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Betlémské světlo
Čeká nás pár týdnů, kdy výlohy, ulice  
i naše domovy rozzáří mnoho světýlek. 
Světlo má úžasnou schopnost, nejen že 
nám umožňuje vidět i ve tmě, ale nese 
s sebou i řadu pocitů – klid, radost, tep-
lo, nejen dětem pomáhá čelit strachu. 
A to vánoční je ještě mocnější, propoju-
je lidi mezi sebou. Přesně tyto hodnoty 
symbolizuje i myšlenka šíření Betlém-
ského světla. Tento plamínek přátelství  
a naděje odebraný z věčného ohně  
pod bazilikou Narození Páně propoju-
je, neubývá, naopak sílí a roste, napříč  
Evropou. Pokračování na straně 2

Úspěchy svitavských  
trojbojařů242

Svitavský informační měsíčník
prosinec 2022

12Podrobný program
adventu 2022

Svitavští světáci: 
Radek Jíša22

Velký svitavský betlém  
je konečně kompletní
Přesně 10 let trvalo restaurování a rekonstrukce našeho jedinečného kulturního dědictví jménem 
Velký svitavský mechanický betlém. Tento výjimečný unikát, na kterém se podílela řada svitavských 
řezbářů, betlémářů i malířů 19. a 20. století, vznikal postupně v průběhu téměř 150 let, obsahuje 
665 budov a figur a především 62 ks pohyblivých mechanik.

Dílo, které svým významem přesahuje hranice 
našeho města, regionu, a dokonce i republiky, 
patnáctimetrový betlém, můžete od 27. listopadu 
konečně vidět v městském muzeu v celé kráse. 
S rekonstrukcí jsme začali v roce 2012, kdy se 
betlém po dlouhých a složitých jednáních, kte-
rá trvala více než 20 let, konečně přestěhoval 
do Svitav. Restaurátorské práce si vyžádaly  
tisíce hodin a podílela se na nich celá řada re-
nomovaných restaurátorů. Betlém byl po pře-
vezení do našeho města ve velmi špatném 
stavu, na mnoha předmětech chyběly části, 
které bylo nutno dořezat, byla odřena zcela 
nebo alespoň zčásti polychromie, předměty 
byly v průběhu let necitlivě přemalovávány, zů-
stala pouze torza mechanik. A tak velké podě-
kování patří všem, kteří se na obnově betléma 
podíleli. Byli to v průběhu let Renata Vašicová, 
Šárka a Petr Bergerovi, Vendula a Jiří Látalovi, 

Jana Kovandová a Martina Blahník Lušková. 
A především Kamil Andres, který zrekonstruo-
val všechny mechaniky a celý betlém nově 
postavil a rozpohyboval. 
V těchto dnech čekáme na vyhodnocení poda-
ného projektu, který nese myšlenku umístění 
betlému do objektu vedle Ottendorferovy 
knihovny. Muzeum mechanických betlémů, je-
diné v ČR, by mělo být dokončeno v roce 2027. 
Čeká nás tedy dalších 5 let náročné práce, ale 
věříme, že se podaří tento náš sen naplnit. 
Každý rok, až do slavnostního zahájení provozu 
v nových prostorách, můžou Svitaváci i ná-
vštěvníci města zhlédnout náš nádherný bet-
lém v muzeu během vánočních výstav. V těch-
to dnech představíme aktuální novinky. Prohlíd-
ka svitavského betlému tak bude až do jeho 
umístění v nové budově vždy novým dobro-
družstvím.  Blanka Čuhelová, Petr Šmerda
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Program  
adventu  
2022
Sobota 26. listopadu
Sousedské setkání u Langerovy vily
 • začátek v 15 hodin, dobročinný jarmark 

pro Charitu Svitavy, sběrné místo pro 
„Krabice potřebným“, rozsvícení smrku 
u vily v 17 hodin, koncert Tria Musette 
ve vestibulu vily po rozsvícení stromu

Pekelný Mikuláš
 • od 14 do 20 hodin v Nadaci Josefa Plívy, 

nutná rezervace

———————————
Neděle 27. listopadu 
1. adventní
Výroba přání
 • v muzeu esperanta od 9 do 16 hodin

Pekelný Mikuláš
 • v Nadaci Josefa Plívy od 14 do 17 hodin, 

nutná rezervace

Zahájení vánočních výstav
 • v městském muzeu a galerii od 15 hodin

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ MÍRU:
 • od 16 do 16.50 koncert Machos Burritos, 

v 17 hodin rozsvícení vánočního stromu, 
odhalení vyřezávaného betléma 
Františka Malého, od 17.00 do 17.20 
dechový kvintet svitavských muzikantů, 
od 17.30 hodin čertovská jízda

Adventní koncert
 • vystoupení žáků a učitelů ZUŠ od 18 

hodin v kostele Navštívení Panny Marie

———————————
Sobota 3. prosince
Koncert Ventolin
 • od 20 hodin v klubu Tyjátr, vystoupí také 

1flfsoap + DJ Joshek

———————————
Neděle 4. prosince 
2. adventní
Velký vánoční jarmark
 • od 8 do 17 hodin po celém náměstí Míru

Vánoce v muzeu
 • od 9 do 16 hodin v městském muzeu 

a galerii, tvořivé dílničky nejen pro děti, 
malování a prodej klasických baněk, 
pečení cukroví, pletení vánoček, 
smažení tradičních vánočních hnízd 
a další vánoční zvyky, Velký svitavský 
mechanický betlém, vánoční výstavy, 
adventní herna

Marcipánové Vánoce
 • od 9 do 16 hodin v Muzeu esperanta

Bleší trh
 • od 9 do 16 hodin v pasáži Fabriky

Pohádky v Tyjátru
 • od 10 do 16 hodin promítání pohádek 

v klubu Tyjátr

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ MÍRU:
 • od 14 hodin koncert ZUŠ, od 15 hodin 

koncert SYxtet, od 15.45 vystoupení 
olomouckého smíšeného komorního 
sboru Ateneo

———————————
Pondělí 5. prosince
Mikuláš ve Fabrice
 • od 16 hodin ve velkém sále Fabriky

———————————
Sobota 10. prosince
Dámský víkend v Tramtáryji
 • od 13 hodin v SVČ Tramtáryje, výroba 

vánočních dárků a dekorací – šití, práce 
se dřevem a různými materiály, nutné 
přihlášení předem

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
 • od 19 hodin ve Fabrice

———————————
Neděle 11. prosince
3. adventní
Vánoční dílny
 • od 13 do 17 hodin v muzeu  

(kovářské výhně a patchwork)

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ MÍRU:
Svitavský anděl
 • od 14 do 15.30 hodin vystoupení 

svitavských základních škol a pedago-
gického sboru ze ZŠ T. G. Masaryka

Děti dětem
 • dobročinný jarmark výrobků žáků 

a pedagogů základních škol na podporu 
projektu organizace Děti patří domů  
– Barevný příběh 2023

Koncert DominiKa & band
 • od 16 hodin

Sobota 17. prosince
České Vánoce
 • od 16 a od 18 hodin zahraje divadelní 

spolek Zaklep Svitavy představení 
České Vánoce v divadle Trám

Koncert SYxtet
 • od 19 hodin ve Fabrice

———————————
Neděle 18. prosince: 
4. adventní
Loutková pohádka Zpátky do Betléma
 • od 13 hodin v divadle Trám, hraje Teátr 

Pavla Šmída

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ MÍRU:
 • v horní části náměstí od 14 hodin 

koncert Janko Kulich & Kolegium, 
od 15.30 hodin koncert Svitavy Ukulele 
Ensemble, od 17 hodin vánoční kino, 
promítání filmu Grinch

———————————
Neděle 25. prosince
Vánoční bigbít
 • od 19.30 hodin ve Fabrice, vystoupí 

Kowalski, Syfon, Točkolotoč, Z Band, 
S.U.E., Do Větru

———————————
Sobota 31. prosince
Silvestrovský ohňostroj
 • v 18 hodin na náměstí Míru

INFORMACE Z MĚSTA

Změna vyhrazena.

Pokračování ze strany 1
Čeští skauti budou Betlémské světlo rozvá-
žet vlaky po celé České republice 17. 12. 
2022. Svitavští skauti se o Světlo postarají 
do Štědrého dne, kdy tradičně od 11 do 12 
hod. bude pod vánočním stromem k odpá-
lení. Bude nám potěšením se s vámi setkat. 
Skautské středisko Smrček Svitavy vám pře-
je radostné prožití vánočních svátků a ať se 
nám všem v novém roce daří dostat do ži-
votů co nejvíce světla, protože zrovna dnes 
jsou hodnoty a pocity, které světlo symboli-
zuje, tím nejdražším. Antonín Benc
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INFORMACE Z MĚSTA

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a všudypřítomná vánoční 
atmosféra vybízí k tomu, abychom alespoň 
na chvíli zapomněli na všední starosti a problé-
my a užívali si chvíle klidu a pohody se svými 
blízkými.
Říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. 
Nastává tedy vhodný čas pro odpuštění starých 
křivd, čas k usmíření s těmi, se kterými jsme se 
pro neshody rozešli ve zlém. Pokusme se najít 
společnou řeč, podívat se na některé názory 
z jiného úhlu a s nadhledem. Ať nás laskavost, 
pospolitost a víra v lepší zítřky provází i v nad-
cházející době.
Pro všechny školáky jsou Vánoce, spojené 
s prázdninami a zimními radovánkami, vítaným 
dárkem za dosavadní školní docházku. Pro ně-
které dospěláky je advent obdobím zklidnění 
a duševní pohody. Jiní naopak trpí nedostat-
kem času, protože v práci musí dohnat vše, co 

bylo na letošní rok naplánované. K tomu ještě 
nakoupit dárky, sehnat stromeček, kapra a na-
péct cukroví. Někdy to je pěkný shon a mnozí 
z nás, především ženy, si oddychnou až 
po štědrovečerní večeři. Věřím ale, že hřejivý 
pocit u rozsvíceného stromečku z rozdaných 
dárků a přítomnosti nám nejbližších jako máv-
nutím kouzelného proutku všechny chmury 
i únavu odežene.
Vánoce jsou však také časem, kdy kolem nás zně-
jí koledy a připomínáme si různé tradice. A právě 
na tuhle část bychom neměli zapomínat.
Doufám, že i výzdoba v ulicích a opravdu bo-
hatý adventní program, který jsme pro vás při-
pravili, vám pomůže vytvořit příjemnou atmo-
sféru. Dovolte mi, abych vám jménem svým 
i mých kolegů popřál krásné prožití vánočních 
svátků a úspěšné vykročení do nového roku 
2023. David Šimek, starosta města

Naděje je, pojďme žít nadějí
Vstupujeme do závěru kalendářního roku. Člo-
věk by se tedy mohl ohlížet zpět, rok zhodnotit 
a uzavřít. Jsou ale i jiné kalendáře. 
Tak třeba školní rok má za sebou první čtvrtle-
tí a pokračuje v plném proudu dál. A podle 
křesťanského kalendáře poslední listopadovou 
a zároveň první adventní nedělí rok právě začí-
ná. Tedy nikoli závěr, ale začátek. Neuzavírá se, 
ale otevírá nové. Advent znamená příchod, 
a tak se nabízí zamyslet se nad tím, co může 
přijít, co můžeme čekat. Jedna věc je, jak se 
věci dějí, druhá, jak na ně nahlížíme. Například 
přijde zima jako každý rok. Můžeme se lekat 
a bát, že nebude čím topit, že nebudeme 
schopni zaplatit. Můžeme ale také vidět, že 
jsme schopni se v těžší chvíli jako zodpovědná 

společnost semknout a jako jednotlivci může-
me stáhnout kohoutky radiátorů o pár stupňů 
níž. Naděje je. Můžeme být paralyzováni zprá-
vami o válce na Ukrajině, můžeme ale také vi-
dět odhodlání Ukrajinců a velké části světa 
postavit se zlu. Naděje je. Můžeme zoufat nad 
tím, že svět se zbláznil, můžeme ale také sou-
středit svůj pohled na všelijaké dobré věci, kte-
ré se kolem nás dějí. Nemusíme žít strachem, 
můžeme žít nadějí. Vánoce, ke kterým advent 
ukazuje, byly vždy symbolem naděje. Naděje, 
že i uprostřed všelijak krutého a nepokojného 
světa se může narodit nový život, který pak učí 
solidaritě, soucitu a také odhodlání být pro dru-
hé, ne pro sebe. Přeji nám všem dobrý rok. 
Jaký bude, záleží také na nás.  Filip Keller

Tříkrálová  
sbírka 2023
V pořadí 23., ve Svitavách již 24. ročník Tří-
králové sbírky, bude probíhat od 2. do 15. 
ledna 2023. Ze sbírky chce již tradičně 
Charita použít prostředky na přímou soci-
ální pomoc a zajištění dostupnosti terén-
ních služeb občanům Svitav a okolí. Děku-
jeme všem dobrovolníkům, kteří se do sbír-
ky zapojí, a také vám, dárcům. Pokud by se 
někdo ochotný chtěl do koledování zapojit, 
kontaktujte prosím Miriam Holubcovou, tel: 
730 594 542. 
O průběhu a výsledku Tříkrálové sbírky vás 
budeme informovat na webových a face-
bookových stránkách Charity Svitavy 
a na stránkách Našeho města. 
Vaše štědrost je pro nás závazkem ke kva-
litní sociální práci. Charita Svitavy – pomá-
háme společně! Děkujeme. 

Miriam Holubcová

Pozvánka 
na vánoční setkání  
osaměle žijících osob  
se zdravotním postižením  
a seniorů
Po dvouleté pauze pořádá Středisko 
sociálních služeb Salvia v úzké spolu-
práci s městem Svitavy vánoční setká-
ní osaměle žijících seniorů a osob se 
zdravotním postižením. 
Setkání se bude konat ve čtvrtek 8. 
prosince 2022 od 15:00 hodin ve Fab-
rice. V programu vystoupí děti z taneč-
ní školy Scarlett, k tanci a poslechu 
zahraje hudba pod vedením Jaroslava 
Dvořáka. Občerstvení je zajištěno.
Není v našich silách zjistit všechny 
osaměle žijící občany ve Svitavách, 
protože zákon o osobních údajích nám 
nedovoluje tyto informace zjišťovat. 
Proto převážně obesíláme osoby, které 
jsou u nás evidovány jako uživatelé 
služeb, nebo nám daly v předcházejí-
cích letech svoji adresu. Prosíme ty, 
kteří obdrží pozvánku, aby nám vrátili 
návratku do termínu, který je na návrat-
ce uveden.
Pozvání na setkání platí i pro osaměle 
žijící seniory, kteří osobní pozvánku ne-
obdrželi. V tomto případě Vás prosíme 
o potvrzení účasti obratem na tel.: 
461 723 728 nebo osobně.
Pro osoby s omezením pohybu bude 
zajištěn odvoz zdarma, je ale nutné ho 
objednat, telefonicky na tel: 461 723 728 
nebo přímo ve Středisku sociálních slu-
žeb Salvia (Wolkerova alej 92/18, Svi-
tavy 4. poschodí). Těšíme se na vaši 
účast! 
Za pořadatele Šárka Řehořová

Přehled  
bohoslužeb
Pravoslavná církev
25. 12. vánoční bohoslužba od 9 hodin 

v pravoslavné kapli sv. Jiří (u vlako-
vého nádraží)

Římskokatolická církev
24. 12. mše pro rodiny s dětmi od 15 

hodin, otvírání Betlému, v kostele 
Navštívení Panny Marie, půlnoční 
mše od 24 hodin

25. 12. (Boží narození) mše od 9.30 hodin
26. 12. (sv. Štěpán) mše od 9.30 hodin
31. 12. mše od 16.30 hodin

Evangelická církev
18. 12. Vánoční divadlo dětí od 17 hodin, 

místo je v jednání, sledujte web
25. 12 bohoslužba od 9.30 hodin ve farním 

sboru Českobratrské církve 
evangelické v Poličské ul. 3

1. 1. bohoslužba od 9.30 hodin
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Nejvíce se rozběhli na Sokolovské

V rámci zářijového Týdne (pro) pěstounství se ve Svitavách uskutečnilo několik akcí, které měly 
propagovat a podporovat pěstounství. Na oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ například 
proběhly dny otevřených dveří za osobní účasti pěstounů. 

Celý týden se pak lidé mohli zapojit do akce 
„Rozběhneme pěstounství“, kdy byla u rybníka 
Rosnička vytyčena 2,5 km trasa. Běhu se zú-
častnilo více než 100 účastníků z řad dětí, žen, 
mužů a skupin. Ti celkově uběhli 287,5 km, což 
bylo v Pardubickém kraji vůbec nejvíce. Nej-
větší podíl na uběhnutých kilometrech měli 
žáci ZŠ Sokolovská, jejíž zástupci si za účast 
na radnici převzali drobné dárečky. Děkujeme 
všem zúčastněným, Krajskému úřadu Pardu-
bického kraje a také organizaci Děti patří domů 
za skvělou spolupráci. 

V příštím roce je v plánu v rámci Týdne (pro) 
pěstounství uspořádat charitativní běh, kdy se 
budou uběhnuté kilometry sčítat a za každý 
kilometr sponzoři poskytnou finanční částku 
na podporu pěstounství. Výkony letošního roč-
níku jsou tak příslibem k získání finančních 
prostředků pro dobrou věc. 

Veronika Sauerová

INFORMACE Z MĚSTA

Přímo ve Svitavách můžete darovat  
krabici, která pomůže potřebným
Již osmým rokem pořádáme ve sboru ČCE 
ve Svitavách projekt „Krabice potřebným“. V mi-
nulých letech jsme ve spolupráci s Městským 
úřadem ve Svitavách, Charitou Svitavy, skauty, 
školou Školamyšl Litomyšl a občany Svitav 
a okolí obdarovali rodiny s dětmi, matky samo-
živitelky, starší a osamělé lidi a lidi bez domova. 
Rádi bychom vás vyzvali k zapojení do této 
akce. Uvědomujeme si, že pro všechny lidi je 
v posledních letech nelehká doba, covidová 
pandemie, energetická krize, zvyšování cen 
potravin a běžných denních potřeb zasahuje 
do všech domácností a ovlivňuje každého. 
V době adventu je příležitost myslet na ty nej-
zranitelnější a ohrožené skupiny lidí a pomoci 
jim, třeba i malým darem. Můžete přispět fi-
nančně, a to na bankovní účet Farního sboru 
ČCE ve Svitavách, číslo 2600272471/2010, VS 
2022246 (do 14. prosince 2022), my poté na-
koupíme potřebné věci a krabice vytvoříme. 
Nebo můžete darovanou krabici připravit sami.

Co do krabice můžete dát? 
 • trvanlivé potraviny (konzervy, těstoviny, rýži, 

paštiky, kompoty, marmelády, kávu, čaje, 
oplatky, sušenky, pro děti sladkosti...)

 • hygienické potřeby (mýdla, sprchové gely, 
šampóny, zubní kartáčky, pasty na zuby, ho-
licí prostředky, vložky…)

 • prací prášky nebo gely, čisticí prostředky 
 • pro děti hračky a věci do školy (panenky, 

autíčka, knížky, pastelky, tužky, fixy, omalo-
vánky)

Oblečení z kapacitních důvodů nepřijímáme, 
děkujeme za pochopení. Chtěli bychom vás 
poprosit, aby darované věci byly, pokud 
možno, nové a zabalené. Pro ulehčení pře-
dání krabice uvítáme také přiložený soupis 
věcí, které jste do krabice vložili a pro koho 
je krabice určena (chlapec 10–13 let, matka 
samoživitelka, senior apod.). 

Hotové krabice můžete předat na faru Evan-
gelické církve ve Svitavách (Poličská 3, Svitavy 
do 16. prosince 2022, tel. kontakt: 605 175 760). 
Případně je můžete donést v sobotu 26. listo-
padu v době charitativního sousedského se-
tkání u Langerovy vily ke speciálnímu stánku 
od 15 do 18 hodin. Děkujeme všem. 

Věra Konečná, kurátorka 
Farního sboru ČCE ve Svitavách

Bude jednání  
u kulatého stolu 
o Cihelně
Srdečně vás zveme na veřejné projed-
nání ohledně rozvoje volnočasového 
areálu Cihelna, které se uskuteční 
v pondělí 19. prosince ve velké zase-
dací místnosti MěÚ Svitavy (T. G. Ma-
saryka 25) od 17 hodin. Představíme 
vám záměr a připravovanou studii 
dané lokality. Budeme rádi, když při-
jdete a sdělíte nám své případné návr-
hy či připomínky. (kk) 

Z jednání rady
Rada na svém 31. zasedání dne 24. října 2022 mj.: 
 • schválila uzavření nové nájemní smlouvy 

v délce trvání jednoho roku na byt v domě 
Antonína Slavíčka 725/50 ve Svitavách s ža-
datelem přihlášeným do výběrového řízení, 

 • stanovila, aby při významných příležitostech 
a občanských obřadech užívali závěsný od-
znak se státním znakem České republiky tito 
členové Zastupitelstva města Svitavy: 
Pavel Čížek, Mgr. Ditta Kukaňová, MUDr. Ha-
rald Čadílek, Bc. Ondřej Komůrka, Paed-
Dr. Bc. Milan Báča, MBA, Mgr. Blanka Čuhe-
lová, Ing. Jaroslav Kytýr, Mgr. Antonín Benc,

 • vydala Nařízení města Svitavy č. 3/2022, kte-
rým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty od-
straňování závad ve schůdnosti chodníků, 
místních komunikací a průjezdních úseků sil-
nic a kterým se vymezují úseky místních ko-
munikací a chodníků, na nichž se pro jejich 
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Rada na svém 32. zasedání dne 31. října 2022 mj.:
 • schválila uzavření smlouvy o poskytnutí fi-

nančních prostředků ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury ve výši 984 959 Kč na re-
alizaci akce „Zvýšení bezpečnosti chodců 
na ulici Poličská, Svitavy – II. etapa“,

 • vzala na vědomí ukončení činnosti PhDr. Erich 
Stündla ve funkci člena Správní rady Květné 
Zahrady k 31. 10. 2022. (red)

Svoz odpadu během svátků
V letošním roce proběhne občanský svoz ko-
munálního odpadu beze změn v rámci stan-
dardního svozového plánu. Sběrný dvůr v ulici 
Olomoucká bude uzavřen ve svátky a také 
od čtvrtka 29. do soboty 31. 12. Překladiště 
nebude možné využít v pondělí 26. 12. a dále 
ve čtvrtek 29. a pátek 30. prosince. Děkujeme 
za pochopení. Adresný svoz plastu se uskuteč-
ní 12. a 13. prosince.   (kk)

Vánoční prodej kaprů na náměstí
Ani letos nepřijdete o možnost koupit si kapra 
na štědrovečerní večeři přímo na náměstí Míru. 
Prodej bude probíhat od úterý 20. do pátku 23. 
prosince tradičně v horní části náměstí u kašny 
se sochou sv. Floriána. Zajišťovat ho bude Ry-
bářské sdružení Vysočina z Poličky.  (kk)
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Chodníky, které se v zimě neudržují, 
nově označují cedulky 
Společnost SPORTES, která prostřednictvím 
zhotovitele firmy AKVAMONT Svitavy zajišťuje 
zimní údržbu města, rozmístila po Svitavách žlu-
té informační cedulky. Ty pouze upozorňují 
na chodníky, nebo jejich části, na kterých se 
v zimních měsících neprovádí zimní údržba. 
Tedy úseky, které jsou zařazeny v neudržovaných 
komunikacích (nejedná se o nová místa – roz-
sah, způsob a lhůty zimní údržby se nezměnily).
V zimním období se komunikace i chodníky 
ve Svitavách udržují podle plánu zimní údržby 
a podle nařízení obce (dokumenty naleznete 
na www.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz). 
Město je rozděleno na několik úseků – tras, kte-
ré se postupně udržují tak, aby byla zajištěna 
sjízdnost a schůdnost po celém městě. Celkem 
SPORTES ve městě zajišťuje správu 72 kilome-
trů chodníků. S ohledem na možnosti správce, 
a to jak technické, tak i ekonomické, je ve vět-
šině svitavských ulic udržován chodník pouze 
na jedné straně ulice. „Bohužel není v našich 
silách obhospodařit všechny městské chodní-
ky, plán je ale sestaven tak, aby se lidé mohli 
po Svitavách v zimě bezpečně pohybovat, 
i když třeba musí přejít na druhý chodník,“ vy-
světluje Bronislav Olšán, jednatel společnosti 
Sportes. O tom, která strana chodníků bude 
udržována, je rozhodováno individuálně 
a po vyhodnocení všech dostupných informa-

cí. Podstatnou roli hraje mechanizmus, kterým 
je v daném místě prováděna zimní údržba, šíř-
ka chodníků či následná návaznost na další 
část trasy. Podstatná je také sama lokalita a její 
dopravní význam. Někde si udržovaný chodník 
zvolili přímo občané. „Například u některých 
bytových domů v Lánech jsme jednali s jejich 
obyvateli o tom, který z přilehlých chodníků 
chtějí v zimě udržovat. Pokud občanům rozvr-
žení v konkrétním místě nevyhovuje, mohou se 
na nás samozřejmě obrátit. Při přípravě plánu 
zimní údržby pro další sezonu jejich požadavky 
můžeme vzít v potaz. Je třeba si však uvědo-
mit, že zimní údržba zajišťuje pouhé zmírnění 
následků zimy, a to způsobem a rozsahem, 
který musí odpovídat platné legislativě, ale je 
současně v ekonomických možnostech maji-
tele komunikace,“ dodal Olšán.  (kk)

Výzva pro pořadatele kulturních  
a společenských akcí 2023
Chystáte se v roce 2023 uspořádat nějakou 
veřejnou společenskou nebo kulturní akci a již 
nyní víte, že bude zasahovat do pozdních ve-
černích hodin? 
Odbor školství a kultury tímto vyzývá pořada-
tele k nahlášení plánovaných veřejných akcí 
v roce 2023, u kterých je předpoklad udělení 
výjimky z doby nočního klidu. Obecně je doba 
nočního klidu stanovena od 22:00 do 6:00 ná-
sledujícího dne a její porušení podléhá sank-
cím. Město Svitavy může obecně závaznou 
vyhláškou udělit výjimku (dobu nočního klidu 
zkrátit nebo v uvedenou noc zrušit). Připomí-
náme tedy všem pořadatelům veřejných pro-
dukcí, aby na adresu radnice@svitavy.cz nebo 
do datové schránky města Svitavy 6jrbphg 
zaslali do 6. ledna 2023 informace o plánova-
ných akcích v roce 2023. 
Nadále je v platnosti vyhláška k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, která 
ukládá pořadatelům veřejných produkcí ohla-
šovací povinnost. Tuto povinnost může pořa-
datel splnit na webových stránkách města 
Svitavy v sekci kalendář akcí (vyplněním for-
muláře „přidej akci“, a to vyplněním všech 
požadovaných informací). Oznamovací po-
vinnost je možné splnit též zasláním všech 
požadovaných informací na e-mailovou ad-
resu radnice@svitavy.cz nebo zasláním do da-
tové schránky města Svitavy 6jrbphg, případ-
ně elektronicky na portále občana města 
Svitavy na portal.svitavy.cz. Záležitosti veřej-
ných produkcí vyřizuje odbor školství a kultu-

ry, kde je možné získat k této problematice 
bližší informace.  Světlana Češková

Voličské průkazy
V lednu 2023 budeme mít již třetí možnost zvo-
lit prezidenta republiky přímou volbou. Volby 
se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023, 
případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 
2023.
Pokud se v dané době nebude občan zdržovat 
v místě svého trvalého pobytu a má zájem vo-
lit, může již nyní požádat o vydání voličského 
průkazu. Písemně s ověřeným podpisem nebo 
prostřednictvím datové schránky je možné po-
žádat do pátku 6. ledna 2023, osobně na od-
boru správních činností MěÚ Svitavy do středy 
11. ledna 2023. Vydávat voličské průkazy bu-
deme od 29. prosince 2022.  Pavla Velecká

Jarmark s Mikulášem
Srdečně vás zveme na první ročník Adventního 
jarmarku Bonanzy Vendolí, z.ú., s letošním pod-
titulem „s Mikulášem“. Přijďte v sobotu 3. prosin-
ce 2022 v čase od 13 do 17 hodin na statek 
ve Vendolí 18. Budou na vás čekat prodejní stán-
ky s adventní tématikou, občerstvení, děti si 
budou moci nazdobit perníčky, bude připraven 
fotokoutek Živé peklo a také Mikulášská nadílka 
s možností rozdání vlastních balíčků pro děti. Těší-
me se na setkání s vámi v adventním čase. 

Michaela Kašparová, za Bonanzu Vendolí

INFORMACE Z MĚSTA

Opakované narušení veřejného 
pořádku 
Dne 10. 11. 2022 řešili strážníci městské policie 
hned několik oznámení na narušování veřejného 
pořádku. Prvním z nich bylo oznámení v době 
12:20 hod., že na náměstí Míru, před domem č. 
o. 97, dochází ke rvačce dvou mužů. Po příjezdu 
hlídky již na místě k žádnému protiprávnímu jed-
nání nedocházelo. Ze zpětného vytěžení kame-
rového záznamu bylo zjištěno, že několik osob 
napadlo jednoho muže v okolí Morového sloupu. 
Jeden z účastníků byl nám známý P. R. Tento 
muž byl přítomen i dalšímu konfliktu, ke kterému 
došlo v 15:42 hod. před hotelem Slavia. Zde do-
šlo k fyzickému napadení mezi několika osoba-
mi a on měl být znovu tím, který konflikt vypro-
vokoval. Ve věci provádí další šetření Policie ČR.
Dne 10. 11., v době kolem 19:15 hod., pak došlo 
k narušení veřejného pořádku skupinkou pod-
napilých mladíků, kteří se hádali a byli nepřimě-
řeně hluční v ul. Wolkerova alej. Věc byla vyře-
šena na místě upozorněním na nevhodnost je-
jich chování a mladíci se poté z místa rozešli. 
Dne 10. 11. v 21:27 hod. přijali strážníci ozná-
mení na narušení občanského soužití na ná-
městí Míru u domu č. o. 68, kdy žena oznamo-
vala, citujeme: „Bijí mně tady chlapa“. Hlídka 
strážníků ihned vyjela na místo a o součinnost 
byla požádána i Policie ČR. Po příjezdu hlídky 
docházelo na místě k rozepři mezi více účast-
níky konfliktu. Strážníci se snažili celou situaci 
uklidnit, což se jim podařilo, a následně byla 
celá věc předána k došetření Policii ČR, kde 
zúčastněné osoby podaly k věci svá vysvětlení. 

Podezření na domácí násilí
Dne 7. 11. ve večerních hodinách zasahovali 
strážníci u případu, kdy žena oznamovala, že se 
bojí syna, který přišel v podnapilém stavu a slov-
ně ji napadá. Po příjezdu strážníků se na místě 
nacházela matka se synem, kteří se vzájemně 
verbálně napadali, ale k žádnému fyzickému 
násilí nedošlo. Syn se domáhal vpuštění 
do domu, ale matka jej nechtěla pustit z důvodu 
jeho podnapilosti. Hlídka s ženou i jejím synem 
o situaci promluvila, oba byli poučeni o postupu 
v takových případech, kdy syn následně z domu 
sám dobrovolně odešel. Dotyčná byla srozumě-
na s tím, že v případě potřeby má ihned volat 
na tísňovou linku. Zároveň jí strážníci vysvětlili 
možnosti, na které organizace se může v tako-
vých případech obrátit o pomoc. 

Upozornění k nastávajícím 
vánočním svátkům 
Vzhledem k nadcházejícím vánočním svátkům 
připomínáme všem občanům, aby při nákupech 
a pohybu po obchodních domech či adventních 
trzích věnovali zvýšenou pozornost svým osob-
ním věcem a nedávali zlodějům sebemenší šan-
ci. Nezapomínejte na parkovištích řádně zabez-
pečit svá zaparkovaná vozidla a nenechávejte 
ve vozidlech žádné volně položené věci cenněj-
ší hodnoty. Strážníci zdejší městské policie bu-
dou ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost 
obyvatel, provádět obchůzky prodejních míst, 
trhů, parkovišť a míst se zvýšenou koncentrací 
osob. V případě potřeby se na ně můžete kdy-
koli obrátit. Závěrem Vám za všechny strážníky 
městské policie přeji klidné prožití svátků vánoč-
ních a šťastný nový rok 2023. Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156
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ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Vážení  
spoluobčané,

vánoční svátky jsou pro většinu z nás nejdůle-
žitějším momentem z celého roku. Neodmys-
litelně k nim patří radost, štěstí nebo krásné 
vzpomínky z našeho dětství. Ačkoliv Vánoce 
pro každého z nás znamenají něco jiného, letos 
máme všichni jedno společné. Prožíváme těž-
ké období, obklopeni nejistotou a plni obav 
o budoucnost svou a svých blízkých. O to víc 
je proto důležité, abychom si je všichni maxi-
málně užili a během adventního období si od-
počinuli. S přibývajícím věkem platí, že i malič-
kosti dělají ohromnou radost a síla okamžiku je 
největším kouzlem. A o tom to vše celé vlastně 
je. Udělejte si proto během adventního období 
čas na své nejbližší a na ty, které máte rádi. 
Za všechny zastupitele hnutí ANO vám přeji 
Vánoce prožité ve zdraví, plné lásky, pohody 
a klidu. 

Ing. Jaroslav Kytýr, 
zastupitel za hnutí ANO 2011

https://www.facebook.com/KytyrJaroslav/ 

Cyklotrasa 24
MIC zajišťuje propagaci dálkové cyklotrasy Svi-
tava 24, která v současné době vede z České 
Třebové do Stvolové. Již několikrát jste se moh-
li zúčastnit různých soutěží, které jsme pro vás 
na této trase připravili. Aktuální informace pre-
zentujeme na Facebooku, webu i Instagramu. 
V současné době probíhají stavební práce 
ve městě Letovice tak, aby bylo možné bez-
pečně projet ze Svitav (České Třebové) až 
do Blanska, do Brna a dále. Dokončení těchto 

prací by mělo být ještě letos, nová cyklo sezó-
na tak bude mít jistě novou výzvu. Kam až do-
jedete? www.svitava24.cz

Dopravní kancelář
Společně s novým dopravcem, který od června 
letošního roku v Pardubickém kraji provozuje 
autobusovou dopravu, vznikla v MIC na náměs-
tí dopravní kancelář. Poskytujeme služby zejmé-
na v oblasti vyhledávání jízdních řádů (spojů) 
a pořizování karet IREDO. Nabízíme dva druhy 
těchto čipových karet – anonymní, která slouží 
pouze jako elektronická peněženka (zakoupe-
ní a dobití kreditu), a osobní karta s vaší fotkou. 
Na tu je možné kromě kreditu nahrát i víceden-
ní jízdenky (7 dní, 30 dní nebo 90 dní). Rovněž 
vydáváme a potvrzujeme žákovské průkazky 
(potvrzení pro studenty od 18 do 26 let). Kom-
plexnost našich služeb doplňuje možnost vyfo-
cení a pořízení průkazové fotografie v prosto-
rách MIC. Všechny úkony v dopravní kanceláři 
lze aktuálně platit pouze v hotovosti. Svojí čin-
ností se tak veřejnosti snažíme zpříjemnit ces-
tování v našem kraji. O vydání osobní bezkon-
taktní čipové karty IREDO můžete požádat též 
v osobních pokladnách národního dopravce 
ČD, a.s. na území Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje nebo online na webových strán-
kách vydavatele www.oredo.cz  Petr Šmerda

Co je nutné  
k vyřízení čipové 
Iredo karty:
1. anonymní karta
- poplatek 150 Kč
- slouží pouze jako elektronická peněženka
- nahrání peněz (kredit)
- menší sleva na jízdné
- ihned k vyzvednutí

2. osobní karta s fotkou
Žadatel mladší 15 let 
 • doprovod zákonného zástupce  

(občanský průkaz)
 • průkazová fotografie (35 × 45 mm)
 • poplatek 150 Kč
 • k vyzvednutí do 14 dní
 • osoba se v dopravních prostředcích 

neprokazuje žádným dalším průkazem 
kromě karty Iredo

Žadatel 15–18 let
 • doklad totožnosti (občanský průkaz)
 • průkazová fotografie (35 x 45 mm)
 • poplatek 150 Kč
 • k vyzvednutí do 14 dní
 • osoba se v dopravních prostředcích proka-

zuje občanským průkazem a Iredo kartou 
(žákovským průkazem, ISIC)

 Žadatel 18–26 let
 • doklad totožnosti (občanský průkaz)
 • průkazová fotografie (35 x 45 mm)
 • poplatek 150 Kč
 • k vyzvednutí do 14 dní
 • osoba je povinna se v dopravních 

prostředcích ke kartě Iredo prokazovat 
žákovským průkazem nebo ISIC

Ordinační hodiny zubní pohotovostní 
služby jsou od 8:00 do 11:00 hodin. 
Mimo tyto hodiny přijímá akutní pacien-
ty stomatologická pohotovost pardubic-
ké nemocnice v ordinačních hodinách: 
so, ne a svátky 8:00–18:00 hodin, po–pá 
17:00–21:00 hodin.
——————————————————
3.–4. 12. MUDr. Jana Illová 
Brněnec 90, 461 523 140
10.–11. 12. MUDr. Alena Hřebabetzká 
Staré Město 134, 461 312 501
17.–18. 12. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 
461 548 230
23. 12. MDDr. Tomáš Kohout 
Městečko Trnávka 5, 722 925 567
24. 12. MUDr. Barbora Komárková 
Moravská Třebová, Svitavská 36, 
734 113 860
25. 12. MUDr. Anežka Librová 
Moravská Třebová, Komenského 
1417/22, 461 312 484
26. 12. MUDr. Michal Koukola 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 
461 532 970
27. 12. MUDr. Táňa Morávková 
Svitavy, Milady Horákové 1988/27, 
776 117 026
28. 12. MDDr. Jiří Pospíšil 
Svitavy, Pavlovova 1457/5, 
731 108 167
29. 12. MDDr. Lukáš Pospíšil 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 
604 278 684
30. 12. MDDr. Iva Sedláková 
Moravská Třebová, Komenského 
1417/22, 461 312 484
31. 12. MDDr. Petr Sládek 
Svitavy, Jugoslávská 17, 731 201 180

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, budova ORL, 
461 569 345, všední dny: 15:30–19:30, so, 
ne a svátky: 8:00–14:00 hodin.

Lékařská pohotovostní služba 
pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, 
přízemí, 461 569 239, so, ne, svátky: 
9:00–18:00 hodin, dne 24.12. 9:00–12:00 
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

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

INFO Z INFOCENTRA
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SVČ Tramtáryje
————————

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

8. / čt / 16:15 / park Patriotů
Putování za Ježíškem
Ve čtvrtek 8. prosince vás zveme na večerní 
procházku se světýlky. Na konci bude na účast-
níky čekat Ježíškova pošta, děti budou moci 
odeslat dopis Ježíškovi. Trasa bude připravena 
v parku Patriotů (začátek trasy u el. rozvodny). 
Během vycházky se můžete zapojit do soutěže. 
Na začátku trasy je možné zakoupit hrací kartu 
za 40 korun a následně spočítat, kolik zvířátek 
či sněhuláků po cestě potkáte. Výsledky pak 
zapíšete do hrací karty a tu společně s dopi-
sem pro Ježíška můžete vhodit do schránky. 
V pátek 9. 12. pak vylosujeme 3 účastníky a ti 
získají dáreček. Kouzelná Ježíškova stezka 
bude otevřena od 16.15 do 19 hodin. 

Lenka Waltová

10. / so / 13:00 / prostory SVČ Tramtáryje
Dámská tvořivá sobota
Na třetí adventní víkend připravujeme netradič-
ní akci zaměřenou hlavně na dámské pokolení. 
V sobotu 10. 12. bychom chtěli prostory SVČ 
proměnit na jednu velikou dílnu, a vytvořit tak 
možnost si vyrobit nějaký netradiční vánoční 
dárek či dekoraci a k tomu všemu si užít hezké 
sobotní odpoledne bez předvánočních stresů, 
úklidů a nákupů. Bude připraveno několik dílen, 
na které se budete moci předem přihlásit a vy-
robit si pro sebe nebo pro někoho jiného origi-
nální hezkou věc. Těšit se můžete na práci se 
dřevem, se sklem, s přírodními materiály, s bar-
vami, látkami, šicími stroji. Informace a mož-
nost přihlášení na jednotlivé dílny budeme 
prezentovat na našich webových stránkách 
www.svc.svitavy.cz a na sociálních sítích. K vá-
noční náladě určitě přispějeme také vánočními 
nápoji, které budete moci ochutnat během 
práce na výrobcích.  Ondřej Komůrka

Poděkování
Od mala se učíme, kdy používat slovo děkuju. 
Někomu to jde hned, někdo potřebuje občasná 
připomenutí. My v SVČ Svitavy bychom v tom-
to krátkém textu chtěli poděkovat hned dva-
krát.
První poděkování patří dlouholetému pracov-
níkovi DDM/SVČ Svitavy Miroslavu Skočovské-
mu, který se od 1. 11. 2022 stal uvolněným 
místostarostou v obci Městečko Trnávka a mi-
nimálně na čtyři roky opustil naše řady. Míro, 
děkujeme Ti za Tvůj přístup ke všem pracovním 
i mimopracovním aktivitám, velice si Tě za Tvůj 
postoj vážíme, a věz, že nám budeš velmi chy-
bět. Přejeme Ti, aby Tvá nová práce byla pro 
Tebe inspirací, přínosem, ale taky do určité míry 
zábavou.
Druhé poděkování bychom rádi věnovali klien-
tům Šance Jitce Polákové, Petru Štochlovi 
Milanu Musílkovi a Daně Šedé za skvělou po-
moc při bourání našeho tábora ve Svratouchu. 

Ondřej Komůrka

MC Krůček
Prosinec s mateřským centrem

Vánoce a konec roku se kvapem blíží. Kromě 
příprav na jedno z nejkouzelnějších období 
roku, rodinných setkání a ladění správné atmo-
sféry se nezapomeňte zastavit na některou 
z našich akcí, které jsme si v poslední měsíci 
tohoto roku pro vás připravili.
Hned na začátku měsíce v pondělí 5. 12. nás 
čeká Mikulášská besídka v sále Fabriky. Vstu-
penky budou v předprodeji od 21. 11. do 28. 
11. v MC Krůček nebo na recepci ve Fabrice. 
Cena vstupenky je 130 korun členi/180 korun 
nečleni. V rámci vstupného děti od Mikuláše 
obdrží malý balíček. Odpoledním programem 
Vás provedou andělé. Těšit se můžete třeba 
na zdobení perníčku, zpívání koled nebo in-
teraktivní vystoupení pro děti. Chybět nebude 
ani peklo s malými, ne příliš zlobivými čertíky. 
Vstupenku je nutné zakoupit předem. Spon-
zorem Mikulášské besídky je firma Kozák Svi-
tavy s.r.o., děkujeme za vaši vstřícnost a podí-
lení se na akci.
V prosinci se nezapomeneme i hýčkat. Ve čtvr-
tek 15. 12. 2022 od 16:00 proběhne v Krůčku 
workshop na výrobu přírodní kosmetiky. Postu-
pem vás provede Rozmarýnová panenka. Cena 
workshopu je 450 korun. V rámci ceny si odne-
sete čtyři vymazlené, vlastnoručně vyrobené 
přírodní produkty, které pohladí tělo i mysl. 
Kapacita workshopu je omezená, je nutné se 
přihlásit předem na mailu: a.buchtova@kru-
ceksvitavy.cz.
V týdnu od 19. 12. se můžete těšit na vánočně 
laděný klub Notička plný koled a poslední vá-
noční tvoření tohoto roku na klubu Šikulové. 

Dveře Krůčku se v roce 2022 naposledy ote-
vřou v úterý 20. 12. 2022. Děkujeme za vaši 
přízeň na našich akcích i pravidelných klubech. 
V novém roce se budeme těšit na všechny zná-
mé i nově příchozí tváře. Za tým MC Krůček 
Svitavy  Anděla Buchtová

Dobrovolnické centrum Krůček
Staňte se součástí něčeho jedinečného. Ne kaž- 
dý má takové štěstí narodit se do úplné rodiny 
a prožít pohádkové dětství. Dobrovolnické cent-
rum Krůček pod záštitou firmy Kozák Svitavy s.r.o. 
pořádá vánoční projekt „Buď milý jen tak“.
Od 1. 12. 2022 do 18. 12. 2022 najdete v pro-
dejně Kozák Svitavy s.r.o. jmenný seznam dětí, 
jimž můžete zakoupit a na sběrné místo, kte-
rým je právě prodejna, přinést dárek. Pokud 
dárek nakoupíte u Kozáka, dostanete navíc 
na tento dárek 30 procent slevu. Dárky poté 
předá dětem Dobrovolnické centrum Krůček 
společně se zaměstnanci firmy Kozák Svitavy 
s.r.o. Pojďme společně udělat dětem, které si to 
zaslouží, Štědrý den nevšedním zážitkem a po-
moct jim zažít atmosféru rodinného krbu. Dob-
rovolnické centrum Krůček Svitavy vám přeje 
krásné prožití vánočních svátků a pohodový 
vstup do Nového roku.

Klub seniorů
1. / čt / 13:00 / Fabrika, aula – 3. podlaží
Jak na naše klouby, aby nebolely  
a dobře fungovaly
Přednáška Mgr. M. Forejta, Ph.D., odborného 
asistenta z Ústavu veřejného zdraví, o tom, co 
můžeme udělat pro své klouby, aby nebolely 
a dobře fungovaly. Akce je určena všem seni-
orům!

2. / pá / 15:00 / školní jídelna, 
ul. Richarda Kloudy
Zdravé Vánoce
Přednáška pana Václava Šmerdy na téma zdra-
vého vaření, doplněná výrobou zdravých vá-
nočních pokrmů. Příspěvek na suroviny ve výši 
50 Kč se platí na místě. Počet účastníků je ome-
zen, proto prosíme o rezervaci na:
tel. 737 696 635 nebo na kssvitavy@gmail.com. 
Akce určená všem svitavským seniorům!

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

40.000 Kč
 

PRO OBLASTI
Jevíčsko
Litomyšlsko
Lanškrounsko

PŘIJMEME
ŘIDIČE/ ŘIDIČKY

NÁSTUP IHNED
+420 481 368 251
prace@busline.cz
www.busline.cz

Vynikající platové
podmínky
Pracovní poměr HPP, DPP
nebo DPČ
Pomoc při řešení ŘP sk. D
a profesní způsobilosti
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6. / út / 13:00 / Bowling-squash centrum, 
Olbrachtova ul. 
Bowlingový turnaj
Účastnický příspěvek 50 Kč. Akce pouze pro 
členy klubu! 

13. / út / 13:00 / Fabrika – předsálí
Setkání u vánočního punče
Adventní posezení s drobným pohoštěním. 
Akce určená pouze členům klubu!

Milé seniorky a milí senioři,
přejeme všem krásné prožití vánočních svátků 
v kruhu svých blízkých a do roku 2023 hodně 
zdraví, štěstí a optimismu! 
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

Sdružení postižených 
civilizačními chorobami
Vážení členové,
letošní rok naší základní organizace byl velmi 
zdařilý. Podařilo se nám splnit všechny pláno-
vané akce. Velká účast na akcích svědčí o va-
šem zájmu, za což vám děkujeme.
Velké poděkování patří sponzorům, díky jejichž 
finančním prostředkům jsme mohli akce uspo-
řádat, a dále všem, kteří se podíleli na jejich 
organizaci. Věříme, že i příští rok 2023 bude 
stejně úspěšný, a již nyní se těšíme na setkání 
s vámi. Přejeme vám krásné prožití svátků vá-
nočních se svými blízkými a do nového roku 
vám přejeme vše dobré, a především pevné 
zdraví.  Marie Grmelová

Virtuální univerzita třetího věku
Před několika lety využili senioři nabídky 
Okresní knihovny ve Svitavách studovat virtu-
ální univerzitu třetího věku, kterou pořádá Čes-
ká zemědělská univerzita v Praze. Setkáváme 
se každých 14 dní u vizuálních přednášek 
za asistence Jitky Kopečné. Jí a paní ředitelce 
Martě Bauerové děkujeme za jejich lidský, a při-
tom profesionální přístup.
Proč jsem článek napsala? Myslím, že je dobré 
si uvědomit, že vyšší věk nemusí být uspěcha-
ný jako v pracovním procesu, ale může být či-
norodý, stále plný nových prožitků a zážitků. 
Když nám bylo sedmnáct, už jsme pokládali 
čtyřicátníky za staré, natožpak padesátníky 
nebo šedesátníky. S důchodovou hranicí se 
stále ještě pojí vyhlídky nudy, nečinnosti a zdra-
votních problémů.
Ale je tomu opravdu tak? Naše poměry a způ-
sob života určitě rychlost stárnutí ovlivňují. 
Mnozí z nás už ví, že rozhodující roli hraje stav 
naší mysli. Jednou z možností, jak v důchodo-
vém věku žít plnohodnotně, je najít si koníčka, 
který po odchodu do důchodu udrží naši mysl 
svěží.  Milada Anýžová

Seniorcentrum
Sportovní týden v Seniorcentru
Každý den jiná disciplína a denní účast až 40 
seniorů, tak by se ve zkratce dalo popsat spor-
tovní klání v našem Domově. Hrál se ping 
pong, mini golf, kuželky, chytali jsme rybičky, 

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

shazovali plechovky a strefovali se do klauna. 
Disciplíny byly přizpůsobeny tak, aby je naši 
senioři sami nebo s naší menší dopomocí 
zvládli. Každý den 2–3 disciplíny, každý den 
na pomyslném stupínku stáli nejúspěšnější 
sportovci a každý den byli malou pozorností 
oceněni všichni zúčastnění. Naši uživatelé 
nám několikrát dokázali, že věk je opravdu jen 
číslo. Chuť soutěžit, snaha překonat sám sebe 
a vzájemné povzbuzování vytvářelo krásnou 
sportovní atmosféru po celý týden. Nečekané 
ocenění na konci týdne čekalo i na nás pořá-
dající. Paní Boženka k nám pronesla děkovnou 
řeč a závěrečný potlesk všech zúčastněných 
soutěžících byl pro nás milou odměnou 
za naši přípravu.
Již nyní připravujeme další aktivity, které bu-
dou hlavně ve znamení adventu. Přejeme vám 
klidné adventní období, Vánoce plné lásky, ať 
máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší. 
V novém roce hodně radostných dnů, mnoho 
štěstí, zdraví a úspěch. Za kolektiv Domova 

Lenka Jurenová, Martina Popelková

Muzeum esperanta
Výstava kongresů esperantských sekcí
Ve dnech 21.–23. 10. 2022 měli esperantisté 
ve Svitavách svůj svátek. Svitavský klub připra-
vil novou výstavu zaměřenou na „Kongresy 
odborných esperantských sekcí” obohacenou 
pestrým kulturním a vzdělávacím programem. 
V pátek divadelním soubor DOMA zahrál v es-
perantu „Hrátky s čertem”. V sobotu jsme se 
pochlubili zdravicemi od našich přátel z Brazí-
lie, Číny, Dánska a Polska a otevřeli novou 
výstavu. Petr Chrdle a Peter Baláž představili 

nové knihy svých vydavatelství. Poprvé vys-
toupil mezi esperantisty Lubomír Tomík, který 
představil svou knihu „Mapa Kontinentu Tvého 
Srdce” včetně zvukové audioknihy, kde recitu-
je L. Dvořáková. Kromě češtiny, angličtiny 
a italštiny je zde i esperanto. Esperantskou část 
přeložil Miroslav Malovec.
Ladislav Hakl představil světový kongres IFEF 
v Berouně, Petr Chrdle a Peter Baláž prezen-
tovali konference KAEST o aplikaci esperanta 
ve vědě a technice. Večerní program byl 
věnován vzpomínce na Jána Vajse výletem 
na Madagaskar a 40. výstupem na Poludnicu 
v Nízkých Tatrách. V neděli Petr Chrdle zakončil 
setkání vzpomínkou na spisovatelku a básnířku 
Eli Urbanovou, Mária Pilková recitovala básně 
své i Ely Urbanové. Libuše Dvořáková

ZO Kardio Svitavy
V prosinci nastává kalendářní čas závěrečného 
připomenutí setkávání, která se podařila usku-
tečnit, mimo uváděné v periodikách, která se 
dostávají ve známost i jako součást tohoto 
zpravodaje.
V říjnu se podařilo zorganizovat, díky vstřícnos-
ti pana Čížka, prohlídku rekonstruované Lan-
gerovy vily, která je využívána jako sídlo vedení 
města a současně jako reprezentativní objekt 
pro nejrůznější slavnostní příležitosti. 
V minulém vydání bylo uvedeno oznámení 
o výletu vlakem 22. 11. do Brna na výstavu Tu-
tanchamon, jeho hrobka a poklady ke 100. vý-
ročí odkrytí. S ohledem na termínovou kolizi 
s termínem uzávěrky vydání není možné podě-
lit se se čtenáři o dojmy z této jedinečné výsta-
vy. Pro informaci lze sdělit, že její konání je 
prodlouženo do 8. ledna 2023.
Pro měsíc prosinec jsou připraveny dvě akce. 
První bude 3. 12. vycházka z Poličky do Ka-
mence, kde se opětovně uskuteční již tradiční 
výstava Vánoční inspirace. Odjezd vlakem 
do Poličky v 12:02. Druhé setkání členů bude 
členská schůze 13. 12. 2022 ve společenském 
centru Fabrika od 14:30 hodin.
S nadcházejícími svátky přejeme všem členům 
a příznivcům jejich užití si v pokoji. V novém 
roce přejeme všem především zdraví, přízeň 
osudu a radost z každého dne.  Josef Zavřel
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Zelený internet
od 245 Kč

nordictelecom.cz / 800 80 70 60

Asociace Brontosaura
Do Irska
Už 208. cestovatelský večer Asociace Bronto-
saura se koná ve čtvrtek 15. prosince 2022 
od 18 hodin v Muzeu esperanta Svitavy. Večer 
nazvaný Irská republika – zelený ostrov Sv. Pa-
trika uvádí Libor Lněnička. Irsko je třetí největší 
evropský ostrov a od Spojeného království jej 
kromě hranic se Severním Irskem dělí Irské 
moře. Západní pobřeží je omýváno Atlantským 
oceánem a tato část nabízí nádherné skalnaté, 
divoké pláže. Historie území je spojena s Kelty, 
což znamená bohatou historii, mnoho památek 
a spoustu magických míst. Vydáme se společ-
ně na západ Irska do hrabství Mayo, ale také 
do hlavního města Dublinu. Vstupné: 40 Kč. (jr)

Nadace Josefa Plívy
Program na prosinec
 
4. / ne / 17:00–19:00
Zvuková lázeň s tibetskými mísami
Zvuk tibetských mís nám pomáhá rozpomenout 
se, kým doopravdy jsme a co je v životě podstat-
né (esafranek0@gmail.com, 776 072 451, 200 Kč)

6. / út / 17:00–19:00
Kruh přátel B. Groeninga
(Žák, 739 200 946)

7. / st / 17:00–21:00
Reiki večery
(J. Studénková /www.jitkastudenkova.cz)

8. / čt / 19:15–21:30
Smysluplné rozhovory
(rezbarpetr@gmail.com, příspěvek 100 Kč)

10. / so / 15:00–22:00
Vánoční dostavení
15:00 / Ženy zpěvné
15:45 / vernisáž výtvarných prací, 16:15 / Král 
Lávra (K. H. Borovský), 17:00 / Hang (taneční 
sál), 18:00 / Do Větru. Vstupné dobrovolné

12. / po / 19:00
Rozvojová kafárna
Přednáška v angličtině. Melika Rasti, Íránka o ži-
votě v Persii, místní kultuře, jídle a o lidech.

14. / st / 18:00–21:00
Mužské kruhy
Je možné se přidat, J. Palcer, 731 949 814

14. / st / 19:00–21:00
Svitaváci na cestách aneb Gruzie, 
z Omala do Mestie
O cestě do Gruzie vypráví MUDr. P.  Kolečkář.

17.–18. / so–ne so/ 15:00–17:00
Taneční workshop
(P. Snohová, 776 815 777)

20. / út / 18:00 
Rozvojová kafárna – Nepál všemi smysly

21. / st / 17:00–22:00
Ecstatic dance
Slunovratový rituál v propojení s vědomým tan-
cem DJ Martin Palla (ecstatic.svitavy@seznam.
cz, vstupné 250 Kč)

22. / čt / 19:15–21:30
Smysluplné rozhovory

28. / st / 18:00
Rozvojová kafárna – Austrálie
Rezervace na Rozvojovou kafárnu na housero-
vamarketa@gmail.com, doporučené vstupné 
100 Kč. 
Kompletní program najdete na Facebooku nebo v kalendáři 
na webu nadacejosefaplivy.cz

Spolek DušeProstor
Program v prosinci

Srdečně vás zveme na naše prosincové aktivi-
ty. Klubové činnosti, které jsou otevřeny všem, 
kdo mají zájem, chuť a odvahu se zúčastnit, 
probíhají v úterý.
Dne 13. 12. budeme trénovat paměť formou 
kvízů, hádanek a testů. Přijďte se s námi po-
bavit! Sraz v Centru duševního zdraví v 15:30 
hod.
Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s dušev-
ním onemocněním budou v úterý 6. a 20. 12. 
Kromě kávy či čaje Vám chceme nabídnout 
prostor vhodný k otevřenému a bezpečnému 
sdílení, podpoře a inspiraci. Všechna pravidelná 
úterní setkávání probíhají vždy od 15:30 
do 17:30 hod. v prostorách Centra duševního 
zdraví Svitavy, nám. Míru 29/87 (v budově Ko-
merční banky). Dále jsme pro vás připravili 
přednášku MUDr. Hollého na téma: „O vztahu 
těla a duše”, která se koná dne 8. 12. 2022 
v Městské knihovně v Litomyšli v 17 hod. Přijď-
te si poslechnout zajímavé informace, které jste 
možná o sobě dosud netušili.

Na 10. prosinec jsme pro vás připravili výlet 
do předvánoční Prahy. Přidejte se k nám a za-
žijte neopakovatelnou atmosféru Prahy v tom-
to období. Sraz je v 8.15 hod. na vlakovém ná-
draží ve Svitavách. Pojedeme spojem v 8.37 
hod., v Praze budeme okolo 11. hodiny. Návrat 
plánujeme v 18 hodin.
Sledujte nás na duseprostor.cz i na Facebooku 
Duše_Prostor, pište nám na duseprostor@
gmail.com nebo messenger. Děkujeme, že 
k nám chodíte, a přijďte zase! Těšíme se na se-
tkávání s vámi. Přeji za všechny z Dušeprostoru 
krásné Vánoce a krásný, šťastný a spokojený 
celý příští rok 2023. Za DušeProstor 

Luděk Sapara

Cesty za štěstím
Kudy vedou další Cesty za štěstím? 
Po čtvrt roce intenzivního bádání napříč turec-
kou stepí a divokou východní kulturou se vrací 
svitavská rodačka Kristýna Tronečková spolu 
s Matoušem Hurtíkem do rodné hroudy, aby 
mohli pokračovat dál na svých cestách za ne-
všedními objevy pro již třetí knihu, kterou vyda-
jí společně na podzim 2023.
Co přinese Turecko, Kostarika a Japonsko 
za nová poznání? Spolu s knihou se na vás au-
toři těší ve Svitavách na plánované přednášce 
o štěstí v pozoruhodných kulturách světa. Ne-
bude chybět ani tradiční výstava fotografií 
ke knize. 
Pro nevšední příběhy z Bhútánu, Izraele a Islan-
du & Norska, Arménie a Číny sáhněte po kni-
hách Cesty za štěstím & Cesty za štěstím 2 
(www.cestyzastestim.cz).  (kt)

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

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

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

Pracoviště Polička – Bořiny 
Nástup možný ihned
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Z historie
Výměrem zemského úřadu v Brně byl 22. srpna 
1935 založen ve Svitavách řádně registrovaný 
JAWA klub Svitavy. V tehdejší době nebyl mo-
torismus zdaleka v takovém rozmachu, jako je 
nyní, ale přesto se pořádaly ve Svitavách mo-
toristické podniky, jakými byly silniční závody 
motocyklů či motoskijesing.

V období druhé světové války byla činnost 
značně omezena, ale o to větší rozmach nastal 
po konci války. Mnoho nadšenců kolem sebe 
soustředil někdejší přednosta svitavské nemoc-
nice MUDr. Kučera, a tím se začala psát slavná 
historie. V této době to už byl Automotoklub 
Svitavy (AMK). Koncem padesátých let přechá-
zí pod Automotoklub do té doby samostatná 

organizace Motoklub při n. p. TOS. Tato malá 
organizace se přičinila o vybudování plocho-
drážního stadionu u Tabákové továrny a svépo-
mocné dílny. V té době již nastupuje také nová 
generace reprezentantů svitavského AMK 
v motocyklovém sportu, v němž většina byla 
držiteli I. výkonnostní třídy a do mistrovských 
titulů jim mnohdy chyběly jen dva či tři body.

Rozvoj
Protože se rozmach motorismu nevyhnul ani 
svitavskému AMK, vznikl v polovině šedesátých 
let samostatný odbor automobilových jezdců. 
A to už jsme vlastně v současnosti. Mnozí se 
totiž po ukončení aktivní činnosti věnují pořa-
datelské a organizátorské činnosti.

Nespočet akcí
Členové AMK uspořádali nespočet motoristic-
kých podniků pro širokou veřejnost. Silniční 
závody měly ve Svitavách velkou tradici a ne-
být zpřísněných bezpečnostních předpisů, jez-
dily by se dodnes. Byly to také terénní závody 
motocyklů, automobilové soutěže, ploché drá-
hy klasické i na ledě, závody motokár a v ne-
poslední řadě i soutěže pro mladé cyklisty 
a branně sportovní odpoledne v rámci meziná-
rodního dne dětí. V roce 1981 byla zřízena 

Automotoklub Svitavy
Název oddílu: Automotoklub Svitavy 
Předseda: Richard Kaňka (předtím Antonín Chalupka) 
Zástupce: Jan Holub 
Založení: 1935 byl založen řádně registrovaný JAWA klub Svitavy

ve spolupráci s Českou státní pojišťovnou od-
tahová služba, což byl další přínos pro motori-
stickou veřejnost.

Rozmach Automotoklubu
Nelze nevzpomenout i předsedů, za nichž do-
šlo k největšímu rozmachu Automotoklubu. Byli 
to Emil Řehůřek a Oldřich Bolcek. V současné 
době to jsou Bohuslav Chvála a František Ta-
jovský, kteří pokračují v započatém díle.
Všechna jejich snaha by nebyla ničím, kdyby 
kolem sebe neměli kolektiv nejmenovaných 
členů, avšak zapálených pro stejnou věc. A tak 
právě v roce 50. výročí založení organizované-
ho motorismu ve Svitavách dokončují velkole-
pé dílo ve svazarmovském areálu Cihelna, 
a sice výstavbou plochodrážního stadionu.
V roce 1986 byl slavnostně otevřen plochodrážní 
stadion mezinárodním závodem o „Dunajský po-
hár“ budovaný jako dílčí etapa víceúčelového 
svazarmovského areálu. Velké úsilí řady členů se 
promítlo ve více než 36 tisících brigádnických ho-
din a ve vytvoření díla za jeden a půl milionu korun.

Důstojný stánek motorismu
V současné době téměř po dvaceti letech po-
řádání plochodrážních závodů lze konstatovat, 
že dráha svými parametry a kvalitou plně uspo-
kojuje nároky na pořádání mistrovských i me-
zinárodních závodů. Jména Kasper, Špinka, 
Ondrašík či Štancl, ale i současní jezdci jako 
Jirout, Brhel a Drymlové, kteří na závodech po-
řádaných svitavským Automotoklubem staros-
tovali, jsou důkazem toho, že vyrostl důstojný 
stánek svitavských motoristů. V roce 2001 byla 
uzavřena dohoda mezi AMK Svitavy a Zlatou 
přilbou Pardubice o založení farmy plochodráž-
ních jezdců ve Svitavách. Družstvo reprezentu-
je svitavský AMK a město Svitavy v závodech I. 
Plochodrážní ligy a v mistrovských soutěžích.

Jednadvacáté století
V roce 2005 byl zvolen předsedou AMK Vladi-
slav Oliva. Vyměnily se mantinely na rovinkách 
a dráha dostala bezpečnostní vaky a byla srov-
nána těžkou technikou. Bylo založeno Flattrack 
centrum. Po onemocnění pana předsedy Olivy 
se předsedou stal Antonín Chalupka. Tím zača-
la fáze rekonstrukce stadionu. Do zatáček se 
přidaly nové mantinely a stadion dostal celkový 
nátěr. Vykácely se stromy, které ohrožovaly bez-
pečnost jezdců i návštěvníků. Jedna ze svitav-
ských firem ušila nové vaky v celkové délce 180 
metrů, které se naplnily termem. Na rozsáhlé 
údržbě v roce 2020 se podílelo šest nadšenců. 
Také Pardubickému kraji a městu Svitavy patří 
poděkování za finanční pomoc.

Připravili: Richard Kaňka, Jaromír Škývara
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Kalendář akcí 2022 
se ZTP+důchodci 30 Kč, parkování zdarma. In-
formace na www.burzasvitavy.cz nebo na tele-
fonu 607 778 500.

4. / ne / 9:00–16:00 / městské muzeum a galerie
Vánoce v muzeu
Smažení tradičních vánočních hnízd, zdobení 
perníčků, pletení vánoček, pečení cukroví, zdo-
bení a prodej vánočních skleněných baněk, 
pouštění lodiček z ořechových skořápek a dal-
ší vánoční zvyky, výroba a prodej drobných 
tradičních dárků, adventních věnců, svícnů, 
přáníček či PF. Občerstvení zajištěno.

4. / ne / 10:00 / klub Tyjátr
Vánoce ve Svitavách – Kouzelná adventní ne-
děle pro děti i dospělé
Non-stop promítání pohádek na plátně 
od 10:00 do 16:00 hod.

5. / po / 10:00 / dětské oddělení knihovny
Bookstart – klub pro děti do tří let
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání 
do knihovny. Součástí programu je čtení a hra-
ní, představení nových knih. Akce probíhá 
v rámci projektu Bookstart – s knížkou do živo-
ta, který je zaměřen na podporu čtenářství 
od raného věku dítěte. 

5. / po / 16:00–18:00 / Fabrika
Mikulášská besídka
Tradiční Mikuláš pro děti s velkou spoustu an-
dělů a pár malými čertíky, doprovodný program 
plný sladkého tvoření a zpívání. Předprodej 
vstupenek od 21. 11. do 28. 11. v kanceláři MC 
Krůček nebo na recepci ve Fabrice. Cena vstu-
penky je 130 korun členi/180 korun nečleni. 
Vstupenka zahrnuje i cenu balíčku od Mikuláše.

5. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Jak na věc 
(knižní předloha Nick Hornby)
Osmatřicetiletý Will (Hugh Grant) je typický 
londýnský playboy. Je bohatý, svobodný, bez-
dětný a bezstarostný. Ale jen do chvíle, než se 
proti své vůli ocitne v roli záchranáře a vzápětí 
i pěstouna jednoho zvláštního náctiletého klu-
ka – Marcuse (Nicolas Hoult). Vtipná a svěží 
adaptace stejnojmenné knihy Nicka Hornbyho 
nominovaná na Oscara za nejlepší scénář 
v roce 2003. Režie: Paul Weitz, Chris Weitz. Hra-
jí: Hugh Grant, Nicholas Hoult, Sharon Small. 
Večerem provází Michal Kadlec.

6. / út / 19:00 / Fabrika
Karel Plíhal – recitál
Na koncertu Karla Plíhala v doprovodu skvě-
lého kytaristy Petra Fialy čeká posluchače jem-
ná a hravá poetika, krátké a humorné veršo-
vánky uvozující či doplňující jednotlivé písnič-
ky. Projev, který nelze napodobit. A především: 
famózní kytarové umění. Upozornění: koncert 
není vhodný pro děti do 12 let! Vstupné: 
250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. Před-
prodej vstupenek v síti SMSTicket a v recepci 
KC Fabrika.

12Svitavský informační 
měsíčník

6.–7. / út–st / 8:00–15:00 / městské muzeum 
a galerie
Vánoce v muzeu
Smažení tradičních vánočních hnízd, zdobení 
perníčků, pletení vánoček, pečení cukroví, zdo-
bení a prodej vánočních skleněných baněk, 
pouštění lodiček z ořechových skořápek a dal-
ší vánoční zvyky, výroba a prodej drobných 
tradičních dárků, adventních věnců, svícnů, 
přáníček či PF. Vhodné pro školní skupiny, nut-
né předem objednat, email: lektor@muzeum.
svitavy.cz nebo tel. 734 809 565.

7. / st / 19:00 / Fabrika
Vršovické divadlo MANA (Praha): 
Věra Mašková – Ve dvě na Kodaňské
Divadelní abonentní cyklus podzim – zima 
2022 | 2023
Jedna z nejpozoruhodnějších dvojic první re-
publiky. Karel Čapek, autor, jehož věhlas překro-
čil hranice republiky, byl doma přijímán i nená-
viděn zároveň. Jeho život se vymykal životu 
běžných lidí. Olga, jeho žena, vstoupila do jeho 
života jako příval mladistvé energie, elánu 
a emocionality. Mnohaletý konflikt dvou milují-
cích duší je základem inscenace Vršovického 
divadla MANA. Hrají: Lukáš Jurek, Petra Tenoro-
vá, Stanislava Jachnická. Vstupné: 400 Kč.

8. / čt / 16:15 / park Patriotů
Putování za Ježíškem
Večerní procházka se světýlky, na konci bude 
na účastníky čekat Ježíškova pošta, děti budou 
moci odeslat dopis Ježíškovi. Trasa bude při-
pravena v parku Patriotů (začátek trasy u el. 
rozvodny), otevřena bude od 16.15 do 19 hodin. 
Více informací na str. 7.

8. / čt / 16:30 / dětské oddělení knihovny
Den pro dětskou knihu 
s nakladatelstvím jakost!
Nakladatelství jakost se zaměřuje na non-fic-
tion literaturu pro mládež, děti i dospělé. Knihy 
jsou zaměřeny na design, architekturu, životní 
prostředí. Blíže bude představena novinka – 
kniha Planeta Praha – o fauně a flóře nejen na-
šeho hlavního města. Na závěr si budou moci 
všichni účastníci navrhnout a vyrobit svou 
vlastní pohlednici. Pro děti od 7 let. K prodeji 
budou knihy z nakladatelství. 

8. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
Beata Hlavenková – Bethlehem  – předvánoční 
koncert
Beata Hlavenková je jednou z nejvýraznějších 
současných muzikantek s nezaměnitelným 
nadžánrovým autorským rukopisem. Její hlav-
ní devízou je odvaha – odvaha experimentovat, 
hledat nekonvenční harmonie a aranžmá. 
Vstupné: 250 Kč v předprodeji a 300 Kč na mís-
tě (pokladna kina Vesmír). Předprodej vstupe-
nek v síti SMSTicket a v recepci KC Fabrika. 

9. / pá / 20:30 / klub Tyjátr
Ozzy Osbourne Tribute CZ
Téměř tříhodinová show v klubu Tyjátr ve Svita-

1. / čt / 13:00 / Fabrika, aula – 3. podlaží
Jak na naše klouby, aby nebolely 
a dobře fungovaly
Přednáška Mgr. M. Forejta, Ph.D., odborného 
asistenta z Ústavu veřejného zdraví, o tom, co 
můžeme udělat pro své klouby, aby nebolely 
a dobře fungovaly. Akce určená všem senio-
rům!

1. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
Jakub Greschl: Vánoce ve světě aneb 33+
Cestování s handicapem aneb Nic Není Ne-
možné. Sbalte si kufry a po druhé vyrážíme… 
A kam tentokrát? Poznejte oslavu Vánoc 
ve světě. Čeká nás klasický cestovatelský po-
hled do více než tří desítek zemí a také vyprá-
vění o místních zvycích a tradicích, a to i těch 
netradičních. 
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě 
(pokladna kina Vesmír), předprodej vstupenek 
v síti SMS Ticket a v recepci KC Fabrika.

2. / pá / 15:00 / školní jídelna, ul. Richarda 
Kloudy
Zdravé Vánoce
Přednáška pana Václava Šmerdy na téma 
zdravého vaření, doplněná výrobou zdravých 
vánočních pokrmů. Příspěvek na suroviny 
ve výši 50 Kč se platí na místě. Počet účastníků 
je omezen, proto prosíme o rezervaci na tel. 
737 696 635 nebo na: kssvitavy@gmail.com. 
Akce určená všem svitavským seniorům!

3. / so / 20:00 / klub Tyjátr
VENTOLIN + 1flfsoap + DJ Joshek
Ventolin je elektronický projekt Davida Doubka, 
zakládajícího člena skupiny Kazety a člena di-
vadla Nejhodnější Medvídci a zároveň vysoko-
školského profesora. Vznikl v roce 2007 jako 
boční „odpočinkový” projekt, velmi záhy se 
však dostal do povědomí na místní klubové 
scéně. 1flfsoap je formace složená z členů ně-
kolika dalších známých českých kapel, Ghost 
of You a Acute Dose. Tito brněnští experimen-
tátoři si zakládají na tom, že hrají opravdu živě. 
DJ Joshek (Svitavy) po více než 20 letech ak-
tivního DJingu patří do skupiny těch opravdu 
zkušených – klubových seniorů. Pestrou škálu 
stylů elektronické hudby servíruje bez přípravy 
konceptu, každý set tak vzniká v reálném čase 
přímo na místě. Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 
300 Kč na místě (pokladna kina Vesmír). Před-
prodej vstupenek v síti SMSTicket a v recepci 
KC Fabrika.

4. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde 
na půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně. 
Burza se koná za každého počasí. Vstupné: 
prodejci 200 Kč, kupující+děti nad 15 let+lidé 

Kompletní program adventu 2022 
najdete na straně 2.
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vách! Kapela Ozzy Tribute CZ vznikla spojením 
členů dvou Ozzyho revivalů. Vstupné: 180 Kč 
předprodej (recepce Fabrika Svitavy, klub Tyjá-
tr, SMSticket), 230 Kč na místě.

10. / so / 9:00–11:30 / ZŠ T. G. Masaryka
Vánoční dílny
Pořadatelé zvou zájemce do budovy školy.

10. / so / 13:00 / prostory SVČ Tramtáryje
Dámská tvořivá sobota
Prostory SVČ se promění na velikou dílnu, bu-
dete si moct vyrobit netradiční vánoční dárek 
či dekoraci. Těšit se můžete na práci se dře-
vem, se sklem, s přírodními materiály, s barva-
mi, látkami, šicími stroji. Informace a možnost 
přihlášení na jednotlivé dílny najdete na webo-
vých stránkách www.svc.svitavy.cz a na sociál-
ních sítích. 

10. / so / 19:00 / Fabrika
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 
Hudba starých mistrů. Vystoupí sólisté, pěvec-
ké sdružení Dalibor a Litomyšlský symfonický 
orchestr. Vstupné: 250 Kč, KPH 150 Kč.

10. / so / 19:00 / klub Tyjátr
10 years in Arkham (Postcards From Arkham 
+ Dysangelium + Secret Of Darkness + Tribe 
Of Misery)
Do svitavského klubu Tyjátr míří rock – metalo-
vá smršť. Každá kapela prezentuje tvrdou hud-
bu ve svém unikátním chápání. Vstupné: 
200 Kč.

11. / ne / 13:00–17:00 / městské muzeum 
a galerie, muzejní dílny a zahrada
Kovový a textilní advent
Přijďte si vyzkoušet kovářské řemeslo a práci 
na kovadlině či si vyrobit vánoční dekorativní 
ozdoby a předměty z patchworku. Zajištěn je 
rovněž prodej drobných i větších šitých dárků 
a kovářských výrobků.

13. / 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.

14. / st / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub – Jak slavil Vánoce Medvídek Pú
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!

14. / st / 17:00 / Fabrika
Vánoční koncert
Představení žáků a učitelů ZUŠ Svitavy plné 
hudby, tance a vánoční atmosféry.

15. / čt / 16:00–18:00 / MC Krůček
Workshop s rozmarýnovou panenkou
Přijďte se hýčkat a pohladit tělo i duši při výrobě 
vlastní přírodní kosmetiky. Cena workshopu je 
450 Kč. V ceně je zahrnutý veškerý materiál po-
třebný na výrobu čtyř kosmetických přípravků. 
Účast je nutné nahlásit předem na mailu:  
a.buchtova@kruceksvitavy.cz, tel. 737 731 316.

15. / čt / 18:00 / Ottendorferův dům
Koncert při svíčkách
Vystoupení žáků a učitelů klavírního oddělení 
ZUŠ Svitavy v předvánoční náladě.

15. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Irská republika – zelený ostrov sv. Patrika
V pořadí 208. cestovatelský večer vás zavede 
do Irska. Večer nazvaný Irská republika – zelený 
ostrov sv. Patrika uvádí Libor Lněnička. Vydáme 
se do hrabství Mayo, ale také do hlavního měs-
ta Dublinu. Vstupné: 40 Kč.

15. / čt / 19:00 / Fabrika
Václav Neckář & Bacily – Půlnoční turné 2022
Koncertní program se skupinou Bacily je retro-
spektivou pěvecké kariéry Václava Neckáře. 
Vstupné: 490 Kč. Předprodej vstupenek v síti 
SMS Ticket a v recepci Kulturního centra Fab-
rika.

16. / pá / 17:00 / Fabrika
Michal Nesvadba: Michalovi mazlíčci
aneb Když máš na opasku ještě dvě volné dír-
ky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospě-
lý. Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby 
si hrál s dětmi, ale jeho „plyšáci“, největší maz-
líčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka 
ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. Děti, 
které nedosáhly věku dvou let zdarma bez 
vstupenky a nároku na vlastní sedadlo, každý 
jiný návštěvník musí mít platnou vstupenku. 
Po vystoupení se Michal s dětmi fotí a podepi-
suje. Předprodej vstupenek pouze on-line: htt-
ps://www.smsticket.cz/vstupenky/29943-mi-
chal-nesvadba-michalovi-mazlicci. Vstupné: 
275 Kč přízemí, 240 Kč balkón.

16. / pá / 19:00 / klub Tyjátr  
Vánoční zábava s kapelou Paní věší prádlo
Paní věší prádlo, to je název pro alternativní 
multižánrovou zábavovku, jejíž neobvyklé jmé-
no začíná být stále více slyšet nejen v okolí 
jejich základny v Poličce. Vstupné: 150 Kč. 

17. / so / 16:00 a 18:00 / divadlo Trám
Divadelní spolek ZAKLEP Svitavy: 
České Vánoce
Inscenace Jiřího Janků v režii Veroniky Řech-
kové obsahuje desítku těch nejkrásnějších ko-
led, které navodí tu pravou vánoční atmosféru. 
Vstupné: dobrovolné.

17. / so / 19:00 / klub Tyjátr 
Edain's Fusion Circus
Edain je instrumentální fusiion kapela z Brna, kte-
rá je známá především kombinací heavy a jazz 
prvků podpořenou komplexními groovy. Vystou-
pí i Them Switcheroos (garage-stoner rock) 
a Trystero (experimental rock). Vstupné: 150 Kč.

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

18. / ne / 13:00 / divadlo Trám
Teátr Pavla Šmída: Zpátky do Betléma
Vánoční představení o tom, co se kdysi dávno 
stalo v Betlémě. Společná inscenace Pavla 
Šmída a kejklíře Vojtěcha Vrtka, kteří se po le-
tech znovu setkávají u betléma, aby si společ-
ně zahráli a prožili prastarý příběh o zrození 
a naději. Pro děti od 3 let. Délka představení: 55 
minut. Vstupné: 80 Kč, s rodinnými pasy 50 Kč.

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

22. / čt / 9:00 / Fabrika
Vánoční zpívání
Žáci ze ZŠ T. G. Masaryka zajistí sváteční pro-
gram, těší se na setkání s bývalými žáky, rodiči 
a přáteli školy.

26. / po / 18:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Vánoční koncert pěveckého sdružení Dalibor
Vystoupení Daliboru doplní Třebovští trubači. 
Sbormistryně Miroslava Ducháčková. Vstupné 
dobrovolné.

27. / út / 20:00 / klub Tyjátr
Hambáč – Music Párty
Párty s rockovými a oldies hity. Zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky. Možnost 
rezervace jídla ve zprávě na FB, případně 
na tel.: 728 738 854.

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

29. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Snow Film Fest
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrém-
ním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, 
snow-kitingu a dalších zimních radovánkách.
Promítané filmy: Pro vrchol až na konec svě-
ta, Prozíravost, Ledový tanec na Godafossu, 
Innsbruck, Powder, People, Bez pádla, Stou-
pání, Jyrgalan, Náruč severu. Vstupné: 90 Kč, 
50 % sleva důchodci a studenti, děti do 15 let 
zdarma.

31. / so / 17:00 / klub Tyjátr
Silvestr 2022
Více informací na Facebooku Alternativní klub 
Tyjátr Svitavy.

Výstavy
Městské muzeum a galerie
28. 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-



13 13 

KULTURA

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
Desáté výtvarné Proměny ateliéru Polňačka
Letošní desátý ročník výstavních cyklů Proměny 
navazuje na úspěšnou výstavu v Parlamentu 
České Republiky, která proběhla v tomto roce 
v červnu. To, co se nám nepodařilo vměstnat 
do výstavních prostor pražské sněmovny, budou 
moci svitavští návštěvníci spatřit v její rozšířené 
podobě. A na co se můžete těšit? Z celkového 
výčtu autorů můžeme zmínit např. sérii textilních 
obrazů, které jsou dílem Olgy Řehůřkové. Petr 
Lidmila vystaví své malby zaměřené na sakrální 
architekturu a Josef Balint po dlouholetém úsilí 
představí své kresby barevnými fixami. Abstrakt-
ní tvorbu zastoupí již tradičně společnými mal-
bami Soňa Rejmanová, Lukáš Bednář a Josef 
Coufal. Mezi letošními vystavujícími nebude 
chybět ani paní Alenka Udržalová se svými ak-
rylovými malbami s motivy květin a krajin. Vy-
stavovat budeme také tvorbu uživatelů ateliéru 
Dřevodílna, kterou společně pod vedením Vác-
lava Hrušky vytvořili vesměs všichni naši uživa-
telé. Výstava bude zpřístupněna 8. 12. 2022 ve 2. 
patře Fabriky a potrvá do 31. 1. 2023. Jste srdeč-
ně zváni! Máte se na co těšit!  Tomáš Krása

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. 

Kino Vesmír
1. / čt / 19:30
A pak přišla láska… ČR 2022
Psycholožka Kristýna (Pavla Tomicová) zoufale 
hledá lásku a štěstí. Rozhodne se proto odjet 
se svou dospělou dcerou Sárou (Sára Venclov-
ská) na ozdravný víkend za kartářkou Zdenou 
(Tereza Hofová). Skrze pochybné rodové léče-
ní a výklady karet zjistí víc nejen o svém pro-
blematickém vztahu k okolí, ale i ke své dceři 
a sobě samotné. Přijde na konci uzdravování 
konečně i láska? Režie: Šimon Holý.
Vstupné: 120 Kč, 87 minut.

2.–3. / pá, so / 17:00
Největší dar ČR 2022 PREMIÉRA!
Pohádka Největší dar je doslova a do písmene 
boží. Osudy svérázných obyvatel malé valašské 
vísky se v ní totiž protnou s prastarými slovan-
skými bohy jako je Perun, Radegast nebo Čer-
nobog. Bohyně zimy Morena nechce předat 
žezlo nad světem jarní Vesně a lidé s bohy musí 
spojit své síly, aby se společně pokusili dát věci 
do pořádku. Vstupné: 120 Kč, 93 minut.

2. / pá / 19:30
Jan Žižka ČR 2022
Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího 
vojevůdce českých zemí.
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním 
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Matthew Go-
ode Til Schweiger... Režie: Petr Jákl. Vstupné: 
120 Kč, od 15 let, dabováno, 125 minut.

3. / so /19:30
Jízda na hraně Rakousko 2022
Na zimních olympijských hrách v Innsbrucku 
v roce 1976 rezonovalo hlavně jedno jméno: 
Franz Klammer. Tohoto mladého charismatic-
kého Rakušana si zamiloval celý národ 
a na jeho ramenech spočívaly naděje na zlatou 
medaili ve sjezdovém lyžování. Franz, který 
vždy toužil hlavně po lyžování, se musí vypořá-
dat nejen s tlakem okolí, ale i dalšími nepříjem-
nými okolnostmi, které závod doprovází. Režie: 
Andreas Schmied. Vstupné: 130 Kč, titulky, 109 
minut.

6. / út / 19:30
Úsměv USA 2022
Když se někdo směje od ucha k uchu, nena-
padne vás, že by se už za pár vteřin mohl přímo 
před vašima očima zabít. Horor Úsměv doka-
zuje, že i jedna z nejkrásnějších lidských emo-
cí může někdy být děsivě znepokojivá. Režie: 
Parker Finn. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky, 
117 minut.

7.–8. / st, čt / 19:30
Když promluvila USA 2022
Harvey Weinstein býval jedním z největších 
hollywoodských producentů. Drama Když pro-
mluvila mapuje události, které vedly k jeho 
pádu a odhalily jedno z nejděsivějších tajem-
ství slavné továrny na sny. Dne 5. října 2017 
vyšel v deníku New York Times článek, který 
otřásl Hollywoodem v základech… Režie: Maria 
Schrader. Vstupné: 140 Kč, od 15 let, titulky, 
129 minut.

9.–10. / pá, so, / 17:00
Mikulášovy patálie: Jak to všechno začalo 
Francie 2022
Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním 
dvoře až po dobrodružství na letním táboře, si 
v průběhu let zamilovaly více než čtyři gene-
race dětí i dospělých po celém světě. Oblíbe-
ná postavička nyní poprvé ožívá v původní 
ilustraci Sempého v animovaném filmu 
pro celou rodinu. Vstupné: 120 Kč, dabováno, 
82 minut.

9. / pá / 19:30
Za vším hledej ženu ČR 2022
Vztahová komedie režiséra Miloslava Šmídma-
jera s Hana Vagnerovou, Terezou Krippnero-
vou, Betkou Staňkovou a dalšími. Snímek, je-
hož předností jsou svěží herecké výkony, skvě-
lá kamera, a především bohatý děj, vtipné 
situace a zábavné dialogy. Vstupné: 120 Kč, 
105 minut.

10. / so / 19:30
Hranice lásky ČR 2022
Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její 

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
Expozice je věnována vám všem, kteří chcete být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho 
města. Máte možnost vidět ukázku předmětů, 
které byly majetkem domácností svitavských 
obyvatel v průběhu minulých století. Historické 
hodiny, cínové cechovní poháry, modrotiskové 
a perníkářské formy, sklo, porcelán. 

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

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta
5. 12. 2022 – 5. 1. 2023
Kontrasty
Netradiční spojení uměleckých fotografií Lenky 
Střílkové se známými texty.

Muzeum esperanta 
(Ottendorferova knihovna)
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 
muzeum 461 532 704.

Fabrika
Foyer
Ve foyer Fabriky Svitavy probíhá další ročník 
výstavy „Cesty duše”. Výtvarné artefakty vytvo-
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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. Experiment se svobodou 
se však může snadno vymknout z rukou... Re-
žie: Toasz Winski. Vstupné: 120 Kč, od 15 let, 
titulky, 95 minut.

13.–14. / út, st / 19:30
Šílená noc USA 2022
Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas 
na přepadení nechutně bohaté rodiny a pro-
větrání jejího sejfu. Ve svém plánu však nepo-
čítali s velmi nepravděpodobným vousatým 
hrdinou, který komínem přinese dárky… Šílená 
noc je drsná akční komedie. Jako by akční 
Smrtonosná past potkala komedii Sám doma. 
Režie: Tommy Wirkola. Vstupné: 140 Kč, od 15 
let, titulky, 111 minut.

15.–18. / čt 19:30, pá, so, ne 16:00 a 19:30
Avatar: The Way of Water USA 2022 PREMIÉRA!
 Filmový zážitek na zcela nové úrovni! James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného svě-
ta Pandory ve velkolepém a strhujícím dobro-
družství plném akce. Po více než deseti letech 
se znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri 
a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se 
udrželi v bezpečí a naživu. Vstupné: 160 Kč, čt, 
pá, so, ne 19:30 3D titulky, pá, so, ne 16:00 3D 
dabing, 190 minut.

20.–21. / út, st / 19:30
Vánoční pohádka Švédsko 2022
Některé příběhy si zaslouží, aby se staly sku-
tečností! Ve 40. letech 20. století je malé švéd-
ské městečko vyzdobeno na Vánoce slavnost-
ními světly. Karl-Bertil Johnsson, syn bohatého 
majitele obchodu ve městě, pracuje na poště 
a balí zásilky. Budoucnost čtrnáctiletého chlap-
ce naplánoval jeho otec předem a čeká ho 
rodinné dědictví. Jednoho dne teenager náho-
dou narazí na chudé děvče jménem Věra, kte-
ré žije v sirotčinci… Režie: Hannes Holm. Vstup-
né: 130 Kč, titulky, 104 minut.

22. / čt / 17:00
Louskáček • Petr Iljič Čajkovskij • balet • GB • 
záznam přímého přenosu Královského baletu 
Londýn 
Choreografie: Peter Wright podle Lva Ivanova, 
původní libreto: Marius Petipa, režie a libreto: 
Peter Wright, Orchestr Královské opery.
Balet Louskáček, oblíbený v době Vánoc, je 
jedním z nejúžasnějších způsobů, jak objevit 
kouzlo baletu. Příběh čarovného štědrovečer-
ního dobrodružství holčičky Klárky v podání 
baletky Isabelly Gasperini doprovází jiskřivá 
hudba Petra Iljiče Čajkovského, a tančí do-
konce i cukrovinky! Ve výjimečně oblíbené 
baletní klasice můžete spatřit celý soubor Krá-
lovského baletu a nechat se v předvánočním 
období zavést do Sněhové země a Království 
sladkostí. Vstupné: 250 Kč; do 15 let, studenti, 
senioři 200 Kč, 165 minut.

23. / pá / 19:30
Il Boemo ČR, Itálie, Slovensko 2022
Historický velkofilm je inspirovaný skutečným 
příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hu-
debních skladatelů druhé poloviny 18. století 
– Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné 
Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legen-

dou, ale také zemřel v zapomnění. V hlavní roli: 
Vojta Dyk. Režie: Petr Václav. Vstupné: 110 Kč, 
titulky, 140 minut.

27.–28. / út, st / 17:00
Kocour v botách: Poslední přání USA 2022
Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hr-
dinů z pohádek o Shrekovi. Má ten nejrozto-
milejší kukuč, před alkoholem dává přednost 
mléku a jako šermíř je přímo geniální. Ko-
cour v botách si bude v pohádkové dobro-
družné jízdě plnit poslední přání. Animovaná 
komedie. 
Vstupné: 140 Kč, dabováno, 101 minut.

27.–28. / út, st / 19:30
Whitney Houston: 
I Wanna Dance with Somebody USA 2022
Snímek je oslavou jedinečné a nezapomenu-
telné Whitney Houston. Od mladé gospelové 
sboristky z New Jersey až po jednu z nejpro-
dávanějších a nejoceňovanějších umělkyň 
všech dob – taková je inspirativní, dojemná 
a emocionální cesta životem a kariérou Whit-
ney Houston, kterou si diváci mohou na filmo-
vém plátně vychutnat zároveň s velkolepými 
vystoupeními a soundtrackem nejoblíbenějších 
hitů této hudební ikony. Režie: Kasi Lemmons. 
Vstupné: 140 Kč, titulky, 140 minut.

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

29. / čt / 19:30
Srdeční záležitost Německo 2022 PREMIÉRA!
Oblíbený herec Elyas M’Barek, známý učitel ze 
série filmů Fakjů pane učiteli, se vrací v roli fil-
mové celebrity, která se na útěku nečekaně 
ocitne v poněkud výstředním stand-up klubu 
na polštáři ve tvaru vaginy. Tak začíná jeho se-
známení s Friedou, které mu opravdu hodně 
změní život. Režie: Anika Decker. 
Vstupné: 140 Kč, dabováno, 99 minut.

30. / pá / 17:00
Princezna zakletá v čase 2 ČR 2022
Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) 
získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže 
částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání no-
vých schopností ji však rozštěpí v čase a Amé-
lie ze současnosti se tak setkává s Amélií z mi-
nulosti, která ji od té chvíle provází na každém 
kroku. Pohádková fantasy
Režie: Petr Kubík. Vstupné: 120 Kč, 135 minut.

30. / pá / 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. Na-
vzdory všem nepřízním osudu a překážkám, 
které mu stojí v cestě, se Sammy ponoří do své 
vášně a filmování se mu stane životní cestou. 
Částečně autobiografický film Stevena Spiel-
berga. Vstupné: 130 Kč, titulky, 151 minut.

Sport
BASKETBAL
11. / čt / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK Vividbooks Pardubice
Utkání 1. ligy, skupina Východ.

FLORBAL
3. / so/ 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – Florbal Litomyšl
Florbalový zápas 13. kola divize mužů.

4. / ne / 9:00 / Šapito Svitavy
FbK TJ Svitavy – Florbal Hlinsko
FbK TJ Svitavy – TJ Jablonné nad Orlicí
FbK TJ Svitavy – TJ Dolní Ředice – IBK Holice
Florbalový turnaj kategorie: mladší žáci.

17. / so / 18:00 / hala Na Střelnici Svitavy
FbK TJ Svitavy – FBK Atlas Blansko
Florbalový zápas 15. kola divize mužů.

VOLEJBAL
3. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – Sokol Mnichovo Hradiště
Volejbal: ženy – 2. liga

3. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – VK Červený Kostelec
Volejbal: muži – KP I. tř.

3. / so / 11:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – ŠSK Demlova Jihlava
Volejbal: lvíčata-dívky – 1. liga

3. / so / 10:00 / tělocvična ZŠ Felkerova
TJ Svitavy „B“ – VO TJ Lanškroun
Volejbal: ženy – KP I. tř.

4. / ne / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Žďár nad Sázavou 
Volejbal: kadetky – 2. liga

4. / ne / 9:00 / SH Na Střelnici
KP starších žákyň – turnaj – A skupina
Volejbal: Letohrad, Pardubice, Č. Třebová, Sy

10. / so / 10:00 / SH Na Střelnici
Extraliga juniorů – 3. kolo, B skupina
Volejbal: junioři – 5 utkání

10. / so / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy „B“ – TJ Pardubičky
Volejbal: kadetky – KP   

11. / ne / 9:00 / SH Na Střelnici
Extraliga juniorů – 3. kolo, B skupina
Volejbal: junioři – 5 utkání

17. / so / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – VK Šelmy Brno „B“
Volejbal: ženy – 2. liga 

17. / so / 9:00 / SH Na Střelnici
KP mladších žáků – turnaj – 3. kolo
Volejbal: ml. žáci – Rychnov n/Kn., Hronov, 
Nové Město n/M., Svitavy

18. / ne / 10:00 / SH Na Střelnici
TJ Svitavy – Spartak Polička
Volejbal: kadetky – 2. liga



15 

Městské  
muzeum a galerie

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

Muzejní Vánoce
Na druhou adventní neděli jsme pro širokou 
veřejnost připravili po dvou letech opět tradiční 
Vánoce v muzeu. V neděli 4. prosince otevíráme 
v 9 hodin a přicházet můžete až do 16 hodin.
I letos na vás bude ve slavnostně nazdobeném 
muzeu čekat mnoho inspirativních dílniček 
a stanovišť s vánočními tradicemi, tentokrát 
uprostřed výstavy Emmy a Barbory Srncových, 
na které můžete obdivovat jejich olejomalby, 
litografie či malovanou peřinu s polštářem. 
V přízemí opět můžete postát u Velkého histo-
rického mechanického betlému a rovněž je pro 
vás připravena adventní herna s vůněmi, foto-
koutkem i loutkovým divadlem, kde vám děti 
mohou odehrát vánoční příběh. 
Máme pro vás nachystán bohatý celodenní 
program. Těšit se můžete na pletení vánoček, 
pečení lineckého pečiva, zdobení perníčků, 
pouštění lodiček z ořechů, zdobení vánočních 
skleněných baněk, výrobní dílničky na drobné 
dárky, adventní věnce, svícny, přáníčka, PF 
a na jarmark se spoustou zajímavých věcí.
Vánoční program můžete navštívit i v úterý 6. pro-
since nebo ve středu 7. prosince v případě, že to 
v neděli nestihnete, ale tyto dny jsou přednostně 
vyhrazeny školním skupinkám, které se mohou 
hlásit na vybraný den a hodinu na telefonních 
číslech muzea či na emailové adrese lektor@
muzeum.svitavy.cz. Připravený program je stejný 
jako v neděli, žáci si samostatně prochází muze-
em a zastavují se u stanovišť, která je právě zau-
jmou. Program je doporučen na 60 minut.
Třetí adventní neděli bude muzeum otevřeno 
od 13 do 17 hodin a vy opět můžete zhlédnout 
všechny výstavy. Navíc jsme pro vás připravili 
dílničku patchworku a prodej drobných i vět-
ších šitých dárků. Na dvoře a v muzejních díl-
nách budeme pracovat se železem. Těšit se 
můžete na výrobky od několika kovářů, a hlav-
ně na to, že si toto řemeslo můžete sami vy-
zkoušet a vyrobit i malý dáreček. Věříme, že vás 
naše nabídka zaujme a sejdeme se v předvá-
nočním i vánočním čase v Městském muzeu 
a galerii ve Svitavách.  Jitka Olšánová

Vánoční výstava v muzeu 
Výstava známé české výtvarnice a malířky 
Emmy Srncové a její dcery Barbory Srncové 
zahájila adventní období ve svitavském muzeu 
a galerii. Obě dámy vystavují svá úsměvná 
a snová díla, která v kombinaci s tradiční vá-
noční výzdobou vytváří kouzelnou a radostnou 
sváteční atmosféru. Navíc tato výstava je nejen 
vánoční, ale i jubilejní, neboť Emma Srncová 
oslavila letos 80. narozeniny. 

Pokud se rozhodnete zavítat do našeho muzea 
na výstavu s názvem Vánoční muzeum úsmě-
vů, tak se budete moci dozvědět mnoho zají-
mavého. Třeba že paní Emma začínala jako 
modelka a herečka. Nebo že vystavovala 
v mnoha evropských zemích, mimo jiné v Ně-
mecku, Velké Británii, Španělsku, Švýcarsku 
nebo Portugalsku. Anebo že dcera Bára, jejíž 
litografie budou ve Svitavách taktéž k vidění, 
šla v maminčiných stopách hereckých i výtvar-
ných. Každý, kdo zavítal na vernisáž i násled-
nou komentovanou prohlídku, měl možnost 
posoudit, jak herecké a výtvarné vlohy v podo-
bě pověstných jablek nepadly daleko od ma-
minčina stromu.
Výstava je pro vás nachystána tak, aby přinesla 
radost a úsměv na vaše tváře. Vychutnat si ji 
můžete jak v čase předvánočním, tak i v prvních 
patnácti dnech nového roku. V budově muzea 
na vás též čeká již kompletní patnáctimetrový 
svitavský betlém a také adventní herna, ve které 
můžete zažít vánoční příběh na vlastní křídla 
(kdo už v naší herně byl, ten rozumí). Krásné ad-
ventní chvíle přejí zaměstnanci Městského mu-
zea a galerie ve Svitavách.  Lea Sehnalová

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (11)

Všichni se pomalu připravujeme na vá-
noční svátky a naše muzeum není výjim-
kou. Ve sbírkách máme nespočet před-
mětů, které s těmito svátky souvisí. Mezi 
ty nejvýraznější patří bezesporu betlémy, 
včetně mechanického, který se každý 
rok zpřístupňuje návštěvníkům. Pro mě 
osobně jsou symbolem „svitavských“ 
Vánoc také obrazy Johanna Dittmanna, 
které zdobí několik kostelů převážně 
na Svitavsku a Poličsku, ale i kostely 
vzdálenější, například v Olomouci. Jeho 
obrazy se nachází také ve sbírkách vý-
tvarného umění v muzejních depozitá-
řích a běžný návštěvník je může spatřit 
pouze při tematických výstavách. 
Malíř Johann Dittmann působil v první 
polovině 19. století, jeho dílo je pestré 
a hodnotné, i když se ve své době čas-
to setkával s nepochopením a zneva-
žováním. Narodil se v polském Slezsku 
v roce 1780. O jeho mládí a studiích 
toho moc nevíme, předpokládáme, že 
studoval na Umělecké akademii v pol-
ské Vratislavi. S jistotou ale víme, že 
do našeho kraje přišel v roce 1805, kdy 
začal působit v Moravské Třebové, kde 
maloval především obrazy s nábožen-
skou tematikou pro klášter františkánů 
a portréty měšťanů. Do Svitav se dostal 
po roce 1818, protože neměl dostatek 
zakázek. Svou malířskou dílnu si zřídil 
v dnešní Purkynově ulici a nadále ma-
loval světské i sakrální obrazy. V našich 
sbírkách jsou uloženy portréty, malova-
né střelecké terče a také obrazy s křes-
ťanskými motivy. Malíř Dittmann se 
začal potýkat s problémy i tady a po-
slední roky jeho života nepatřily mezi ty 
nejšťastnější. Zemřel ve Svitavách 
v roce 1847, ale v jeho práci pokračoval 
syn Johann Dittmann mladší.
Vy se právě díváte na obraz, který nese 
název Zvěstování a byl namalován ole-
jem na plátno v roce 1840. Velikost obra-
zu je 68 x 54,5 cm a poprvé byl zrestau-
rován C. Langerem v roce 1933. Do sbí-
rek našeho muzea se dostal v roce 1979 
koupí z Regionálního muzea v Litomyšli. 
Panně Marii se zjevil archanděl Gabriel, 
aby jí oznámil radostnou novinu o naro-
zení dítěte – Syna Božího. A právě oslavy 
narození Ježíše Krista, Vánoce, máme 
před sebou. A my vám ze srdce přejeme, 
ať jsou to svátky klidu a míru po boku 
vašich blízkých.  Monika Němcová

Otevírací doba muzea 
v prosinci a lednu
1.–23. 12. 2022, 2. 1.–31. 1. 2023 
• úterý až pátek 9–12 a 13–17,  
sobota a neděle 13–17 
24. 12. –30. 12. 2022 
• každý den 13–17 
31. 12. 2022–1. 1. 2023 • zavřeno
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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

Čtyřicátnice 
Ačkoliv je to až neuvěřitelné, dechový soubor 
Svitavská dvanáctka oslaví v těchto dnech čty-
řicáté výročí svého působení. Tolik času již 
uplynulo od doby, kdy byla založena v LŠU Svi-
tavy malá dechová hudba. Pojďme si ve struč-
nosti připomenout její začátky. Zásluhu na tom 
měli dva členové velké dechovky lidové školy 
umění (LŠU) pana učitele Milana Pařízka, a to 
konkrétně flétnista Ota Vais a baskřídlovák Ka-
mil Kalvoda. Na první zkoušce v roce 1982 se 
sešlo několik oslovených nadšenců, kteří se 
pustili do příprav. Pan učitel zapůjčil noty. Ještě 
párkrát se sešli a pak přišla nabídka trumpeťá-
ka J. Němce zkoušet mimo LŠU. Přesunuli se 
tedy do koncertního sálu bývalé tiskárny v ulici 
Tyrše a Fügnera, a přestože nebyli kompletní, 
pustili se s nadšením do nacvičování. Odezně-
ly Vánoce a přišel nový rok 1983. Hned z jara 
toho roku přicházejí do kapely noví muzikanti, 
a doplňují tak stav do obsazení malé dechovky. 
Tím startuje svoji hudební dráhu a pokračuje 
tříleté výroční období malé dechovky. Zatím se 
pouze zkouší a sestavuje repertoár.
Opět se stěhujeme a měníme zkušebnu 
do JKP divadla Svitavy. Nastávají první problé-
my a končí odchodem zpěváků V. Boštíka st. 
a V. Maivaldové. Poslední rok výročí, rok 1984, 
je důležitý tím, že získáváme patrona n. p. Tech-
nolen Svitavy. Jsou nám opět nabídnuty zku-
šební prostory, získáváme nové pulty a sadu 
bicích nástrojů. Je zvolen kapelník, zakladatel 
dechovky, Ota Vais a vybrán název pro kapelu: 
Svitavská dvanáctka. Tím se však napjatá situ-
ace v kapele stále neřeší a nastává první velká 
krize, rozpad kapely! Po několika týdnech ml-
čení se spolek těch skalních, kteří to nevzdali, 
dává opět dohromady, nachází prozatímní ře-
šení a začíná opět od začátku. Ještě několikrát 
měníme zkušebnu, když v roce 1994 po zájez-
du do Holandska, přichází další velká krize, 
tentokrát kapela versus kapelník. Ota Vais od-
chází a na jeho post je zvolen bratr dalšího 
zakladatele Kamila Kalvody Roman. Dirigen-
tem zůstává trumpetista Jaroslav Dvořák, který 
nabízí poslední stěhování kapely z budovy kina 
do základní školy umění.

Díky bývalému řediteli Karlu Saxovi, který vy-
cházel vstříc amatérským kapelám, mohli 
v ZUŠce zkoušet i ostatní svitavské dechovky: 
Svitavanka, Astra, dvanáctka, ale i Bigband. 
Nastává období zájezdů, koncertů, ale i spo-
lečných akcí s rodinami, upevňuje se přátel-
ství. Doprovázíme kolegy při svatbách, vý-
znamných výročích, jezdíme na soustředění, 
pomáháme si i jinak. Konečně funguje de-
chovka podle našich představ. A mezitím nám 
dorůstají děti. Nová generace muzikantů. Jak 
to má být, staří odcházejí a mladí nastupují 
na jejich místo. Poslední dva kolegové, kteří 
byli u zrodu této dechovky a prožili s ní všech-
no to dobré i zlé celých těch čtyřicet let jsou 
kapelník, tubista Roman Kalvoda a tenor 
baskřídlovák František Jílek. Popřejme tedy 
teď, když dechovka mládne a když i jejích 
členů není jenom dvanáct, vše nejlepší, mno-
ho úspěchů, dlouhé fungování a hodně štěs-
tí. Ať ještě dlouho rozdává všem radost a po-
těšení z lidové muziky. Kronikář, bývalý bube-
ník dvanáctky  Milan Flek 
  
Václav Neckář & Bacily
Půlnoční turné 2022

Ve čtvrtek 15. prosince v 19 hodin se v sále 
Fabriky uskuteční koncert Václava Neckáře 
a skupiny Bacily, který je retrospektivou pěvec-
ké kariéry Václava Neckáře. V programu zazní 
písně ze začátku kariéry v pražském divadle 
Rokoko (například Tu kytaru jsem koupil kvůli 
tobě, Stín katedrál, Lady Jane, Ša-la-la-la-li), 
pak z krátkého období skupiny Golden Kids 

(Suzanne, Časy se mění), především však ze 
spolupráce se skupinou Bacily, se kterou kon-
certuje od roku 1971 (Dr. Dam di Dam, Kdo 
vchází do tvých snů, má lásko, Planetárium, My 
to spolu táhnem dál, Láska ztracená, Tvým 
dlouhým vlasům, Podej mi ruku a projdem Vác-
lavák, Lásko 3,2,1 a start, Andělé strážní), až 
po píseň Půlnoční. Vstupné: 490 Kč. Předprodej 
vstupenek v síti SMS Ticket a v recepci Fabriky.

Teátr Pavla Šmída: Zpátky do Betléma

Poslední adventní neděli 18. prosince zveme 
děti na obvyklou nedělní pohádku v divadle 
Trám. Vánoční představení o tom, co se kdysi 
dávno stalo v Betlémě. Společná inscenace 
Pavla Šmída a kejklíře Vojtěcha Vrtka, kteří se 
po letech znovu setkávají u betléma, aby si 
společně zahráli a prožili prastarý příběh o zro-
zení a naději. Představení začíná mimořádně 
už ve 13 hodin, jelikož na náměstí bude zajiš-
těn další adventní program. Pro děti od 3 let. 
Délka představení: 55 minut.
Vstupné: 80 korun, s rodinnými pasy 50 korun.

Desáté Vánoce se SYxtetem

Svitavská vokální skupina SYxtet otevřela již de-
sátou koncertní sezónu. Ke svému výročí chys-
tá velký koncert v dubnu 2023, ale ještě předtím 
je třeba užít si advent a oslavit Vánoce. A jak ji-
nak je se SYxtetem oslavit než hudbou? Zveme 
vás proto v sobotu 17. prosince do Fabriky, kde 
uslyšíte popové, swingové i vánoční skladby. 
Některé z nich už možná znáte, ale na programu 
bude také několik premiér. Koncert začíná 
v 19.00 a vstupenky můžete zakoupit na portálu 
goout.net nebo ve stejnojmenné mobilní aplika-
ci. Aktuální informace najdete na naší faceboo-
kové stránce. Těšíme se na vás!  (jz)

KULTURA
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KULTURA

Městská  
knihovna

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

Upozornění o uzavření knihovny 
během Vánoc

Během vánočních svátků bude knihovna uza-
vřena. Poslední den, kdy bude možné knihovnu 
navštívit, bude pátek 23. prosince do 16 hodin. 
Výpůjčky budou automaticky prodlouženy 
do ledna 2023. Knihy můžete vracet do boxu 
před Fabrikou. Do 23. prosince můžete také 
požadovat knihy na odložení do výdejního 
boxu. Děkujeme za pochopení!
Našim čtenářům a návštěvníkům děkujeme 
za přízeň. Přejeme krásné prožití vánočních 
svátků a vše nejlepší do nového roku! 

Kolektiv Městské knihovny ve Svitavách 

Studovna v novém

Studovna v knihovně slouží ke studiu a relaxa-
ci, je místem veřejného internetu s možností 
tisku a scanování, k dispozici je wi-fi připojení, 
denní tisk či fond regionální a cizojazyčné lite-
ratury. Po 14 letech ve Fabrice jsme se rozhod-
li prostory studovny zrenovovat. Důvodem byl 
především opotřebovaný sedací nábytek, aty-
pické stoly, které zabíraly příliš mnoho místa, 
a opotřebovaný koberec. V rámci projektu jsme 
pořídili nové stoly k četbě a studiu, stoly k PC 

a tiskárně, nové ergonomické židle ke stolům 
i k PC stolkům a dva taburety, které dodaly stu-
dovně moderní ráz. Studovna bude využívána 
také ke vzdělávacím programům pro školy 
a veřejnost. Cílem bylo prostor zefektivnit, za-
traktivnit a provzdušnit, což se podařilo. Věří-
me, že se zde návštěvníci knihovny budou cítit 
dobře a budou zde trávit volný čas. 

Žádost o dotaci na projekt Proměna studovny 
Městské knihovny ve Svitavách jsme podali 
na Státní zemědělský intervenční fond přes 
Místní akční skupinu Svitava, z.s. V současné 
době probíhají administrativní úkony a v případě 
úspěchu získáme dotaci 80 %, tj. 160 tisíc korun. 

Napiš dopis, zachraň život
Od 5. do 10. prosince bude u nás v knihovně 
probíhat Maraton psaní dopisů, kterého se mů-
žete zúčastnit a pomoci konkrétním lidem, kte-
ří se stali oběťmi bezpráví. Dopisem můžete 
pomoci například umělkyni Alexandře Skočilen-
ko, která nahradila cenovky protiválečnými hes-
ly a hrozí jí až deset let vězení. Nebo například 
Chow Hang-tung, která zapálila svíčku za oběti 
masakru na náměstí Nebeského míru v Číně 
(1989). Chow Hang-tung hrozí také desetileté 
vězení, a to za „podněcování k podvratné čin-
nosti”. Vámi psaný dopis může pomoci k jejich 
osvobození. Více informací se dozvíte u nás 
v Městské knihovně ve Svitavách, kde dopis 
můžete napsat, a my ho za vás odešleme pří-
slušným úřadům. Maraton každoročně pořádá 
Amnesty International po celém světě. V roce 
2020 se díky jejich činnosti podařilo osvobodit 
čtyři ze šesti nespravedlivě odsouzených. 
I na Vašem dopisu záleží. Denisa Levová

8. / čt / 16:30 / dětské oddělení knihovny
Den pro dětskou knihu s nakladatelstvím 
jakost!

Nakladatelství jakost se zaměřuje na non-fic-
tion literaturu pro mládež, děti, ale i dospělé. 
Jeho první knihou byla populární Důvtipná ob-
rázková mozaika efektních konstrukcí o sou-
časné architektuře D.O.M.E.K., na ni pak navá-
zala celá S.E.R.I.E., která se postupně věnovala 
designu, krajinářské architektuře a hudbě. Prv-
ní původní kniha nakladatelství se opět věno-
vala architektuře a představuje čtenářům, 

k čemu vlastně architekti na světě jsou. Poté se 
pozornost obrátila ke světovým oceánům 
a mořím (Moře v 300 otázkách a odpovědích) 
a k tomu, že je musíme chránit (Plasticus ma-
ritimus, invazivní druh). Čerstvou novinku si 
představíme blíže – Planeta Praha – o fauně 
a flóře nejen našeho hlavního města. Na závěr 
si všichni účastníci navrhnou a vyrobí svou 
vlastní pohlednici. Akce je určena pro zájemce 
od 7 do 99 let. 
Přijďte s námi oslavit Den pro dětskou knihu 
a případně si zakoupit některou knihu z nakla-
datelství jako vánoční dárek!

Pravidelné aktivity

5. / po / 10:00/ dětské oddělení knihovny
Bookstart – klub pro děti do tří let
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání 
do knihovny. Součástí programu je čtení a hra-
ní, představení nových knih. Akce probíhá 
v rámci projektu Bookstart – s knížkou do živo-
ta, který je zaměřen na podporu čtenářství 
od raného věku dítěte. 

5. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Jak na věc 
(knižní předloha Nick Hornby)
Osmatřicetiletý Will (Hugh Grant) je typický 
londýnský playboy. Je bohatý, svobodný, bez-
dětný a bezstarostný. Ale jen do chvíle, než se 
proti své vůli ocitne v roli záchranáře a vzápětí 
i pěstouna jednoho zvláštního náctiletého klu-
ka – Marcuse (Nicolas Hoult). Vtipná a svěží 
adaptace stejnojmenné knihy Nicka Hornbyho 
nominovaná na Oscara za nejlepší scénář 
v roce 2003. Režie: Paul Weitz, Chris Weitz. Hra-
jí: Hugh Grant, Nicholas Hoult, Sharon Small. 
Večerem provází Michal Kadlec.

13. / 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.

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

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



18 

INFORMACE Z MĚSTA

Společné přání ředitelů škol
Do roku 2022 jsme do škol vstoupili v rouškách, s testováním, karanténami a omezeními. Všichni 
se těšili, až nastanou „normální“ časy. Učitelé si přibrali hodiny doučování, aby uplynulé dva roky 
s covidem napáchaly ve vědomostech dětí a žáků co nejmenší škody. 

Na konci února však přišla další výzva – při-
jmout mezi nás děti, které s rodiči opustily 
Ukrajinu. Do života nám vstoupily překladače, 
případně oprášená ruština, soustředili jsme se 
na to, abychom dokázali upravit podmínky 
a poskytnout i obyčejnou lidskou podporu. 
Ve svitavských školách máme my ředitelé vý-
hodu – v době plné změn a nových nároků nám 
pomáhá už druhým rokem Střední článek pod-
pory, pilotní projekt ministerstva školství, který 
nám nejednou ušetřil čas i nervy při zvládání 
různých problémů. Jedním z nich je také blíží-
cí se změna vzdělávání na základních školách, 
jejíž přípravu sledujeme a můžeme do ní i díky 
Střednímu článku mluvit. 
 V uplynulém roce se ve školách i školkách ne-
zapomínalo ani na projekty. Ředitelé jsou již 
zkušení v podávání žádostí projektů z evrop-
ských fondů, kterými dokážou i za podpory 
města zvyšovat jak standard vzdělávání, tak 
budovat lepší prostory. 
Rok 2022 rozhodně nebyl rokem klidným. 
Za jeho velmi dobré zvládnutí opravdu se vší 
úctou a srdečně děkujeme našim zaměstnan-
cům, a především rodičům, kteří nás v tom ne-
nechali. Do nového roku přejeme všem zdraví, 
pozitivní naladění a radost ze života. 

Milena Baťková, Magdalena Dvořáková, 
Michaela Juklová, Renata Kovářová, Petra 

Nováková, Jana Pazderová, Zdeněk Petržela, 
Jiří Sehnal, Stanislava Vaněčková, Alena 

Vašáková, Jakub Velecký

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Stanislava Vaněčková
MŠ Větrná

Alena Vašáková
ZŠ a MŠ Sokolovská

Jakub Velecký
ZŠ náměstí Míru

Milena Baťková
ZŠ Riegrova

Magdalena Dvořáková
Speciální škola

Michaela Juklová
MŠ Marie Majerové

Renata Kovářová
MŠ Čs. armády

Petra Nováková
MŠ Milady Horákové

Jana Pazderová
ZŠ Felberova

Zdeněk Petržela
ZŠ a MŠ v Lačnově

Jiří Sehnal
ZŠ T. G. Masaryka

Využijte 
nabídku 

pokládky podlah 
a ušetřete 20 % 
z cen materiálu!

Akce platí do konce roku 2022
* Více o podmínkách akce vám sdělí prodejce

MILADY HORÁKOVÉ 4
SVITAVY

Do nového roku přejeme
 

všem zdraví, pozitivn
í naladění 

a radost ze života.
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ZŠ Riegrova
1. No bags day neboli Den bez školních akto-

vek, žáci měli za úkol přinést či přivézt uče-
ní v čemkoliv jiném než běžné aktovce.

2. Mohli jsme objednávat z e-shopu s „firem-
ním” oblečením, vybírali jsme z nabídky mi-
kin, triček, kraťasů, batohů a dalších doplňků.

MŠ Čs. armády
1. Spolupráce rodiny a školy je pro nás priori-

tou. Rodiče se rádi účastní nabízených akti-
vit, jako právě zde při oslavě Dne dětí.

2. Barevný den v MŠ: Děti se oblékly do barev 
své třídy, během dopoledne se ve třídách 
navštívily a představily. Na závěr jsme se 
všichni společně sešli na školní zahradě.

MŠ Milady Horákové
1. Náš život je hodně o akcích, pořádáme jich 

opravdu spoustu, například dětský den, za-
hradní slavnost a mnoho dalších. Zaujal nás 
také polytechnický projekt s Bořkem Stavi-
telem.

2. Máme nové zastínění pískovišť, které nás 
chrání před sluníčkem, když opravdu pálí.

 

Speciální škola
1. V naší Speciální škole jsme měli absolvent-

ský ples. Moc jsme si ho všichni užili!
2. Speciální olympijské hry, soutěžilo se v tra-

dičních i obměněných sportovních disciplí-
nách a byla to velká zábava. Už víme, že je 
důležité zúčastnit se, nikoliv zvítězit.

ZŠ Felberova
1.  Různorodě zaměřené adaptační pobyty 

jsou běžnou součástí života v naší škole. 
Jezdíme na ně s žáky všech věkových kate-
gorií do různých zajímavých lokalit.

2. Dýňobraní na Felberce nemá dlouhou tradi-
ci, ale již se stalo oblíbenou akcí. Také letos 
jsme si ho užili, přestože nám počasí příliš 
nepřálo.

MŠ Marie Majerové
1. Společné tvoření s rodiči českých i ukrajin-

ských dětí. Zúčastnila se ho také vedoucí 
odboru školství městského úřadu Světlana 
Češková.

2. Zřídili jsme třídu pro ukrajinské děti. Je krás-
ně zařízená, jsme rádi, že sem všichni chodí 
s nadšením a dobrou náladou.

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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MŠ a ZŠ Lačnov
1. Logopedické cvičení v přípravné třídě. Mož-

ná by někdo mohl říct, že logopedie je nuda, 
ale u nás to tak není, nás to baví, zkoušíme 
totiž stále něco nového a vždy zajímavého.

2. Zjistili jsme, že nejlépe chutná to, co si sami 
uvaříme. Vaříme rádi… 

MŠ a ZŠ Sokolovská
1. Školní akademie. Opět v červnu se třídy stří-

daly na pódiu ve velkém sále ve Fabrice 
a předváděly spolužákům, co zajímavého si 
připravily.

2. Halloweenská strašidelná škola na Pražské.

ZŠ náměstí Míru
1. Houževnatost, orientace, přátelství – projek-

tový HOP týden zaměřený na turistiku a po-
znávání okolí Svitav.

2. Dílna mladých řezbářů, v níž budeme spo-
lečně vyrábět betlémy. Vždyť Svitavy jsou 
městem betlémů…

Svitavská univerzita třetího  
věku slaví 20. výročí
Univerzita třetího věku Valentina Oswalda 
Ottendorfera ve Svitavách (U3V) zahájila v září 
20. školní rok své existence. Vznikla při svitav-
ském gymnáziu v roce 2003, podporuje ji měs-
to Svitavy a za dobu své existence si vybudova-
la solidní postavení mezi vzdělávacími instituce-
mi. Svědčí o tom i skutečnost, že řádné nebo 
postgraduální studium absolvovalo již několik 
set absolventů, mnoho posluchačů U3V studo-
valo nebo studuje opakovaně. Posluchači U3V 
jsou lidé obvykle ve věku 60 až 80 let. Studium 
začalo slavnostní imatrikulací v obřadní síni 
městského úřadu, a to za účasti představitelů 
města i rodinných příslušníků. Těch se v prvním 
semestru studia sešlo mimořádně hodně, cel-
kem 35. O vzdělávání seniorů je totiž stále větší 
zájem. Pro nový tříletý běh studia udělalo vede-
ní U3V drobné změny v zaměření semestrů. 
V září se začala vyučovat problematika základů 
společenských věd, tedy především právo (ob-
čanské, trestní a problematika notářství), filozo-
fie, teologie, aktuálně byla do programu zařaze-
na problematika holokaustu a problematika fake 
news. Součástí programu jsou také dvě exkurze 
– jedna do městské knihovny, druhou je prohlíd-
ka okresního soudu. Posluchači U3V mají 
po dobu studia volný a bezplatný vstup 
do knihovny. I proto, že úkolem posluchačů je 
vytvořit v závěru studia závěrečnou práci, ke kte-
ré se může hodit i odborná literatura z knihovny. 
Posluchači mají také volný vstup na výstavy 
městského muzea a galerie.

Milan Báča, výkonný ředitel U3V

ZŠ T. G. Masaryka
1. Budovali jsme okna, novou pracovnu a pří-

jemné společenské klima u nás ve škole. Ale 
vybrali jsme momentky, kde jsou vidět naše 
děti, tedy to, co považujeme za důležité. Zde 
jízda se Seniorcentrem aneb Konej dobro 
a dobro se ti vrátí.

2. Žáci z parlamentu si připravili překvapení 
pro učitele. Byl totiž Den učitelů.

MŠ Větrná
1. Oslava stromů je naše ekologická aktivita, 

děti se seznamují se stromy a s jejich význa-
mem a také s ochranou přírody. Každá třída 
vytvořila vlastní přání pro svůj třídní strom, 
které na něj pověsila.

2. Velmi podporujeme polytechnickou výcho-
vu ve spolupráci se ZŠ a MŠ Sokolovskou, 
do jejich dílny se vždy velmi těšíme.

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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Základní umělecká škola
Milá návštěva v zušce
V červnu tohoto roku jsme s pěveckým sborem 
a smyčcovým orchestrem navštívili naši dru-
žební ZUŠ v Žiaru nad Hronom, abychom spo-
lečně místním představili koncertní program. 
Na čtyřech koncertech jsme zpívali, hráli a také 
maličko povídali na téma zpěv. V průběhu tří 
dnů jsme také byli na termálním koupališti, 
na představení ve hvězdárně a cestou domů 
jsme ještě stihli procházku po zámeckém par-
ku v Buchlovicích nebo také prohlídku expozi-
ce Živá voda v Modré. Po několika měsících 
jsme 8. až 10. listopadu přivítali žáky a učitele 
ze Žiaru ve Svitavách. Hlavním cílem milé ná-
vštěvy bylo samozřejmě zopakovat úspěšný 
koncert. To se povedlo na dvou dopoledních 
představeních pro školy a jednom v podvečer 
pro veřejnost. Hostům jsme připomněli maleb-
ná místa ve Svitavách, ukázali, co nového u nás 
ve škole, a na výletě do Poličky představili život 
a dílo Bohuslava Martinů. Neméně důležitými 
byla ale osobní setkání, společné tvoření i spo-
lečná zábava. Při tom jsme se domluvili na dal-
ších formách spolupráce. Aby mohla tato milá 
návštěva proběhnout, byla nutná spolupráce 
několika místních subjektů a výrazné pomoci 
odboru školství a kultury. Děkujeme. Program 
připravili Dana Pražáková, Karolína Benešová 
a Petr Kašpar. Bonbónkem na koncertech bylo 
vystoupení Svitavského slavíčka, kterým je pro 
tento rok Grétka Fadrná a Svitavského slavíka, 
kterým je Eva Kopřivová. Těšíme se na další 
společné akce. Renata Pechancová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Volejbalisté svitavského gymnázia postoupili 
do republikového finále školní sportovní sou-
těže ve volejbale a bojovali v listopadu v Jab-
lonci nad Nisou o titul mistrů ČR. Chlapci vy-
hráli skupinu, v semifinále však prohráli s poz-
dějším vítězem ze Znojma a v boji o bronzovou 
medaili celorepublikového finále zvítězili. 
V roce 2015 se stejný „kousek“ povedl týmu 
dívek svitavského gymnázia. Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii
Studenti 4. ročníku svitavské obchodní akade-
mie se na začátku listopadu tradičně zapojili 
do projektu Příběhy bezpráví, který měl letos 
téma Normalizační každodennost. Během pro-
jektu zhlédli mnoho dokumentů o totalitní době, 
pracovali s pojmem totalita v průběhu 20. sto-
letí. V rámci projektu navštívili nově otevřené 
muzeum Paměť národa v Pardubicích, kde se 
v expozici i workshopu dozvěděli z autentic-
kých životních osudů mnoho nových, zajíma-

vých a poučných informací. Zvláště interaktivní 
expozice  byla žáky velmi oceněna. Projekt byl 
zakončen besedou s pamětnicí paní Blankou 
Čuhelovou, která žákům vyprávěla, jak se lidem 
v době normalizace žilo. Mnohé věci součas-
né mladé generaci připadají neskutečné. 

Milan Báča

SOU Svitavy
Dny otevřených dveří v učilišti 

Srdečně zveme všechny žáky a rodiče v pátek 
a v sobotu 9. a 10. prosince na Dny otevřených 
dveří do Středního odborného učiliště ve Svi-
tavách. Navštívit můžete v pátek od 12 do 16 
hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin budovu 
praktické výuky na Nádražní ulici s možností 
podívat se také na školu na ulici Richarda Klou-
dy a Domov mládeže. 
Těšíme se na vás, přijďte se mezi nás podívat! 
Můžete si přijít prohlédnout prostory naší školy 
i samostatně po telefonické domluvě na tel. 
702 229 656.

V  říjnu jsme se sešli s žáky ZŠ Svitavy, Riegro-
va 4 v učebně praktické výuky středního od-
borného učiliště Svitavy, abychom zahájili prv-
ní projektový den ve školním roce 2022/23. 
Ve snaze studenty co nejvíce zaujmout a zaba-
vit jsme se rozhodli pro výrobu kovového hla-
volamu. Hledáme cesty, jak zvýšit zájem dětí 
o manuální činnosti a o studium na naší škole.  

Alice Štrajtová Štefková

Střední zdravotnická škola
Studenti ze svitavské zdravky darovali krev
Dvanáct nových dárců krve ze Střední zdravot-
nické školy ve Svitavách získalo ve středu 9. 11. 
Hematologicko-transfuzní oddělení Svitavské 
nemocnice. O nováčky, kteří darují krev bezpří-
spěvkově, naše partnerská nemocnice stojí 
a každý rok se snaží získat nové dárce. 
Darovat krev přišli poprvé studenti nejen oboru 
Praktická sestra, ale i oboru Masér ve zdravot-
nictví. Studenti svorně konstatovali, že si chtě-
jí vyzkoušet, co odběry obnáší, a těšilo je, že 
jejich krev pomůže jiným, pro ně zcela nezná-
mým lidem. Navíc se někteří poprvé dozvědě-
li, jakou mají krevní skupinu. Ačkoliv jsou stu-
denti na nemocniční prostředí zvyklí, za jejich 
úsměvy se schovávala nejistota, jestli samotný 
odběr zvládnou. 
Čas ukáže, zda zůstane jen u toho jednoho od-
běru krve, nebo zda se z našich studentů sta-
nou pravidelní dárci. Jedno je jisté, vždycky 
budeme naše studenty podporovat v dobro-
volnické činnosti a jsme na jejich aktivity prá-
vem pyšní.  Jana Brixová

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Jak to vidí mladí
Stále nemůžu uvěřit, že už jsem v deváté 
třídě, že už za pár měsíců ukončím základ-
ní školu. No jo, ale co pak? To bylo otázkou 
pro mě i mé spolužáky. Všichni si uvědo-
mujeme, že je to důležitý krok v našem ži-
votě, a proto se ze sebe všichni snaží do-
stat to nejlepší. 
Jenže to se lehko řekne, ale mít samé dobré 
výsledky v každodenní palbě písemek 
a zkoušení se ne všem podaří. Já i můj okruh 
přátel pociťujeme, že je toho poslední dobou 
na nás hodně. Nejen ze strany školy, ale i ze 
strany toho, co všechno se děje ve světě, 
v našich osobních životech, a hlavně jak 
dobře se s tím každý z nás zvládne poprat. 
Pro mě, jakožto pro člověka, který v lednu 
skládá talentovou zkoušku, je těžké všech-
ny tyto věci skloubit dohromady, tudíž se 

často potýkám 
se stresem. To 
právě on nás mů-
že dost ovlivnit. 
Nemyslím pou-
ze psychicky, 
ale i fyzicky, 
což jsem si bo-

hužel zažila na vlastní kůži, a proto vím, že 
je psychická pohoda velmi důležitá. Věci, 
ze kterých máme obavy, bychom měli brát 
aspoň trochu s nadhledem. Ačkoliv je to 
těžké, věřím, že se mně i ostatním, co dě-
lají nejen talentové zkoušky, ale i přijímací 
zkoušky, podaří je úspěšně složit a že tomu 
stresu, který většina z nás má, se zvládne-
me postavit. 
Lenka Říhová, IX. B, ZŠ Svitavy, Felberova 2
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SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (47. DÍL)  

Radek Jíša
Šestatřicetiletý svitavský rodák Radek Jíša má z pracovních důvodů procestovaný velký kus svě-
ta. Studoval a pracoval v Německu, Číně či Vietnamu, koncertoval i v proslulé newyorské Carne-
gie Hall. Aktuálně učí hru na tubu na konzervatoři v čínském Hangzhou.
Tento rozhovor vznikal několik týdnů, neboť mezinárodní internetové služby jsou v Číně značně 
blokovány.

Jste nejmladším ze tří synů, to hudebně činní 
bratři Vás nasměrovali k hudbě?
„Prvotní seznámení s hudbou přišlo od bráchů. 
Jsem nejmladší a oba dva chodili do umělecké 
školy, takže od nich jsem získal základní pově-
domí. Dalším viníkem je Karel Sax, který dělal 
nábor do přípravného ročníku ve školce a omy-
lem vybral i mě. Posledním viníkem bude Jarda 
Dvořák, který mě nasměroval k tubě.“
 
Hrál jste nejprve na flétnu, pak na tubu. Čím 
Vám tuba tehdy učarovala? Jste jí léta věrný, 
čím je pro Vás nyní? A jak vzpomínáte na své 
začátky ve zdejší umělecké škole a na učitele 
Jaroslava Dvořáka?
„Ona neučarovala mě, já jsem učaroval ji. On 
na ni totiž v dětské dechovce nikdo nechtěl 
hrát. Ale vážně, žádná romantika za tím není. 
Jarda Dvořák mě oslovil, protože jsem na tubu 
měl fyzické dispozice a znal mě přes staršího 
bratra. A já jsem souhlasil, protože mi bylo osm 
let, viděl jsem velký nástroj, v té době větší než 
já, a zrovna jsem hledal náhradu za zobcovou 
flétnu. Maminka nadšená nebyla.
Nyní je tuba pro mě nástroj, jak se hudebně 
vyjádřit. Cílem je hudba, tuba je pouhý způsob. 
Tuba má velký rozsah, nabízí ohromné množ-
ství technik výrazu a barev a má obrovské po-
užití ve všech možných žánrech a stylech. Ka-
ždopádně to není „jen“ tuba. Tuba existuje 
ve čtyřech různých laděních, pěti různých veli-
kostech, má tři až šest ventilů v německém, 
americkém nebo britském stylu. Když k tomu 
přičtu ještě helikon, souzafone, cimbasso, ofik-
lejdu, vídeňskou nebo berlínskou tubu, těch 
kombinací je nepřeberné množství. Bohužel je 
to často opomíjený a podceňovaný nástroj. 
Mé začátky byly ovlivněné velikostí tuby. Je 
velká, těžká a drahá, tak jsem musel chodit cvi-

čit do hudebky. Pod tubou jsem měl dřevěnou 
stoličku, abych dosáhl na nátrubek. Ale přede-
vším jsem byl donucen cvičit skoro denně. Ono 
se špatně lže, že jsem cvičil, když mi učitel musí 
otevřít třídu...:-) A to mi zůstalo, takže Jardu 
otravuji až do dnešních dnů. Jinak si stále vy-
bavuji jeho výraz, když jsme dojeli na soustře-
dění s dechovkou a já mu sdělil, že jsem si 
zapomněl tubu…“

Z víceletého gymnázia ve Svitavách jste pře-
stoupil na konzervatoř v Brně, láska k hudbě 
byla asi silnější, vystupoval jste, zvítězil na sou-
těžní přehlídce v Ostravě či v soutěži Concerto 
Bohemia. Co se Vám vybavuje z této doby?
„Konzervatoř je úžasná škola, kde vládne velmi 
přátelská atmosféra. Vztahy tam neprobíhají 
uzavřeně v rámci tříd, ale v rámci celé školy. 

Vybavuje se mi spousta zážitků, ale radši si je 
nechám pro sebe. V této době jsem hrával 
s mnoha dechovkami po celé Moravě, od hodů 
po koncertní estrády s Moravěnkou. Se spolu-
žáky jsme vytvořili žesťový kvintet, se kterým 
jsme natočili CD nebo hráli v Dubaji. Bylo toho 
opravdu mnoho.“

Do Vašeho života patřila i alternativní hudba… 
Jak se Vám pracovalo třeba na hudbě pro dět-
ské divadlo či na dalších projektech?
„Tak brněnské dětské divadlo Polárka má roz-
hodně své kouzlo. To je malé divadlo s ještě 
menším rozpočtem, kde každý dělá všechno. 
Jevištní technik tam dělá běžnou údržbu, pro-
dává vstupenky, a když je potřeba, tak běhá 
po jevišti v kostýmu Večernice. Já jsem tam 
hrál jen v jednom představení, v Kytici, kde si 
režisér vydupal živou hudbu. Takže chudák 
technik nejen že běhal v kostýmu Večernice, 
ale ještě se musel naučit hrát na bicí. Hudebně 
to byla taková „nacvičená improvizace“ na half 
playback a co představení, to unikát. Skvělá 
zkušenost.“

Tubu jste studoval v Brně, Praze, Bratislavě, 
Hannoveru, lze říci, kde jste se naučil nejvíce? 
Kde jste se cítil nejlépe?
„Nejlépe jsem se cítil v Brně. Přece jen jsem 
tam strávil šest let a i poté jsem se tam vracel 
do Janáčkova divadla. Nejvíce jsem se naučil 
rozhodně v Hannoveru. Kvalita výuky, profe-
sorů i studentů je tam na úplně jiné úrovni. 
Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover patří mezi nejlepší hudební školy 
na světě.“

Po mezinárodních kurzech v Rakousku a Ně-
mecku jste se ocitl v japonském Sapporu, ja-
kou zkušenost jste si odvezl z Japonska?
„Do Sappora jsem se dostal po úspěšném kon-
kurzu do Pacific Music Festival Academy. To je 
mezinárodní vzdělávací hudební festival zalo-
žený Leonardem Bernsteinem. Můžete si to 
představit jako Smetanovu Litomyšl, kde pro-
gram zajišťují vybraní studenti z celého světa 
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pod vedením známých sólistů a dirigentů. Tato 
zkušenost byla k nezaplacení. Mnohokrát se 
Vám nestane stát na jednom pódiu s výběrem 
nejlepších hráčů z Berlínské a Vídeňské filhar-
monie a o pár dnů později z Metropolitní opery 
nebo například Chicago Symphony Orchestra. 
A Kitara Concert Hall v Sapporu je pro mě nej-
lepší koncertní sál na světě. Navíc během pěti 
týdnů navážete s ostatními přátelské vztahy, 
které trvají až do dneška.“ 

Pak přišel vyhraný konkurz do National Centre 
for Performing Arts Orchestra v čínském Pekin-
gu. S jakým očekáváním jste do Číny odjížděl? 
„Ve chvíli odjezdu jsem o Číně nic moc nevěděl 
a velká očekávání jsem neměl. Nicméně kvali-
ta NCPA mě velmi pozitivně překvapila. Tento 
krkolomný oficiální název se často překládá 
i jako Velké národní divadlo a je to výkladní 
skříň nejlidnatější země světa. Vše musí vypa-
dat velkolepě, ať to stojí, co to stojí. V Pekingu 
jsem strávil necelých pět let a s orchestrem byl 
na mnoho mezinárodních turné. Nejvýznam-
nější byl asi koncert v newyorské Carnegie 
Hall.“

Jak se v Číně žije?
„To je jednoduchá otázka, ale není na ni jedno-
duchá odpověď. Čína je rozlohou o trošku 
menší než celý evropský kontinent a rozdíly tu 
jsou obrovské. Co platí v jednom městě, není 
pravda ve druhém. Nejlépe je to vidět nyní 
na přístupu ke covidu, kdy některá města se 
zavírají již při jednom nakaženém a jiná k pro-
blému přistupují sofistikovaněji.
Nicméně pro Čechy bude asi největším roz-
dílem bydlení. Naprostá většina lidí ve měs-
tech bydlí na „uzavřených sídlištích“. Pod tím 
si můžete představit soubor třiceti patrových 
železobetonových budov ohrazených plo-
tem s ochrankou, podzemními garážemi 
a sdílenou zahradou. Ty luxusnější mají třeba 
i bazén. Procházka po jiném „sídlišti“ nepři-
padá v úvahu. S tím souvisejí i vysoké nákla-
dy na kvalitní bydlení. Život ve velkých čín-
ských městech je velmi podobný jako 
ve velkých městech jinde na světě. Hang-
zhou je moderní rozvinuté město velikosti 
Česka. Život je tu mnohem příjemnější než 
v Pekingu, ten je téměř čtyřikrát větší.“

Potkal jste se s významnými dirigenty, zpěvá-
kem Plácidem Domingem a José Curou a řa-
dou dalších osobností, jaký dojem ve Vás tato 
spolupráci zanechala?
„Taková spolupráce je vždy odměnou a zároveň 
motivací pokračovat dál. Na tubu hraji již 28 let 
a neustále cvičit a dále se rozvíjet potřebuje 
ohromné množství motivace a inspirace. Tyto 
koncerty jsou taková třešnička na dortu.“

Působil jste v hanojské filharmonii, je pojetí 
hudby a přístup k hudbě jiný ve Vietnamu 
a třeba v Číně?
„Působil jsem v Sun Symphony Orchestra 
v Hanoji, což je nový projekt orchestru finan-
covaný Sun Group, jednou z největších inves-
tičních společností ve Vietnamu. Bohužel pan-
demie tento projekt pohřbila. Přístup ke klasic-
ké hudbě je celkem podobný. Pro obě země je 
to importovaná hudba, místní hudba vychází 
z jiných tradic. Evropská klasická hudba je tam 
sice na vzestupu, ale je to stále něco „exotic-
kého”. A co se týče hudebních nástrojů, tak 
v obou zemích dominují především housle 
a klavír. Ostatní evropské nástroje jsou pro 
běžné publikum relativně neznámé, ale poma-
lu se to mění.“ 

V době covidové pandemie jste se vrátil 
do České republiky, vrátil jste se rád? :-)
„Samozřejmě. V této době jsem strávil ve Svi-
tavách nejdelší období od mých 15. narozenin. 
Bylo to příjemné si odpočinout a načerpat no-
vou energii.“

Nyní jste opět v Číně, vyučujete na Conserva-
tory of Music v Hangzhou, učíte rád? O jak 
velkou školu jde, kolik má studentů?
„Zhejiang Conservatory of Music je veřejná vy-
soká škola v Hangzhou, provincie Zhejiang, 
hodina cesty vlakem od Šanghaje. Kampus má 
40 hektarů, studuje a bydlí v něm 3276 studen-
tů a mimo jiné se v něm nachází 9 koncertních 
sálů, 102 zkušeben, 842 cvičeben a 6 nahráva-
cích studií. Toť říkají webové stránky. Sám jsem 
to nepočítal, ale čísla to jsou reálná. 
Nestuduje tu žádný cizinec, bohužel zahranič-
ní studenti nyní nedostanou víza. Ale partner-
skou školou je brněnská JAMU. Profesorem 
operního zpěvu je Weilong Tao, který byl 5 let 
sólistou v Národním divadle v Praze a je držitel 
ceny Thálie. A od příštího semestru tu bude 
profesorkou flétny Clara Nováková, světozná-
má flétnistka, česká rodačka, dcera skladatele 
Jana Nováka. O tom jsme se dokonce učili 
na konzervatoři.“

Baví Vás ten proces učit něčemu novému jiné lidi?
„Učím tu hře na tubu, nyní mám 13 studentů, dále 
vedu dechový orchestr a žesťový kvintet. Navíc 
se účastním koncertů školního symfonického 
orchestru, organizuji mistrovské kurzy a hraji 
na komorních koncertech i recitálech. Učení má 
rozhodně něco do sebe. Je zajímavé experimen-
tovat s tím, jaké způsoby zabírají na kterého stu-
denta. Každý je jiný a každý má jiné potřeby.“

Vracíte se do Svitav? Máte oblíbené místo, zá-
koutí?
„Určitě mám, ale to si nechám pro sebe, aby mi 
ho nikdo nevyfoukl….“

Ptala se: Petra Soukupová

JAK FINANCOVAT
• Nabízíme byty nejen do osobního  

vlastnictví, ale i ve formě družstevního 
bydlení na splátky.

OSOBNÍ VLASTNICTVÍ 
Bezpečná investice!
Výhodné úrokové sazby u hypotéky!

DRUŽSTEVNÍ VLASTNICTVÍ
Byty na splátky! Bez hypotéky!
VÝHODY
• Potřebujete pouze 20% z ceny bytu
• Bez posuzování příjmů - vhodné pro  

mladé rodiny, podnikatele na IČO,  
svobodné a seniory

• Budoucí převod do osobního  
vlastnictví kdykoliv

• Zajištění výhodného financování
44 bytů, 1+kk až 3+kk
(Výtah, kryté stání, terasy, nízké provozní náklady)

20% CENY JIŽ OD 
494.000,- Kč  

vč. parkovacího stání

Kontakt: +420 725 125 509  •  e-mail: helena.antosova@evtreality.cz  •  www.bdsvitavska.cz

Inzerce Svitavska_sep.indd   1 18.11.2022   9:10
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SVITAVY A SPORT

Ohlédnutí za podzimními závody trojbojařů

Pojďme se podívat, jak se dařilo našim závod-
níkům, a že těch úspěchů není málo. Začnu 
našimi nováčky, kteří závodili na Mistrovství 
Moravy v klasickém silovém trojboji dorostu 
a juniorů v Blansku: dorostenka ve váhovce 
do 47 kg, Nikola Tomšová získala zlatou medai-
li, a ještě si střihla národní rekord v benčpresu 
50,5 kg na čince. Dorosti Kryštof Kratochvíl 
skončil na 4. místě, Daniel Adámek na 7. místě 
a Milan Cedzo na 6. místě. Jediný junior Michal 
Pytlík skončil na 17. místě.
Na chvilku si zaletíme do Turecka na Mistrovství 
světa v silovém trojboji RAW a EQ dorostu a juni-
orů v Instanbulu, kde náš oddíl zastupovali (ne jen 
oddíl, ale Českou republiku spolu s dalšími závod-
níky) Ondřej Šíp a Richard Novotný. Jak známe 
Ondru, i zde vybojoval další titul, a to vicemistr 
světa v kategorii juniorů ve váhovce do 93 kg. Zís-
kal ne jen stříbro, ale další medaile v jednotlivých 
disciplínách: bronz za dřep (325 kg), benčpres 
(205 kg), zlato v mrtvým tahu (rovných 300 kg 
na čince). Richard skončil na 12. místě.
A teď zase zpátky do Svitav, kde proběhlo Mist-
rovství Východních Čech v klasickém silovém 
trojboji (náš oddíl tyto závody organizoval). Zú-
častnilo se 9 závodníků. Začneme opět ženou, 
a to Terezou Dundálkovou, ve váhovce do 63 kg 
vybojovala bronz. Muži: Zdeněk Pecina ve váhov-
ce do 66 kg vybojoval zlato. Tomáš Lacko ve vá-
hovce do 74 kg vybojoval bronz; ve stejné váhov-
ce závodil i Tomáš Miláček, který skončil hned 
za Tomášem, tedy 4. Ve váhové kategorii do 83 kg 
závodili Petr Kopecký, získal bronz, a Karel Horský 
skončil na 5. místě. V další váhové kategorii 
do 93 kg Libor Zerzánek se 4. místem a Ondřej 
Hladík, který skončil na 5. místě. Poslední na závěr 

(závodilo nás hodně, ale už jsme opravdu na kon-
ci) zlatý Roman Henčl ve váhovce do 105 kg.
Myslela jsem náš poslední závodník ve Svita-
vách ne to, že jsme na konci závodů, ale už se 
pomalu blížíme na konec. Na Mistrovství ČR 
v klasickém silovém trojboji dorostu a juniorů 
si zlato odvezla Nikola Tomšová, kde si opět 
dala nároďák v benči (51 kg na čince). Doros-
tenec Daniel Adámek se umístil na 5. místě.
Zakončím to našimi ostřílenými závodníky ve-
terány, jak už název napovídá, Otevřené Mist-
rovství ČR v klasickém silovém trojboji masters. 
Tomáš Lacko, M1 do 74 kg, vybojoval 2. místo. 
Ani Tomášovi nestačí stříbro a taktéž pokořil 
nové nároďáky v dřepu (205 kg) a mrtvém tahu 
(233 kg) a celkovém trojboji (583 kg). Zdeněk 
Zvonič, M1 do 93 kg, 4. místo. Libor Novák, M2 
do 83 kg, vybojoval 2. místo.
Všem gratuluji za vydařené úspěchy! Mnoho 
dalších úspěchů přeji i v novém roce, ať cinka-
jí ne jen rolničky, ale i medaile a také pořádné 
váhy (na činkách)!  Kristýna Šigutová

Po polovině základní části vedou Tuři skupinu Východ
Pod bezednými koši v první basketbalové lize 
Turům ze Svitav velmi svědčí. Po odehraných 
devíti zápasech nepoznali hořkost porážky 
a svými výkony dávají jasně najevo, že chtějí 
vylepšit loňské třetí místo a poprat se o postup 
do baráže o účast v KNBL. Trenér Peter Bálint 
musí být spokojen především s obrannou čin-
ností svých hráčů, kteří drží v průměrů své sou-
peře na 57 bodech. V útoku dávají Tuři v prů-
měru 92 bodů, když nejlepšími střelci bývají 
většinou Pavel Slezák s Jakubem Joklem. Svo-
jí suverénní jízdu okořenili i velmi cennou vý-

hrou nad Královskými sokoly z Hradce Králové 
90:74.  Velký zápas je pravděpodobně čeká 8. 
prosince ve Svitavách. Pokud přejdou přes 
soupeře ze Žabovřesk, narazí v dalším kole 
Českého poháru na tým KNBL vedený ExTurem 
Lubošem Růžičkou – Basket Brno. Pokud bu-
dou Tuři v plné síle, mohou být třetímu týmu 
KNBL zdatným soupeřem. Pojďme po dlouhé 
době vyprodat halu Na Střelnici!!! Trenér Bálint 
bude hrát proti svému synovi a manažerem 
Brna je ExTur Roman Marko. Ó Tuři, ó Tuři, oce-
loví muži…  Pavel Špaček

Florbalová sezóna 
pro mládež  
odstartovala

Během podzimu odehráli svitavští florbalisté 
a florbalistky první zápasy nové sezóny. Nej-
mladší z kategorie přípravky se představili 6. 
listopadu na domácí palubovce. Pro některé to 
sice byly první zápasy v životě, ale i přesto bylo 
vidět, že se děti florbalem baví. Holky a kluci 
z kategorie elévů už mají za sebou 3 turnaje 
včetně jednoho domácího, který se odehrál 
v Šapitu. Mladší žáci a žákyně se během října 
a listopadu vydali do Dolních Ředic a do Lanš-
krouna, kde poměřili své síly s ostatními týmy 
z regionu. Starší žáci vstoupili do sezóny turna-
jem v Lanškrouně. V této kategorii se vede 
dlouhodobá tabulka a Svitavy se aktuálně na-
cházejí na 4. místě.
Trenéři během října také nezaháleli a vyrazili se 
vzdělávat do pražského Tatranu Střešovice. 
Jednalo se o první společnou akci v rámci naší 
spolupráce, kdy jsme byli přizváni na jejich in-
terní seminář. Celý den se probírala příprava 
tréninků, aby děti tréninky bavily a zároveň byly 
co nejefektivnější. Bylo pro nás velice přínosné 
být chvíli součástí jednoho z největších klubů 
v ČR a moc se těšíme na další spolupráci.
Až do Vánoc budou všechny kategorie trénovat 
a 25. prosince od 15:30 nás čeká v domácí 
hale Na Střelnici tradiční hemžení, kdy se se-
jdou všichni hráči, hráčky, trenéři a příznivci 
svitavského florbalu v tematických maskách 
a užijí si odpoledne plné florbalu. Přijďte se 
sami zúčastnit nebo se jen podívat a nasát at-
mosféru florbalových Vánoc. Sára Olšánová

Vánoční turnaj  
v královské hře
Šachový klub pořádá tradiční vánoční turnaj, 
který je jedním z prestižních turnajů klubu. 
Ve Svitavách má tento turnaj už osmnáctiletou 
tradici. Letošní turnaj se uskuteční 23. prosince 
v prostorách Multikulturního centra Fabrika Svi-
tavy od 8.30 hodin. Účastnit se jej mohou jed-
nak děti a mládež, ale i dospělí, kteří mají rádi 
královskou hru a nebojí se střetnout s dalšími 
hráči našeho i jiných krajů.  (ak)


