-
ské písně, scénky aj.

Ivan Mládek je český banjista, zpěvák, bavič, 
textař, skladatel, muzikant, komik, kreslíř a hu-
morista.Od roku 1966 veřejně vystupuje 
s různými soubory z oblasti jazzu a country 
music (skupiny: Storyville Jazz, K.T.O., White 
Stars a Mustangové), od počátku 70. let 20. 
století pak pouze s vlastní kapelou Banjo 
Band, kde hraje na tenorové banjo a zpívá. Je 
autorem více než 400 písní, píše humoristické 
povídky, recesistické pohádky a scénáře, 
kreslí humorné obrázky a vtipy. Televizním 
divákům je znám jako moderátor a spoluau-
tor zábavných pořadů Čundrcountry show 
a Country estráda.
Aktuální složení skupiny: Ivan Mládek, Zdeněk 
Kalhous, Jan Mrázek, Vítězslav Marek, Milan 
Pitkin, Lenka Plačková, Libuše Roubychová, 
"Kalamity Jane" Lenka Šindelářová a popř. dal-
ší. Vstupné: 400 Kč v předprodeji, 450 Kč 
na místě. Předprodej vstupenek v síti SMSticket 
a v recepci KC Fabrika.

Igor Ardašev 
(klavír)
5. / so / 19:00 / Ottendorferova knihovna
Zveme vás na koncert v rámci KPH, který se 
uskuteční 5. listopadu od 19:00 hodin v Otten-
dorferově knihovně. Igor Ardašev patří k nej-
výraznějším osobnostem střední generace 
evropských pianistů. Studoval v Brně na kon-
zervatoři i na Janáčkově akademii múzických 
umění u Inessy Janíčkové, dále pak u Paula 
Badury-Skody v Rakousku a u Rudolfa Serki-
na v USA.  
Získal řadu ocenění na předních mezinárod-
ních klavírních soutěžích (soutěže Petra Iljiče 
Čajkovského v Moskvě, Marguerite Long – Ja-
cques Thibaud v Paříži, Pražského jara, Marie 
Callas v Aténách a královny Alžběty v Bruselu). 
Věnuje se sólovým recitálům, koncertům s or-
chestrem i komorní hře doma i v zahraničí. Má 
řadu nahrávek pro rozhlas i Supraphon. K těm 
nejzajímavějším patří vedle počinů sólistických 
(Čajkovskij, Liszt, Beethoven, Dvořák, Ježek, 
Janáček, Martinů atd.) také snímek čtyřruční 

verze Janáčkovy předehry Žárlivost realizovaný 
ve spolupráci s Rudolfem Firkušným a čtyřruč-
ní verze Smetanovy Mé vlasti nahraná s Rena-
tou Ardaševovou-Lichnovskou. V roce 2019 mu 
byla udělena Cena města Brna za oblast hud-
by. Vstupné: 250 Kč, KPH 150 Kč.

Premiéra filmu Otisk křídel  
ve svitavském kině Vesmír 
11. / pá / 19:00 / kino Vesmír
Tvůrci Caroline Pajtlová a Lukáš Prudil vám 
představí nový dokument o perinatální ztrátě 
dítěte, který mohou obyvatelé Svitav zhlédnout 
jako jedni z prvních ve svitavském kině. Doku-
ment přibližuje perinatální ztrátu z pohledu 
rodičů, kteří si danou situací prošli, dále z po-
hledu zdravotníků, sociologů, psychologů 
a dalších odborníků a v neposlední řadě také 
z hlediska svépomocných neziskových organi-
zací. Autoři, kteří se premiéry osobně zúčastní, 
se s vámi rádi podělí o křehké a citlivé téma 
na pomezí narození a smrti, které pomalými 
krůčky přestává být ve společnosti tabu.

MAC počtvrté v roce 2022
Naposledy se nám podařilo uspořádat čtyři 
večery v jednom kalendářním roce před třemi 
lety. XII. večer v listopadu 2019 byl na skoro rok 
poslední, pak už jsme bojovali s protipande-
mickými restrikcemi.
Letos to bude opět rok, kdy jsme mohli opět 
každé tři měsíce uskutečnit večer s divadlem 
a muzikou. Povedlo se nám MAC vytáhnout ven. 
Program nadcházejícího večera zahrnuje před-
stavení a vystoupení: Aristofanés: Jezdci (soubor 
Reservé, Most), Experiment Ψ (soubor MÁMENÍ, 
Lužánky – středisko volného času Brno), kapelu 
Toad Planet a něco navíc! Program je zveřejněn 
na našem facebooku a instagramu, sledovat 
můžete i web SKS. Viděli jsme, slyšeli jsme, 
a proto zveme k nám do Svitav to nejlepší.
XIX. večer MAC se uskuteční v sobotu 26. lis-
topadu jako vždy v Trámu a Tyjátru, jako vždy 
od 20:00 hodin a jako vždy za 80 Kč pro stu-
denty a za 110 Kč pro ostatní. Těšíme se na vás. 
#MACtým 
Denisa Marková, Marcela Plíhalová, Barbora 
Samuelová, Sarah Sleamanová, Anna Stenzlo-
vá a Matěj Nárožný

Štefan Margita  
– Na správné cestě
30. / st / 19:00 / Fabrika
Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z oper-
ního světa poprvé vydá do světa šansonu! 
Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více 
než hodinový koncert plný zcela nových písní, 
které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal 
Kindl, jenž je společně s Iris Moris hostem po-
řadu. „S Michalem jsme už společně vystupo-
vali minulý rok na mém turné. Spolupráce se 
nám osvědčila, a tak jsem Michala požádal, zda 
by pro mě napsal další písně. Nakonec je 
z toho celý intimní večer, který bychom rádi 
strávili společně s vámi! Premiérově navíc zazní 
zcela nové vánoční skladby!“ 

KULTURA
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KULTURA

Městská  
knihovna

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

3. / čt / 15:00 / bar u knihovny
Halloween
Zveme všechny malé i velké milovníky Hallo-
weenu a hororu, aby s námi společně oslavili 
tento svátek výrobou masek, dekorací, hororo-
vým kvízem a další spoustou aktivit. Nebude 
chybět ani tradiční výroba umělé krve.

12. / so / 13:00–17:00 / bar u knihovny
Podzimní deskohraní

Naše knihovna rozšířila svůj fond deskových 
her a novinky by ráda představila na Podzim-
ním deskohraní. V sobotu 12. listopadu si tak 
budete moci vyzkoušet např. Karak, Karto-
grafy, Divukraj, Městečka na dlani, Vládce 
Tokia nebo Malé velké galaxie. Stejně tak ale 
můžete sáhnout po osvědčených klasikách 
jako Bang!, Dixit nebo Krycí jména. 
Uvítáme malé i dospělé a každého se poku-
síme naučit hru, která by ho bavila. V přípa-
dě zájmu bude možné zapsat se do nově 
vznikajícího klubu deskových her. 

Kristian Klein

13. / ne / 17:00 / klub Tyjátr
Listování: Třešně v rumu 
(Michaela Janečková)
Dovolená s cholerickým dědou (!) komunistou 
(!!) na Kubě (!!!). Třicetiletá Michaela, redaktorka 
veřejnoprávní televize potlačila svůj pud sebe-
záchovy, a rozhodla se se svým (o čtyři dekády 
starším) dědou a partou důchodců bezmála 
měsíc cestovat po Kubě. Když balila kufry, ještě 
netušila, že za pár dní stráví večer na policejní 
stanici na okraji Havany, pak se děda ztratí 
v pralese, že rum je oficiální snídaní šampionů 
a patery trenky na měsíc v pohodě stačí. Těšte 
se na One woman show Petry Bučkové, kterou 
můžete znát ze seriálu Jitřní záře, plnou svérá-
zých historek a bizarních situací v kubánských 
kulisách. Možná dojde i na Guantanameru aneb 
co se stane, když sejmete rudé třešničky z loga 
KSČM a naložíte je do řízného kubánského 
rumu. Účinkuje Petra Bučková. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá městská knihovna. 

14. / po / 18:00 / bar u knihovny
Marcela Müllerová: 
Beseda a autorské čtení z knihy Ve stínu duhy
Představte si, že jste se se svým mužem právě 
přestěhovali do nového domu a každým dnem 
očekáváte příchod prvního dítěte. Ještě v po-
rodnici pak od manžela dostanete zvláštní dá-
rek – letenku do pákistánského Péšáváru – a zá-
roveň se od něj dozvíte, že tam dostal místo 
v projektu zaměřeném na prevenci přírodních 
katastrof. Rázem stojíte před vidinu dvou let 
v Pákistánu, v zemi, kterou byste možná ještě 
našli na mapě, avšak to málo, co o ní víte, by se 
dalo shrnout do dvou vět. Jak čerstvá matka 
reaguje na nové prostředí a nezvyklou kulturu? 
Co pro ni znamená ztráta svobody a pocitu 
bezpečí v neznámém světě? Jak se vyrovnává 
se strachem z bombových útoků a hrozících 
únosů? Ve svých vzpomínkách, prokládaných 
deníkovými zápisky autorka zachycuje své 
mnohdy těžko uvěřitelné zážitky na pozadí his-
torických událostí v Pákistánu v letech 2007 až 
2008. Nechte se pohltit svižným vyprávěním 
o zemi s bohatou kulturní tradicí a jejích tak tro-
chu svérázných obyvatelích. Kniha vyšla v říjnu 
2022 v nakladatelství Host. 

16. / st / 15 :00 / Fabrika, sál
Nakup a pomáhej
Srdečně vás zveme na benefiční akci, kde si 
budete moci koupit různé rukodělné výrobky, 
čímž přispějete rodině nemocné 11leté Jas-
mínky, která na jaře onemocněla akutní leu-
kémií. Na spoustu zábavy se mohou těšit děti 
i dospělí. Na programu bude nejen nakupo-
vání a tvoření, ale od 18 hodin nám zahraje 
místní jazz punková skupina The Dozing Bro-
thers. Akce se uskuteční za podpory městské 
knihovny a Střediska kulturních služeb. Za po-
řadatele  Denisa Levová

29. / út / 17:00 / Fabrika, aula
Pavel Havlíček: 
Rusko-ukrajinský konflikt a situace na Ukrajině
Současná válka mezi Ruskem a Ukrajinou se 
stala největším konfliktem v Evropě od roku 
1945. Konflikt, který na východě Ukrajiny bez 
přestávky probíhal od roku 2014, se z rozhod-
nutí ruského vedení postupně přesunul na celé 
území Ukrajiny ve snaze ho ovládnout a části 
připojit k Ruské federaci, podobně jako v pří-
padě ukrajinského Krymu. Jakkoli se původní 
cíle operace nepodařilo naplnit, Kreml nadále 
usiluje o pokoření Ukrajiny a zakonzervování 
svých již získaných pozic. Co k válce vedlo 
a jak se bude vyvíjet dále? Jak ruská válka 
ovlivní bezpečnostní situaci v celém regionu? 
K čemu válka přivede Ukrajinu a samotnou 
Ruskou federaci? 
Akce probíhá ve spolupráci s nevládní nezis-
kovou organizací AMO (Asociace pro meziná-
rodní otázky). 

Pravidelné aktivity
7. / po / 10:00 / dětské oddělení knihovny
Bookstart – klub pro děti do tří let
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání do knihov-
ny. Součástí programu je čtení a hraní, představení 
nových knih. Akce probíhá v rámci projektu Book-
start – s knížkou do života, který je zaměřen 
na podporu čtenářství od raného věku dítěte. 

7. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Betonová zahrada (Ian McEwan)
Snímek scénáristy a režiséra Andrewa Birkina je 
adaptací stejnojmenné novely Iana McEwana. 
Ponurý příběh, vyprávěný z pohledu dospívají-
cího chlapce, zachycuje situaci čtyř sourozenců, 
kteří se v osamělém domě po smrti obou rodičů 
snaží vyrovnat se zármutkem z odchodu matky, 
starostmi o chod domácnosti a hlavně palčivou 
touhou po tělesné blízkosti. Režie: Andrew Bir-
kin. Hrají: Andrew Robertson, Charlotte Gains-
bourg. Večerem provází: Michal Kadlec.

8. / út / 14:00–16:00 / bar u knihovny
Digi odpoledne
Aktivity na podporu digitální gramotnosti (práce 
s virtuální realitou, roboty apod.). Realizováno 
ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru. Pro děti od 10 
let, vstup volný kdykoli od 14 do 16 hodin.

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

15. / út / 16:30 / bar u knihovny
Literární setkání: Koho vypijou lišky
Stačí padesát slov, abyste řekli vše podstatné? 
Přijďte to s námi zjistit na dalším literárním se-
tkání. Společně pronikneme do díla Lidmily 
Kábrtové Koho vypijou lišky zasazeného 
do Československa 70. let.

Virtuální realita
Každé pondělí je možné vyzkoušet si virtuální 
realitu. Je třeba se předem objednat. Rezervač-
ní formulář je na webových stránkách knihovny. 

Listuj světem – výstava ve Fabrice
Jde o výstavu současné polské ilustrace v kni-
hách pro děti v českých překladech. Ponořte 
se do oceánu, projděte antickým labyrintem, 
poznejte lidský mozek nebo prozkoumejte ta-
jemství 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 lidským vynálezům. Spojují je 
krásné ilustrace a originální obsah, který nenu-
dí ani rodiče. Na výstavě najdete knihy Aleksa-
ndry a Daniela Mizielińských, autorů bestselle-
rových Map nebo působivé velkoformátové 
obrázky Piotra Sochy. Nechte se inspirovat 
k listování světem! Můžete se také zúčastnit 
soutěže. Pracovní list je k dispozici v knihovně. 
Budou vylosováni tři výherci, pro které je při-
pravena knižní odměna – některá z „vystave-
ných knih“. Organizátoři: Polský institut v Praze, 
Polský knižní institut – Instytut Książki



18 

Zdravotní pojištění si Britové platí jen v případě, 
když si chtějí zajistit nadstandardní péči.
Ve Velké Británii jsem strávila téměř 3 roky. Sa-
motná medicína je hodně podobná. I když 
jsem odjížděla pouze s dvouletou praxí z Lito-
myšle, byla jsem schopna se po 14 dnech za-
řadit do provozu a sloužit noční služby pod 
dohledem. Velký rozdíl je ve vzdělávání lékařů, 
času stráveném v nemocnici – v Británii je to 
maximálně 40 hodin týdně – a samozřejmě 
ve finančním ohodnocení. Už na škole se mi 
podařilo v rámci prázdninových praxí strávit 
měsíc na chirurgii v Turecku, onkologii v Barce-
loně a studovala jsem celý 6. ročník ve Francii. 
Jako lékař bych asi byla schopná spokojeně 
pracovat v kterékoliv z těch destinací. Ale jako 
pacient bych si stále ještě vybrala zdravotní 
péči v České republice.“

Po pobytu v Anglii jste na pár let zamířila 
do rodných Svitav...
„V průběhu těch pěti let ve svitavské nemocnici 
se mi podařilo úspěšně složit atestační zkoušku 

Nastoupila jste na svitavské gymnázium 
do vůbec prvního ročníku sedmiletého gym-
názia, jak na školu vzpomínáte?
„Vzpomínám moc ráda a často. Dokonce jsem 
záviděla nižším ročníkům, že si vše mohou pro-
žít o rok déle (od školního roku 1996/97 byla 
zavedena osmiletá gymnázia, pozn. red.). První 
ročník reálného gymnázia musel být určitě vý-
zvou i pro naše profesory. Do té doby byli zvyk-
lí na dospívající studenty a najednou učili roz-
jívené „děti“. Měli jsme výbornou třídu, se 
spoustou svých spolužáků se doteď vídám 
a jsou mi velmi blízcí. Myslím, že jsme byli 
všichni ambiciózní nejen ve studiu, ale 
i ve sportu a uměleckých oborech, přitom jsme 

se vzájemně zdravě motivovali a ty společně 
strávené roky si moc užili.“

Dalo by se říct, že pocházíte z doktorské rodi-
ny. Kolik vás doktorů vlastně v rodině je? Máte 
mladší sestru Olgu, která pracuje jako dětská 
praktická lékařka tady ve Svitavách. Vy jste se 
dala na medicínu taky…
„Tu „tradici“ zahájila mamka, která stále pracu-
je na gastroenterologickém oddělení svitavské 
nemocnice, to pomáhala zakládat. Já jsem 
chtěla být po jejím vzoru doktorka asi už 
od malička. Svým panenkám jsem místo ple-
tení copánků a česání vlasů spíš obvazovala 
ručičky a nožičky.“

Jako svůj obor jste si vybrala anestezii. Co si 
máme, my laici, přestavit, že obnáší, kromě 
uspávání lidí?  
„Celý ten rozsáhlý obor se jmenuje anestezie 
a intenzivní medicína. Kromě přípravy pacien-
tů na operační výkon, péče v průběhu operace 
i po skončení výkonu, se staráme o pacienty 
na lůžkovém oddělení intenzivní péče, kteří trpí 
selháním nějakého životně důležitého orgánu 
a potřebují přístrojovou podporu. Bohužel se 
tato část oboru stala pro mnoho lidí známější 
v průběhu covidové pandemie.“

Pracovní příležitost Vás zavála také do Velké 
Británie. Jak byste porovnala naše a britské 
zdravotnictví? Ať už jeho kvalitou, náklady pro 
pacienty, ale také časovou náročností ve vý-
konu pro doktory?
„V Británii je zdravotní systém, neboli NHS, pri-
márně financovan daňovými odvody, a každý 
tak má nárok na bezplatnou zdravotní péči. 

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (46. DÍL)  

Hana Pachovská
Lékařka s dobrodružnou náturou… tak by se dala stručně charakterizovat Hana Pachovská, která již 
odmala tušila, že její kroky povedou, po vzoru maminky, do prostředí medicíny. Po studiích na svi-
tavském gymnáziu zamířila na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již díky praxím 
během studia poznala, jak to chodí v nemocnicích v zahraničí. Nyní pracuje v Liberci a jednou za dva 
měsíce stráví týden na cestách po celém světě při převozu pacientů s německou společností FAI. 
I tento rozhovor vznikal při právě probíhající cestě mezi převozy pacientů z chorvatského Splitu  
do americké Oklahoma City a ze Cincinnati do Abú-Dhabí ve Spojených arabských emirátech.
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v oboru. Bylo to krásné období, v jednu chvíli 
jsem se v nemocnici mohla potkávat s mamkou 
i sestrou. Měla jsem štěstí na vynikající kolegy 
a sestřičky na ARO oddělení, to vše pod profe-
sionálním a lidským vedením primáře Ettla.“

Poté jste ovšem vyjela za dobrodružstvím 
do většího města. Od roku 2016 jste začala pra-
covat v Liberci. Změnila se hodně náplň Vaší 
práce oproti nemocnici v menším městě?
„Do Liberce jsem se přestěhovala jednak z osob-
ních důvodů a také z potřeby své zkušenosti 
a znalosti dále rozšiřovat v oborech, které v men-
ší nemocnici nejsou. Liberec disponuje velkým 
traumacentrem, neurochirurgickým oddělením, 
spinální jednotkou, intervenční radiologií…“

A pak jste si přibrala další práci. Jak těžké bylo 
získat pozici lékaře v mezinárodní letecké zá-
chrance, kde na částečný úvazek pracujete?
„O této možnosti jsem se náhodou dozvěděla 
od kolegyně z Maďarska, se kterou jsem praco-
vala v Británii. Už od dětství jsem si díky rodičům 
získala kladný vztah k cestování a ke studiu cizích 
jazyků. Navíc letecké prostředí mě vždy fascino-
valo. Přišlo mi to jako dobrá příležitost, kde mohu 
využít všech svých dovedností a dosavadních 
zkušeností. Prošla jsem konkurzem, základním 
výcvikem a mohla vyrazit na první misi. FAI (flight 
ambulance international) je německá soukromá 
firma, jedna z největších na světě, zabývající se 
leteckým převozem pacientů, kteří vyžadují 
kontinuální přítomnost lékaře a často i intenziv-
ní péči. Jsem vždy k dispozici na 7 dní za sebou 
každý druhý měsíc, v této době musím být při-
pravena vyrazit kamkoliv do světa. Protože ni-
kdy nevím, kde se ocitnu, mám v kufru vždy 
zabalené vše od plavek až po péřovou bundu. 
Za ten týden se dá proletět téměř celý svět a vy-
střídat teploty od -40 do +50 stupňů.“

Jaké spektrum pacientů převážíte, kdo jsou 
vaši klienti?
„Jedná se často o klienty cestovních pojišťoven 
a jejich repatriaci z cest a dovolených. Dále je to 

klientela, a to převážně z arabských zemí, která 
si náklady hradí ze svých zdrojů a cestuje 
za zdravotní péčí na západ, zejména do USA. 
Podílíme se i na převozech pacientů pro armády 
různých zemí a pro Společenství národů. Někte-
ré výjezdy jsou nesmírně zajímavé. Převážela 
jsem vojáky z misí v Afghánistánu, Iráku i třeba 
Čadu. Kromě medicínských znalostí, protože 
tam nahoře neporadí knihy, kolegové ani google, 
to vyžaduje i znalost kulturních odlišností a při-
způsobení se dané zemi. Samozřejmě úplně 
odlišná je péče na špičkové jednotce intenzivní 
péče ve Spojených státech amerických a v ne-
mocnici s hliněnou podlahou ve střední Africe.“ 

Jste sportovně založená. Kromě volejbalu, kte-
rý jste za družstvo Svitav hrála dlouhá léta, 
míváte prý přes rok v autě netradiční výbavu, 
abyste byla vždy připravená. Copak to je?  
„Po pár měsících v Liberci jsem zjistila, že kolo 
v létě a běžky v zimě z auta vůbec nemá smy-
sl vyndávat. Do Jizerek na magistrálu to mám 

autem 10 minut a snažím se toho využívat, co 
to jde. Jezdí se tu i po práci s čelovkou. Posled-
ní roky jsem k těm běžkám přibalila ještě skial-
py, ale na ty už se musí vyrazit trochu do vět-
ších kopců, nejlépe do Alp.“

Jak často Vám pracovní vytížení dovolí zajet 
do svého rodného města? Máte ve Svitavách 
nějaká oblíbená místa?
„Možná to tak nevyzní, ale zase tak pracovně 
vytížená nejsem. Podařilo se mi vše poskládat 
tak, abych měla i dost prostoru na osobní život. 
Ve Svitavách mám pořád rodinu a spoustu přá-
tel. Snažím se jezdit alespoň jednou za měsíc 
a vždy se potkat s co nejvíce z nich. Když je 
příležitost, vydám se na volejbalové hřiště nebo 
do sportovní haly na Střelnici, což byl tak tro-
chu můj druhý domov a lidi kolem volejbalu 
moje druhá rodina. Ráda se jdu proběhnout 
do lesů kolem Rosničky, na Sluneční stráň 
a pak samozřejmě na „škopeček“ na Kopeček.“ 

Ptala se: Kateřina Kotasová

NEJBLIŽŠÍ DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Svitavy
(v budově gymnázia) 

Obchodní akademie Svitavy
(v budově OA)

ve čtvrtek 10. listopadu 2022 
od 14 do 17 hodin.
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SVČ Tramtáryje
————————

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

Pekelný Mikuláš
První adventní víkend je vždy ve znamení roz-
svícení vánočního stromu, ale také proměnou 
nadačního domu J. Plívy na nefalšované peklo 
s čerty a  Luciferem a přívětivé nebe se sv. Mi-
kulášem s početnou andělskou družinou, kde 
nechybí i poněkud bláznivý anděl Petronelek. 
První letošní advent připadá již na 26. – 27. 11. 
Přijďte si vyzkoušet jedinečnou zážitkovou ces-
tu, vhodnou pro celou rodinu. Vzhledem 
k omezené kapacitě pekla je potřeba si cestu 
peklem předem zamluvit v termínu od 7. 11. 
do 24. 11. v on-line rezervačním formuláři. Více 
informací se dozvíte na stránkách www.svc.
svitavy.cz nebo na FB profilu SVČ Tramtáryje.
Pokud se neodvážíte do pekla, což by mimo-
chodem byla velká škoda, můžete vidět kom-
pletní čertovské osazenstvo na vlastní oči, a to 
v neděli 27. 11. na náměstí Míru ve Svitavách 
od 17.30, kde se vám všichni představí v pekel-
né jízdě. Tímto také svoláváme všechny čerty, 
kteří mají zájem se pekelné jízdy účastnit, aby 
kontaktovali pekelného písaře Sirkuše na čer-
tovské hotline 734 287 285.  Ondřej Komůrka

Ve Svitavách vznikl nový kroužek Hobby horsing
Hobby horsing je nový oficiální cenově dostup-
ný sport, který pochází z Finska.  Děti si samy 
vytváří koňské hlavy na tyči, se kterými skáčou 
překážky, jezdí drezuru nebo chodí jen tak 
na procházku. Je to skvělá příležitost pro setká-
ní s novými kamarády, kteří se také zajímají 
o cvičení, módu a samozřejmě koně. Díky ho-
bby horsingu dívky rozvíjejí svoji kreativitu 
a především kondici.  Náš kroužek probíhá v tě-
locvičně, ale i ve stáji v přítomnosti živých koní.  
Děti se učí základní jezdecké cviky, skáčou přes 
překážky, seznamují se s jezdeckým vybavením, 
oblečením a potřebami živých koní.  Náplní 
kroužku je i výroba vlastního hobíka.  Více infor-
mací a přihlášení: Tramtáryje Svitavy. Vedoucí 
kroužku je Nikol Marková.  Ilona Marková

Klub seniorů
8.  / út / 13:00 / Bowling-squash centrum, 
Olbrachtova ul. 
Bowlingový turnaj
Účastnický příspěvek 50 Kč. Akce pouze pro 
členy klubu! 

15. / út / 13:00 / Fabrika, aula – 3. podlaží
I senioři mohou být fit
Přednáška Evy Jurkové z rehabilitace Tempo 
s ukázkami pohybových aktivit a cvičení pro 
seniory. Akce určená všem seniorům!

16. / st / 13:00 / Fabrika. 3. podlaží – učebna č. 2
Ztráta sluchu, péče o sluch
Klub seniorů ve spolupráci se SPSCH zajistil 
přednášku DMS Tichý svět na téma ztráty slu-
chu, jak o sluch pečovat, včas odhalit sluchové 
postižení a jaké jsou možnosti kompenzačních 
pomůcek. Akce určená všem zájemcům o da-
nou problematiku!

22. / út / 13:00 / Fabrika, 3. podlaží – učebna č. 2
Vánoční tvoření
Společné tvoření vánoční výzdoby a dekorací. 
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 elektronické 
podobě na webových stránkách www.ks.svita-
vy.cz nebo na facebooku www.facebook.com/
kssvitavy.  Milena Brzoňová

ZO Kardio Svitavy 
Měsíc listopad je již předzvěstí přicházejícího 
období, kdy nastane čas ohlédnutí se za uply-
nulým rokem. 
Bude tomu tak i v naší organizaci, kdy budeme 
připravovat členskou schůzi a „osnovat“ plány 
na rok příští. Je určen termín konání schůze 
na 13. 12. 2022 ve 14:30 hod. ve svitavském 
centru Fabrika.
Jak jsme se zmiňovali v minulém vydání, byl 
záměr na výlet s návštěvou ZOO ve Zlíně, spo-
lečně s prohlídkou zámku v Lešné. Volba toho-
to cíle byla příslibem na seznámení se s netra-
diční expozicí zvířat, která si klade za cíl nejvěr-
nější podoby jejich „domoviny“ v podmínkách 
střední Evropy. 
Jednou z mnoha netradičních ukázek zvířat, 
od ptáků přes slony a další, je možnost krmení 
rejnoků (siba ománská), kteří přijímají potravu 
z ruky krmícího návštěvníka. Prostředí zoolo-
gické zahrady svojí členitostí a celkovým při-
způsobením expozic řadí tuto mezi nejhezčí 
u nás. 
Dalším cílem byla návštěva zámku Lešná, kte-
rý se nalézá v areálu ZOO. Patří mezi nejmlad-
ší stavby tohoto druhu v ČR, nicméně přede-
vším jeho interiéry a technické vymoženosti 
(teplá a studená voda, koupelny, ústřední tope-
ní a vlastní elektrárna) jsou skvostnou ukázkou 
dovedností tehdejších stavitelů. Společně uži-
tý den na výletě a vycházce byl pro některé 
z nás příjemně překvapivou novinou o takovém 
krásném areálu.
Na úterý 22. 11. je naplánován výlet vlakem 
s odjezdem 08:02 vlakem Svitava do Brna 
na výstavu „Tutanchamon, jeho hrobka a pokla-
dy“ v pavilonu C na výstavišti. Zájemci o tuto 

akci se sejdou před odjezdem vlaku na nádra-
ží ve Svitavách. Přejeme všem účastníkům hez-
ké zážitky a šťastný návrat. Za ZO Kardio Josef 
Zavřel

Sdružení postižených 
civilizačními chorobami
Ozdravný pobyt ve Třech studních

V měsíci září uspořádala ZO SPCCH Svitavy lé-
čebně rekondiční pobyt seniorů ve Třech stud-
ních. Pobytu se zúčastnilo 24 členů. Opět nám 
po celou dobu přálo počasí, takže všechny 
akce, které jsme naplánovali, byly splněny. Roz-
cvičky, cvičení, bazén, vycházky, výlety, besedy, 
grilování, společenské hry, tombola, to vše bylo 
náplní ozdravného programu a bylo zaměřeno 
na posílení kondice a psychiky účastníků. Nej-
mladšímu účastníkovi bylo 63 let a nejstaršímu 
83 let. Program byl nastaven tak, aby všichni dle 
svých možností mohli ozdravný program splnit. 
To se podařilo a všem zúčastněným patří moje 
veliké poděkování.  Marie Grmelová

Byli jsme ve Velkých Losinách

Dne 23. září 2022 se uskutečnil podruhé v to-
mhle roce výlet do termálních lázní Velké Losi-
ny. Jako vždy autobus od pana Hnáta byl zapl-
něn do posledního místa. Počasí venku nebylo 
moc příznivé, tak jsme byli všichni rádi, že nás 
čeká odpočinek v teplém prostředí termálních 
lázní. K velké spokojenosti všech i oběd v Pet-
rově U Goralů byl velice bohatý a chutný. Dě-
kujeme. Za členy ZO SPCCH Olga Poláková

Blahopřání

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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Základní organizace SPCCH srdečně gratuluje 
předsedkyni Marii Grmelové k udělení výroční 
ceny LAURUS. Přejeme jí pevné zdraví, mnoho 
trpělivosti a sil do další pracovní činnosti. Za ZO 
SPCCH Olga Poláková

Fotoklub Svitavy
Svitavští fotografové byli úspěšní

Těsně pod stupni vítězů se umístil svitavský 
fotoklub v 51. ročníku Ratibořického mapové-
ho okruhu. Jde o aktivitu fotoklubů, které při-
praví jakousi výstavní kolekci, která pak mezi 
fotokluby putuje a je hodnocena. Je to tedy 
taková putovní soutěžní výstava. Svitavský fo-
toklub se jí účastní již řadu let. V posledním 
ročníku obsadil celkové 4. místo ze sedmnác-
ti fotoklubů z Čech, Moravy a Polska. Fotogra-
fiemi do ní přispěli Zdeněk Špelda, Milan Báča, 
Ditta Kukaňová, Tomáš Kukaň, Jaroslav Mareš, 
Dana Jasanová, Klaus Müller, Miroslav Bouček 
a Jaroslav Mareš. Posledně uvedený byl nejú-
spěšnějším reprezentantem svitavského foto-
klubu mezi jednotlivci celého mapového okru-
hu – jeho fotografie byla desátá nejlepší (z 340 
soutěžních fotografií).  Milan Báča

Muzeum esperanta
Pozvánka na tvorbu přáníček 
a dárkových krabiček

Milé děti, rádi bychom vás pozvali na novou akci 
v Muzeu esperanta. O 1. adventní neděli 27. 
listopadu od 9. hodiny si budete moci vyrobit 
svá vlastní přáníčka nebo dárkové krabičky pro 
své nejbližší či přátele pod vedením Evy  Kar-
bašové.  Veškerý materiál bude pro vás připra-

ven. Akce bude trvat do 16 hodin. O 2. adventní 
neděli můžete opět tvořit z marcipánu. 

Libuše Dvořáková

Po stopách historie

První z řady akcí, kterou v letošním roce spolu 
se svými příznivci pořádal Klub přátel esperan-
ta ve Svitavách u příležitosti blížícího se svátku 
vzniku samostatného Československa, byl čtyř-
denní (19.-22. 9.) poznávací výlet do východ-
ních Čech, okolí Náchoda a Nového města nad 
Metují. Účastníci si mohli připomenout naši 
bohatou historii a kulturu, pokochat se krásami 
nádherných budov a památkami regionu 
(Opočno, Dobruška, Častolovice či Nové Měs-
to nad Metují), potěšit se Jurkovičovou archi-
tekturou nejen v zahradách zámku v Novém 
Městě, ale i na Jiráskově chatě a v Pekle s pře-
krásnou Bartoňovou útulnou, znovu si připome-
nout školní výlety do Babiččina údolí při pro-
cházce ke Starému bělidlu a Viktorčině splavu. 
Stěžejním cílem však byla prohlídka tvrze Dob-
rošov. Po zhlédnutí nádherně dokumentárně 
i emočně zpracovaného úvodního filmu násle-
dovala zajímavá prohlídka rozsáhlého podzemí 
s odborným výkladem a připomenutím si teh-
dejších událostí.  Miroslav Sýkora

Inspirováno Montessori 
Dokážu to sám

Rozvíjet na maximum svůj potenciál, zdokonalo-
vat se v činnostech potřebných pro život, růst 
svým vlastním tempem, učit se porozumět okol-
nímu světu a domluvit se s ním – to vše mají mož-
nost děti a rodiče zažívat v připraveném prostře-
dí kurzů vycházejících z montessori pedagogiky. 
Od 16. listopadu opět i ve Svitavách, kdy začína-
jí první „minimontessori“ kurzy Dokážu to sám 
pro děti od jednoho do dvou a od dvou do tří let. 
Rozvoj jemné motoriky, slovní zásoby, sebeob-
sluhy, probouzení smyslů a komunikace v re-
spektujícím a podnětném prostředí pod vedením 
zkušené lektorky Soni Nádvorníkové. Více infor-
mací na www.inspirovanomontessori.cz/doka-
zutosam, facebook.com/InspirovanoMontes-
sori nebo e-mailu inspirovanomontessori@
gmail.com. Soňa Nádvorníková

Nadace Josefa Plívy
Program na listopad

4. / pá / 19:00
Hudební workshop – celostní kytara
Dílna nejen pro muzikanty, kytaru s sebou! Re-
zervace na fb nebo na mailu houserovamarke-
ta@gmail.com, vstupné dobrovolné.

8. / út / 18:15
Cesto čajo večer k lokálním pěstitelům v Gruzii
Večer plný vůní, chutí, fotografií a besedování 
o 20 letech na cestách s potulným vypravěčem 
příběhů, rezervace na fb nebo na houserova-
marketa@gmail.com, dobrovolný příspěvek 
v minimální výši 100 kč.

11. / pá / 16:30
Ženské kruhy

15. / út / 17:00
Kruh přátel Bruna Groeninga

17. / čt / 19:00
Současná migrace do Evropy
Přednáška s novinářkou Markétou Kutilo-
vou, rezervace na fb nebo na houserovamar-
keta@gmail.com, dobrovolný příspěvek v min. 
výši 100 Kč.

18. / pá / 18:00
Harmonizace tělovými svícemi
Očista těla a lymfatického systému pomocí 
tělových svící ze směsi bavlny, včelího vosku 
a bylin s Jindrou Hellerovou.

19. / so / 9:00
Seminář Wing tsun

20. / ne / 15:00
Taneční workshop
Možno se přihlásit, 
kontakt: p. Snohová, 776 815 777.

22. / út / 17:30
Přirozená antikoncepce
Přednáška a beseda s porodní asistentkou  
Zuzanou Vocáskovou.

27. / ne
Vědomé tvoření svící
Více na https://www.facebook.com/ika.fridri-
chova.

Pravidelné aktivity
Každé pondělí: 14:00 divadlo Doma - zkouška 
divadla; 18:00 zen meditace; 18:30 wing tsun 
bojové umění, do odvolání přijímáme nové zá-
jemce o studium tohoto původem čínského 
bojového umění, podmínkou je minimální věk 
alespoň 15 let, 16:00 čchi-kung pro začáteční-
ky, 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 - výtvarný kroužek pro děti 
pod vedením Stáni Plívové.

Každý čtvrtek:
15:00 trénink skupiny Svitany, 18:00 čchi-kung 
spíše pro pokročilé, kontakt: M. Palla, tel.: 
731 023 865.

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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nyní druhý 
POLŠTÁŘ 
  za polovinu

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

Více informací o programu na webu nada-
cejosefaplivy.cz/kalendar nd. Chcete u nás 
uspořádat nějakou akci nebo rezervovat mís-
to? Napište nám: nadacejosefaplivy@gmail.
com, sledujte nás na facebooku: nadace jo-
sefa plívy svitavy.  Gabriela Malínková

Klub PAPIKL
Prodejní výstava patchworku

Po dvouleté covidové pauze letos opět patch-
workový klub PAPIKL připravil předvánoční 
prodejní výstavu ve svitavském obchůdku Fan-
tazie (náměstí Míru 26). Výstava se koná 25. 11. 
- 26. 11. 2022, otevřeno bude od 9 - 17 hod. 
Připraveny budou tradiční vánoční patchwor-
kové inspirace, prodej výrobků a veškerý sorti-
ment obchůdku, včetně dárkových poukazů. 
Velmi se na setkání s vámi těšíme. Za členky 
klubu PAPIKL  Zuzana Kořístková

Spolek DušeProstor
Program na listopad
Srdečně vás zveme na naše listopadové aktivity.
Klubové činnosti, které jsou otevřeny všem, 
kdo mají zájem, chuť a odvahu se zúčastnit, 
probíhají v úterý. Dne 1. 11. budeme hrát bad-
minton v tělocvičně Šapito. Přijďte. Sraz v Cen-
tru duševního zdraví v 15:30. S sebou si dones-
te vlastní raketu (popřípadě jich pár bude k půj-
čení) a drobné na pronájem hřiště, na které se 
složíme 30-50 Kč (podle počtu lidí). V úterý 15. 
11. si zahrajeme bowling. Přidejte se k nám. 
Sraz opět v Centru duševního zdraví v 15:30 
a poté rovnou zamíříme do restaurace Maják si 
zahrát. S sebou mějte 50-80 Kč (podle počtu 
lidí) na pronájem dráhy. A v úterý 29. 11. se se-
jdeme v Centru duševního zdraví, kde budeme 
tvořit vánoční dekorace a adventní věnce. S se-
bou mějte cca 100 Kč na materiál.
Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s du-
ševním onemocněním budou v úterý 8. 
11. a 22. 11. Kromě kávy či čaje vám chceme 
nabídnout prostor vhodný k otevřenému a bez-
pečnému sdílení, podpoře a inspiraci. 
Všechna pravidelná úterní setkávání probíhají 
vždy od 15:30 do 17:30 hodin v prostorách 
Centra duševního zdraví Svitavy, nám. Míru 
29/87 (v budově Komerční banky).
Sledujte nás na duseprostor.cz i na Facebook 
Duše_Prostor, pište na duseprostor@gmail.com 
nebo messenger. Děkujeme, že k nám chodíte 
a přijďte zase! Těšíme se na setkávání s vámi. 
Za DušeProstor, z. s.  Štěpán Plecháček

Navštivte naše výrobní prostory

Tradiční výrobce hasičských vozidel hledá nové zaměstanance

THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička

Na www.tht.cz/prohlidka nebo načtením QR kódu 
se zaregistrujte pomocí hesla THT20 a rezervujte si termín!
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SVITAVY A SPORT

Bronzový podzim svitavských atletů
Na podzim se tradičně uzavírá atletická sezóna a tento podzim se do historie oddílu zapíše s přívlast-
kem bronzový. První bronz získalo družstvo st. žákyň v krajském přeboru družstev, které zaostalo 
pouze za svými tradičními rivalkami z Chrudimi a ŠAKu Pardubice. Starší žáci skončili v krajském 
přeboru na čtvrtém místě. Nejlépe bodujícími členy družstev byli Barbora Janků a Šíma Kraus.

Bronzová oslava se konala i na Mistrovství re-
publiky žactva v Jablonci nad Nisou. Zde jsme 
měli historicky nejpočetnější oddílovou výpra-
vu, do individuálních disciplín se nominovalo 
osm závodníků a postavili jsme i dvě štafety 
4x300 m. Svoji první velkou medaili vylovila 
z jabloneckého vodního příkopu Lucie Jílková, 
věkem teprve mladší žákyně. Svěřenkyně tre-
nérského dua Josef Marek a Veronika Stodolo-
vá vybojovala na trati 1500 m př. bronzovou 
medaili časem 5:26,42 min. Dokázala se vypo-
řádat s chladným a deštivým jabloneckým po-
časím a nechala za sebou 14 soupeřek starších 
o dva až tři roky.
Druhé republikové stříbro získala v oštěpu Eliš-
ka Lipská. Svěřenkyně trenéra Miroslava Vacu-
líka nejprve ve vyrovnané soutěži těsně pronik-
la do užšího finále, aby pak v ten nejlepší mož-
ný okamžik předvedla nový osobní rekord 
38,72 m, který ji vyšvihnul na medailovou příčku. 

Další skvělý výkon s trochu smutným koncem 
předvedla štafeta st. žáků ve složení Marek Jiří, 
Kraus Š., Vyroubal J., Šmíd V. Kluci skončili 
na nepopulárním 4. místě časem 2:34,66 min, 
který znamenal nový krajský rekord. Od medai-
le je dělilo půl vteřiny. A dále jen stručný pře-
hled dalších výsledků: Štafeta děvčat 4x300 m 
ve složení Steklá B., Van Sas E., Novotná T., 
Janků B. skončila 13. časem 2:56,92 min. Vojta 
Šmíd si 11. místem na 150 m (17,84 sec) vylep-
šil své 17. místo z halového mistrovství. Jede-
náctá byla i Barbora Steklá na 800 m (2:27,24 
min), Šimon Kraus byl 12. na 200 m př. (27,55 
sec) a 13. v dálce (585 cm). 14. místo obsadila 
Barbora Janků na 300 m (42,56 sec) a 16. byla 
Tereza Novotná na 800 m (2:30,41 min). 
Výjimku, za kterou jsme rádi, udělalo v bronzo-
vé sérii družstvo mladších žákyň.  Děvčata ob-
hájila svoji stříbrnou pozici v krajském přeboru 
z minulého roku a jen velmi těsně zaostala 

na soupeřkami z AC Pardubice. V tomto závodě 
padly i dva oddílové rekordy ml. žákyň – štafe-
ta 4x60 m Zahradníčková, Bálková, Lipenská, 
Svojanovská 32,56 sec a na 300 m Tereza No-
votná 43,07 sec. Nejlépe bodující členkou týmu 
byla Lucie Jílková, ale z devatenácti členek 
týmu bodovalo celkem šestnáct děvčat.
Poslední krajský bronz získala děvčata z pří-
pravek. Ve čtyřboji osmičlenných družstev, 
ve kterém každý závodník musí absolvovat 
60 m, dálku, kriket a 600 m, se do konečného 
výsledku počítá zisk čtyř nejúspěšnějších 
členek družstva. Z celého startovního pole 
66 závodnic byla nejúspěšnější Charlotte 
Nela Crhová. Neztratila se ani ostatní děvča-
ta a další bodující byly z ročníku 2012 (Nela 
Jílková, Agnes Kalousová a Amélie Maděro-
vá), které budou v této kategorii závodit i pří-
ští rok a dnešní zkušenosti se jim určitě bu-
dou hodit. Josef Marek

Lucie Jílková

Eliška Lipská

Tuři zahájili přípravu 
na novou sezónu
Přípravné období odstartovali Tuři 8. srpna v tě-
locvičně ZŠ Felberova, kde se sešli k prvním 
tréninkovým jednotkám. Kádr z minulé sezóny 
se podařilo vedení udržet, trenér Peter Bálint 
mohl přivítat všechny opory. Při absenci spor-
tovní haly musel tým cestovat za tréninky také 
do Prostějova a všechny své přípravné zápasy 
odehrál na hřištích soupeřů. Tým měl možnost 
změřit síly se soupeři z druhé a první ligy, ale 
také s týmy z Kooperativa NBL (Brno, Hradec 
Králové). Na začátku září tým čekal turnaj o po-
hár Rektora v Olomouci, kde jsme skončili na 1. 
místě. Poslední přípravné utkání jsme odehráli 
na hřišti týmu z Rakouska Mistelbach Mus-
tangs. Díky zlepšené hře v druhé polovině utká-
ní si odvážíme vítězství 69:90. Přijďte podpořit 
Tury v nové sezóně.  Pavel Špaček
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SVITAVY A SPORT

Sváteční den pro svitavský florbal 
Oddíl svitavského florbalu využil středečního 
svátečního dne na konci září k rozvoji trenér-
ského týmu, představení spolupráce se slav-
ným partnerským oddílem a také k uspořádání 
výjezdního utkání extraligy žen.
Nejprve se sešel tým trenérů, aby absolvoval 
workshop na téma Zdravá komunikace v týmu, 
který si pro ně připravila lektorka Lucie Buvalo-
vá pod záštitou projektu Rozvoj Ti sluší. Téma 
velmi důležité, jak ve sportovním, tak i běžném 
životě. Trenéři se učili, jak správně předat zpět-
nou vazbu, jak namotivovat hráče a co by vlast-
ně mělo být samotným posláním trenéra. 
Workshop měl mezi trenéry kladné ohlasy, byl 
velmi zajímavý a přínosný a určitě není posled-
ní takto zaměřenou vzdělávací akcí. Už ve čtvr-
tek 10. listopadu od 17 hod je totiž připraven 
workshop pro rodiče, tentokrát s názvem Ko-
munikace s mladým sportovcem. Oddíl tímto 
zve všechny nejenom rodiče, kterým není lho-
stejný rozvoj mladých sportovců.
Další velkou událostí bylo představení naše-
ho nového sportovního partnera. Podařilo se 
nám navázat spolupráci s klubem Tatran 
Střešovice z Prahy, jedním z nejtradičnějších 
a vůbec nejúspěšnějších florbalových klubů 
v Česku. Z Prahy k nám přijel Pavel Hudík, 
který je sportovním manažerem Tatranu Stře-
šovice. Toto partnerství pro nás bude mít 
velký význam v dalším možném rozvoji jak 
členů realizačních týmů, tak i hráček a hráčů. 
Nové partnerství například dává trenérům 
možnost stáží u zkušenějších kolegů v Praze, 

naopak trenéři Tatranu čas od času přijedou 
do Svitav zpestřit naše pravidelné tréninky 
nebo soustředění.
Zlatým hřebem svátečního dne bylo utkání ex-
traligy žen mezi FBS Olomouc a PSN Tatran 
Střešovice. Výjezdní utkání se nám podařilo 
do Svitav dostat díky působení svitavské od-
chovankyně a bývalé reprezentantky Lenky 
Kubíčkové v realizačním týmu Olomouce. Len-
ce za to patří velký dík! Utkání nabídlo velké 
množství šancí na obou stranách, ale nakonec 
skončilo celkem jasným výsledkem 6:0 pro 
PSN Tatran Střešovice. O skvělou atmosféru 
nejen na hřišti se postaraly děti svitavského 
oddílu, které si připravily transparenty k pod-
poře obou extraligových týmů. Za odměnu si 
o přestávkách zahrály florbal před početnou 
diváckou kulisou, což pro ně bylo jistě velkým 

zážitkem. Do haly si našlo cestu 196 diváků. 
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou podě-
kovat všem, kdo pomohli s přípravou a také 
všem, kteří si našli na zápas cestu. Doufáme, že 
to nebyl poslední zápas na této úrovni, který jsme 
mohli ve Svitavách vidět.  Lucie Prokešová

Matyáš Vinkler, mladá naděje českého motokrosu
Jedenáctiletý Matyáš Vinkler se více než půlku 
svého života věnuje motokrosu, cross country 
a enduru. Žák 6. třídy základní školy dostal prv-

ní motorku ve svých pěti letech, učarovala mu 
rychlostí, hbitostí a nutností přemýšlet o trase 
a terénu, který má před sebou.
Trénuje několikrát v týdnu, tréninky se dělí na ty 
s trenérem a bez jeho přítomnosti. „Trénuju 
na motorce, ale mám i fyzickou přípravu, tedy 
běh, kolo, plavání, lyžování a posilování celého 
těla vlastní vahou,“ popisuje Matyáš, co obnáší 
příprava. „Je to časově velmi náročné, musíme 
tréninky i závody skloubit se školou,“ říká Ma-
tyášův otec Michal Vinkler.
Pokud mladého sportovce neskolí nějaký ne-
duh, zúčastňuje se závodů téměř každý víkend. 
Největším úspěchem v letošním roce je první 
místo na mistrovství České republiky ČAMS 
cross country v kategorii junior 65, vloni to bylo 
první místo v krajském přeboru SMS Pardubice 
v téže kategorii. „Hodně si ceníme také celko-
vého 9. místa v Jiromoto Vysočina Cupu 
na motocyklu o obsahu 85 ccm, a to jsme od-
jeli z osmi závodů jen pět, protože se termíny 
závodů křížily s Nova motocross cupem,“ říká 
Michal Vinkler. V Nova motocross cupu skončil 
Matyáš celkově druhý za Patrikem Celbou, 
s nímž se občas v závodech přetahoval o lepší 

umístění. Stříbrná příčka je pro mladého závod-
níka velký úspěch a především povzbuzení 
do dalších závodů.
„Chci se hlavně zlepšovat a pravidelně bodo-
vat v mistrovstvích motokrosu i cross country 
a endura,“ naznačuje jedenáctiletý Matyáš své 
cíle do budoucna. Vše záleží na finanční pod-
poře případných partnerů a také na Matyášově 
zdraví. Držíme palce, ať se mu daří! 

Petra Soukupová


