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Tři králové  
opět přijedou
Nebyli to králové, ale mudrci. Co to zna-
mená? Lidé trpěliví dívat se, uvidět a po-
rozumět. Spatřili zářící hvězdu, otevřeli 
knihy a pochopili. Narodí se veliký král 
v daleké zemi židovské. Otevřeli se na-
ději a přijali její výzvu: Zvedněte hlavy, 
vstaňte a vydejte se na cestu. Za nadějí. 
Odhodili strach a nasedli. Tichá úzkost 
z dálky je provázela, ale hvězda zářila 
víc. A cestou dějinami se k nim přidáva-
li další mudrcové, kteří hledajíce krále 
stali se sami králi naděje. 
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A máme tu rok třiadvacet!
Milí přátelé, pravou nohou do nového roku! Do roku 2023. Jaký bude? Co všechno nás čeká, bu-
deme šťastní, bohatí a zdraví? Neumím na tyto otázky odpovědět. Mohu vám však prozradit, co nás 
všechno v tom roce třiadvacátém čeká. Jaké budou koncerty, divadla, setkání na náměstí, v parku 
nebo ve Fabrice ve městě Svitavy.

A tak otevírám kalendář roku 2023:
Leden: jako každý rok začínáme Tříkrálovým 
průvodem z náměstí za betlémem do Červe-
ného kostela svatého Josefa, letos 8. ledna.
Únor: roztančený muzejní Masopust s maskami 
a zabíjačkou na náměstí 18. února a karneva-
lové veselice, třeba s Krůčkem.
Březen: plesání na městském plese ve Fabrice 
a taky spousta plesů maturitních.
Duben: na Apríla slavíme Velikonoce v Muzeu 
a nastává čas krajských amatérských přehlídek: 
divadla, filmu a Porty. A taky úplně nově víkend 
jazzové dílny a koncertů s názvem Jazz Spot!
Květen: Fabrice bude patnáct let! A to oslavíme 
se svitavskými kapelami 27. května před Fab-
rikou a ve Fabrice, a hlavně s vámi se všemi!
Červen: to bude měsíc festivalů: Svitaverna- 
festival jídla hudby a divadla v parku – vloni 
poprvé a vydařená – a tak letos podruhé – 3. 
června. Národní přehlídka Dětská scéna ve Svi-
tavách pojedenácté a tentokrát otevřená měs-
tu! Festival svitavské Charity Vzadu v sadu, 

tentokrát ve Vincentových zahradách 17. červ-
na. Festival plný hudby Rosnička na Rosničce 
– jako vždy a letos 30. června a 1. července.
Červenec + srpen: Pivní slavnosti (po kolikáté 
už?) na náměstí, tentokrát s turbo-šanson ka-
pelou Poletíme? a mnohými dalšími 15. červen-
ce. Prázdniny v Parku plné pohádek pro děti, 
koncertů a letního kina pro všechny. Struny 
v podloubí – na náměstí v úterních podveče-
rech podruhé a s úžasnými muzikanty a vámi!
Září: Pouť ke svatému Jiljí je s námi už dvaatři-
cet let první neděli v měsíci září, což je letos 3. 
září, a bude určitě plná divadel! 16. září Zažij 
město jinak s Nadací Josefa Plívy. Svatováclav-
ský košt 23. září s Ivanem Hlasem anebo s Jož-
kou Šmukařem.
Říjen: Týden knihoven s naší knihovnou, Svátek 
seniorů, amatérské divadelní setkání POSED 
v Trámu 21. října a Halloween aneb Strašidelná 
Fabrika s Krůčkem 31. října.
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Pokračování ze strany 1
Pod hvězdou, co se zastaví až nad Bet-
lémem. 
A tak letos znova, po čtyřiatřicáté, vje-
dou Tři králové na svitavské náměstí 
u mariánského kostela a zarazí koně 
u vánočního stromku. Kdy? V neděli  
8. ledna 2023 v 16.30 hodin. A potom 
– po krátkém uvítání – zamíří ke koste-
lu sv. Josefa za zvuku trubek a zpěvu 
koled provázeni vámi, kterým právě září 
hvězda naděje. Program v Červeném 
kostele s živým betlémem v neuvěřitel-
né atmosféře, kterou si sami vytvoříme. 
Těší se na vás: jezdectvo Markéty Bár-
tové z Kamenné Horky a Šumových ze 
Šumburka, svitavští trubači p. Moravce 
a farní skupina Rysk, Historický klub 
Záviš a svitavský farář žehnající do no-
vého roku.  Miloslav Štrych

Pokračování ze strany 1
Listopad: putování se svatým Martinem a Tram-
táryjí z náměstí do parku, kdy jindy než 11. 11. 
Hledání hvězdy Davidovy se svitavským muzeem.
Prosinec: advent advent advent advent, legen-
dární Vánoční bigbít a silvestrovský ohňostroj 
nám připomene, že jsou Vánoce a že právě 
končí rok 2023!

Milí přátelé, tak takový bude ten nový rok s čís-
ly 23 na konci. A to je jenom zlomek toho, co 
nás všechno čeká v kině, v muzeu, v knihovně, 
Fabrice, Tyjátru, Trámu, Ottendorferově knihov-
ně, Nadaci Josefa Plívy, v parku, na náměstí 
a vůbec – po celých Svitavách! 
A to jsem ještě zdaleka nenapsal, co všechno 
už máme v našem kalendáři s rokem 2023:
21. ledna Buty v Tyjátru
13. února Jan Spálený + ASPM ve Fabrice
1. 3. Divadlo Petra Bezruče Ostrava – Šikmý 
kostel ve Fabrice
11. dubna koncert Radůzy ve Fabrice
15. dubna Dan Bárta + Illustratosphere ve Fabrice
26. dubna Melody Makers + Ondřej Havelka 
ve Fabrice
27. dubna Václav Hudeček + Lukáš Klánský 
v Ottendorferově knihovně
15. května koncert 4 tenorů ve Fabrice
23. května Štěpán Rak v Ottendorferově 
knihovně
17. června Pražský výběr před Fabrikou
19. června Divadlo Járy Cimrmana – Záskok 
ve Fabrice
1. září Tata Bojs na náměstí Míru
11. září Bratři Ebeni ve Fabrice
…a to ještě zdaleka není všechno… a to ještě ani 
zdaleka nevím, co nás v tomto roce ještě čeká… 
a co všechno připravili naše hudebka, Tram-
táryje, Krůček, Nadace Josefa Plívy Charita, 
Senioři, Zálesáci, Skauti a všichni, na které jsem 
zapomněl a kterým se omlouvám.

Milí přátelé, tak takový bude ten nový rok třiadva-
cet. Myslím, že bude stát za to a že to bude dob-
rý rok. Přejme si, aby byl takový, jaký ho chceme 
mít…! A mějme se rádi. Těšte se, těším se. 

Petr Mohr

Vážení Svitavané, 
s příchodem nového roku slavíme 30. výro-
čí od vzniku České republiky. Zda rozdělení 
České a Slovenské republiky bylo správnou 
volbou, musí posoudit každý sám. Stejně 
tak je na každém z nás v lednu zvolit nové-
ho prezidenta. Moc bych si přál, aby se jím 
stal někdo, kdo přestane rozdělovat společ-
nost a na koho budeme po dlouhé době 
pyšní. Prosím, využijte svého práva volit, 
zpětné nadávání v hospodě už je úplně 
k ničemu.
Stejně tak nadávání na sociálních sítích, 
svádění všech špatných věcí na dru-
hé  a čekání, zda vám odpoví, je úplně k ni-
čemu.  Sociální sítě fungují stejně jako ko-
munikace v hospodě. Také si každý z nás 
při návštěvě hospody sedá ke stolu s lidmi, 
se kterými se chce bavit. A pokud uslyší 
od sousedního stolu diskusi na jakékoliv 
téma, určitě se do ní nezapojuje.

Proto, pokud vás opravdu něco ve Svita-
vách trápí a chtěli byste, abychom se k věci 
vyjádřili, prosím, kontaktujte nás (například 
emailem, moje adresa je simek@svitavy.cz). 
Na webových stránkách města je diskusní 
fórum, stejně tak kontakty na všechny za-
stupitele.  Za sebe musím konstatovat, že 
vám rád odpovím na váš dotaz, případně 
se můžeme k danému tématu osobně sejít, 
vůbec se tomu nebráním.
Nyní jsme v době nových předsevzetí. Zkus-
me si všichni dát předsevzetí slušného cho-
vání, korektní komunikace a vzájemné sna-
ze dělat naše město krásnější. Neujíždějme 
na vlně populismu a negace. Tak, jak by-
chom si tyto vlastnosti přáli u nového prezi-
denta, zkusme na tom pracovat u sebe.
Vážení Svitavané, dovolte mi vám všem 
popřát krásný nový rok 2023. 

David Šimek, starosta města 

Vybírali jsme na dobrou věc
Přijít si užít příjemné odpoledne s přáteli, pokochat se nazdobeným okolím, nasát vánoční atmo-
sféru, a ještě pomoci těm, kteří to potřebují… To bylo hlavní motto Sousedského setkání u Lange-
rovy vily ve Svitavách. A naplnilo se do posledního puntíku.

Díky lidem, kteří na místo dorazili, se podařilo 
vybrat 62 500 korun, které Charita Svitavy vyu-
žije na přímou sociální podporu rodinám, které 

se ocitly v nouzi. Na svitavskou Charitu se totiž 
obrací stále více lidí s prosbou o pomoc v těž-
ké situaci. „Když se například matce samoživi-
telce rozbije pračka, je to výdaj, na který její 
rozpočet nestačí, peníze má rozpočítané přes-
ně na měsíc, na rezervu nezbývá. My provede-
me šetření, a pokud máme volné prostředky, 
pomůžeme,“ naznačuje ředitelka svitavské 
Charity Vendula Kouřilová jeden z řady přípa-
dů, které se běžně stávají.
Na místě mohli lidé přispívat do kasiček dob-
rovolným příspěvkem, za který dostali různé 
drobnosti – výtečné linecké cukroví, teplý punč, 
dobrou kávu či rukodělné výrobky klientů Cha-
rity. Také si mohli zakoupit vánoční dekorace či 
svitavské upomínkové předměty. Obzvláště 
vánoční hrníček měl velký úspěch.
Děkujeme všem, kteří přispěli. Těšíme se zase 
na sousedském setkání v roce 2023. (red)

VÍTE, ŽE…

…jsme pro vás v listopadu otevřeli „sta-
ronovou“ prodejnu tabákových výrob-
ků, alkoholu, stáčeného vína z Vinařství 
Blažek, tiskovin, drogerie, drobného 
zboží a sběrny SAZKA ve Svitavách 
na Větrné? Pro další informace a pře-
hled novinek navštivte náš web www.
facebook.com/trafikavejir. Neváhejte 
nás poctít svojí návštěvou. 

Těšíme se na vás.
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V lednu si zvolíme prezidenta republiky
V pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 
od 8:00 hodin do 14:00 hodin proběhne volba 
prezidenta republiky. Právo volit má každý ob-
čan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze 
ti občané, u kterých nastala zákonem stanove-
ná překážka volebního práva. 
Volič hlasuje ve volebním okrsku podle místa 
svého trvalého pobytu. Občan může také hla-
sovat v jiném volebním okrsku na území České 
republiky nebo v cizině na zastupitelském úřa-
du za předpokladu, že požádal obecní úřad 
v místě svého bydliště o vydání voličského 
průkazu. Obecní úřady přijímají písemné žá-
dosti o voličský průkaz do pátku 6. ledna 2023 
a osobní žádosti do středy 11. ledna 2023 
do 16 hodin. Před vlastním hlasováním, při pro-
kazování osobní totožnosti, musí v tomto pří-
padě volič předložit a odevzdat okrskové vo-
lební komisi voličský průkaz. Pokud občan žije 
trvale v zahraničí, může se nechat zapsat 
do zvláštního seznamu voličů u nejbližšího za-
stupitelského úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb, tj. do 10. ledna. Ten volič, kte-
rý nebude mít k dispozici hlasovací lístky, je ob-
drží v den voleb přímo ve volební místnosti nebo 

od 6. ledna na podatelnách městského úřadu. 
Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okr-
skové komisi prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky předložením plat-
ného občanského průkazu nebo cestovního 
pasu ČR. 
Do úřední obálky, kterou obdrží ve volební 
místnosti, vloží volič pouze 1 hlasovací lístek 
toho kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. 
Volič může také ze závažných důvodů, zejmé-
na špatného zdravotního stavu, hlasovat doma. 
O návštěvu členů okrskové volební komise 
může požádat do dne konání voleb na odboru 
správních činností Městského úřadu Svitavy (A. 
Peňázová, tel. 461 550 415) a ve dny konání 
voleb pak u okrskových volebních komisí. 
Volba prezidenta republiky může být dvouko-
lová v případě, že ani jeden z kandidátů neob-
drží v prvním kole nadpoloviční většinu z cel-
kového počtu platných hlasů oprávněných 
voličů. V případě konání II. kola se volba usku-
teční v pátek 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. 
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidá-
ti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí 
umístili na prvních dvou místech. Hlasovací 
lístky v případném druhém kole volby voliči 
obdrží až ve volební místnosti.

Ve Svitavách se bude volit v osmnácti stálých 
volebních okrscích. Vymezení volebních okrsků 
a umístění volebních místností zůstává 
od předcházejících voleb nezměněno. 

Pavla Velecká, OSČ

Z jednání rady
Rada na svém 33. zasedání dne 14. listopa-
du 2022 mj.:
 • schválila zveřejnění výběrového řízení 

na získání nájmu bytu č. 7 v domě Alešova 
1427/9 ve Svitavách;

 • schválila uzavření Smlouvy o zajištění úklidu 
společných prostor v Domě zvláštního určení 
s pečovatelskou službou na ul. Felberova 
715/31 ve Svitavách s PUCLE služby s.r.o., Brno;

 • odsouhlasila vyslání Mgr. Jiřího Žilky, člena 
Rady města Svitavy, do správní rady Květné 
Zahrady.

Rada na svém 34. zasedání dne 21. listopa-
du 2022 mj.:
 • schválila plán práce Rady města Svitavy 

na období roku 2023 a doporučila zastupi-
telstvu města schválit plán práce Zastupitel-
stva města Svitavy na období roku 2023;

 • schválila záměr rozšíření veřejného pohře-
biště o 21 hrobových míst;

 • schválila uzavření smlouvy o dílo se zhotovi-
telem P&P InTech s.r.o ve věci zhotovení pro-
jektové dokumentace pro zadání veřejné 
zakázky na stavební práce na stavbu „Rekon-
strukce kanalizace a vyvolaná přeložka vo-
dovodu na ul. Lidická, Svitavy a „Rekonstruk-
ce kanalizace ul. Na Barikádách, Svitavy“.

Rada na svém 35. zasedání dne 28. listopa-
du 2022 mj.:
 • schválila zřízení komisí: majetkoprávní, byto-

vé, pro výběr žadatelů o nájem bytu v domě 
Milady Horákové 494/92 ve Svitavách (se 
vstupními byty pro osoby v nepříznivé soci-
ální situaci), komisi pro vyřazování nepotřeb-
ného majetku, komisi fondu regenerace 
památek, komisi pro sociální a prorodinnou 
problematiku, komisi pro sport a volnočaso-
vé aktivity, komisi pro kulturu a cestovní ruch, 
komisi mediální a komisi dopravní a součas-
ně i jmenovala jejich členy;

Rada na svém 36. zasedání dne 5. prosince 
2022 mj.:
 • schválila poskytnutí věcného daru – poukáz-

ky na nákup zboží v DM DROGERIE SVITAVY 
v hodnotě 2000 Kč rodičům prvního občán-
ka města Svitavy narozeného v roce 2023 
ve Svitavách;

 • schválila poskytnutí dotace společnosti TOM 
ČR (40 128 Kč), společnosti Pionýr z.s. – Pi-
onýrská skupina Vysočina Svitavy (24 736 
Kč), společnosti Modelářský klub p.s. – Mo-
delklub (18 785 Kč);

 • schválila žadatele o finanční příspěvek 
z Fondu regenerace památek města Svitavy 
v roce 2022 a doporučila zastupitelstvu 
města schválit konkrétní jména a částky (viz 
zastupitelstvo města 12. 12. 2022).  (red)

Programové  
prohlášení Rady 
města Svitavy
Po dlouhých jednáních všech čtyř politic-
kých subjektů vzniklo programové prohláše-
ní Rady města Svitavy, které popisuje směr, 
jakým se má vedení města v plánu v nadchá-
zejících čtyřech letech ubírat. A to v oblas-
tech rozvoje města, životního prostředí, do-
pravy, bezpečnosti, vzdělávání, sociálních 
služeb a aktivního života. Celé znění si mů-
žete přečíst na webových stránkách města 
www.svitavy.cz. (kk)

Vítání občánků
Nové občánky Svitav jsme v roce 2022 napo-
sledy přivítali v sobotu 3. prosince. Slavnostní-
ho ceremoniálu se v obřadní síni Langerovy vily 
ujal zastupitel Harald Čadílek, který popřál 
mnoho štěstí do života těmto dětem:

Barbora Kafedžič / Robin Jachan / Gabriel Ho-
las / Maxmilián Banás / Václav Dvořák / Natha-
niel Drábek / Matyáš Richter / Samuel Richter 
/ Meda Mazáková / Dominik Kuřík / Štěpán 
Kureš / Matěj Kolovratník / Agáta Felkl

Také v roce 2023 budeme pokračovat s touto 
pěknou tradicí, kdy jednou za dva měsíce slav-
nostně přivítáme nově narozené děti našeho 
města. Pokud máte zájem se ceremoniálu se 
svým miminkem zúčastnit, kontaktujte, prosím, 
matriční úřad na tel. 461550412, 461550411 
nebo 731677735, popř. emailem matrika@svi-
tavy.cz (narozené děti nejsou zvány automatic-
ky). Všem novým občánkům přejeme ještě 
jednou hlavně hodně zdraví a štěstí.  (kk)

Krásné narozeniny

V prosinci oslavila své 102. narozeniny nejstarší 
občanka města, paní Dědičová. Přejeme jí také 
touto cestou pevné zdraví a spoustu elánu, kte-
rého má stále na rozdávání. O tom nás přesvěd-
čila v průběhu blahopřání, kde mimo jiné popi-
sovala, jak v současné době pročítá návod k dár-
ku v němčině (protože v češtině není k dispozici) 
se současným luštěním slov ve slovníku.  (kk)
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Navýšení poplatku za svoz 
komunálního odpadu
Na základě navýšení skutečných nákladů 
za nakládání s odpady, které město Svitavy 
hradí společnosti LIKO SVITAVY, a.s. (960 Kč 
za osobu a rok), schválilo zastupitelstvo 
na svém prosincovém jednání navýšení poplat-
ku za komunální odpad pro rok 2023, a to 
na 924 Kč za osobu a kalendářní rok.
Zdražování je dáno výrazným zvýšením vstup-
ních nákladů (odstranění odpadu, mzdové ná-
klady, třídění odpadů, zvýšení pohonných 
hmot, mýtné) a také novou legislativou, která 
městu ukládá limit množství směsného komu-
nálního odpadu vyprodukovaného jedním ob-
čanem za jeden rok, při jehož překročení do-
chází k sankcím v podobě zvýšení poplatku 
za uložení na skládku (ve Svitavách jsme limit 
190 kg v roce 2022 překročili přibližně o 36 ki-
logramů). 
Rozdíl mezi skutečnými náklady a poplatkem 
za komunální odpad ve výši 36 Kč na osobu 
a rok bude kryt z příjmů města, které získává 
od kolektivního systému EKO-KOM, a.s. za vy-

tříděné složky komunálního odpadu (papír, 
plasty, sklo, kovy), jenž občané v průběhu roku 
odložili do kontejnerů na separovaný sběr. Ten-
to příspěvek na občana se, jako poděkování 
za vaši aktivní podporu v třídění, pro rok 2023 
zvýšil o 12 korun.

Platba poplatku
Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na celý 
rok v období od 2. ledna do 30. září 2023. 
S ohledem na vysoký nárůst ceny poplatku se 
vedení města rozhodlo prodloužit termín splat-
nosti o tři měsíce (v roce 2022 byla splatnost 
do konce června). I když poplatek zůstává splat-
ný jednorázově, za jednotlivé členy domácnos-
ti ho lze platit zvlášť. Vícečlenné domácnosti se 
tak mohou vyhnout jednorázovému vysokému 
výdaji za celou domácnost. Bližší informace 
k úhradě poplatku získáte u pracovnic odboru 
životního prostředí Jany Alexové (461 550 253) 
a Lenky Štarmanové (461 550 254). 

Vít Baránek, OŽP

Vodné a stočné  
pro rok 2023
Provozovatel vodovodu a kanalizace, společ-
nost Vodárenská Svitavy s.r.o., projednal v lis-
topadu s vedením města Svitavy ceny vodné-
ho a stočného pro rok 2023, ty následně 
schválila Rada města Svitavy a členská schů-
ze dobrovolného svazku obcí Skupinový vo-
dovod Svitavy. Vlivem navýšení vstupních 
nákladů (elektrická energie, pohonné hmoty, 
chemikálie, armatury, cena externích služeb) 
a zvýšením potřeby prostředků pro obnovu 
vodovodů a kanalizací ze strany vlastníků byla 
cena pro vodné a stočné zvýšena. V roce 2023 
budou platit tyto ceny: pro fakturaci vodného 
ve výši 49,16 Kč/m3 s DPH a u vody odvedené 
k čištění (stočné) na 53,23 Kč/m3 s DPH. Ceny 
pro vodné jsou platné i pro obce zásobované 
v rámci Skupinového vodovodu Svitavy (Ja-
vorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov a Ven-
dolí). Poměr objemu fakturovaných m3 se pro-
vede technickým propočtem.  

Jaromír Hurych, jednatel  
Vodárenská Svitavy s.r.o. 

Cena vodného a stočného 
pro rok 2023

Kč/ m3 bez DPH Kč/m3 s 10% DPH

vodné 44,69 49,16
stočné 48,39 53,23
vodné  
+ stočné 93,08 102,39

Kam odkládat  
vánoční stromky
Vánoční stromky mohou být na komunitní kom-
postárně podrceny a zpracovány do kompostu, 
prosíme tedy o jejich důkladné odstrojení 
a uložení primárně do velkoobjemových zele-
ných kontejnerů určených pro BIO odpad. 
Ve vybraných lokalitách, zejména na sídlištích 
a ve více obydlených městských částech, bu-
dou velkoobjemové zelené kontejnery na BIO 
odpad přistaveny i nad rámec běžných svozů. 
Pečlivě odstrojené vánoční stromky tedy uklá-
dejte přímo do nich.
Mimořádně je možné stromky uložit také sa-
mostatně u kontejnerových stání, odkud je 
zhruba do poloviny ledna bude odvážet spo-
lečnost SPORTES. Rozhodně, prosím, nemí-
chejte stromky s komunálním odpadem. Dě-
kujeme všem občanům za dodržení pořádku 
kolem kontejnerů.  Vít Baránek, OŽP

Už máte ve svém chytrém telefonu  
nainstalovanou Marushku k hlášení závad?
Narazili jste ve Svitavách na vylomenou znač-
ku, nepořádek kolem kontejnerového stání 
nebo jinou závadu? Ohlaste ji rychle a jedno-
duše přes aplikaci v chytrém telefonu. Již pá-
tým rokem mohou občané Svitav k hlášení 
závad, různých nedostatků nebo nepořádku 
ve městě využívat aplikaci Marushka Photo. 

Jak funguje? 
Do chytrého telefonu si stačí stáhnout aplikaci 
Marushka Photo (dostupná je verze jak pro An-
droid, tak pro iOS), při prvním spuštění nastavit 
lokalitu pro hlášení závad na oblast „Svitavy“ 
a povolit aplikaci potřebné přístupy, aby mohly 
být správně nahrány údaje o závadách (poloha, 
fotografie). Když na cestě po městě narazíte 
na nějakou závadu, stačí ji v aplikaci vyfotit (pří-
padně připojit k záznamu již uloženou fotogra-
fii), napsat krátký popis závady a odeslat. Měst-

ská policie každý došlý podnět posoudí a zašle 
problém k vyřešení kompetentní osobě. Pokud 
nahlášená upozornění nespadají do kompe-
tence města a vyskytují se na soukromých po-
zemcích, bývají k nápravě vyzvány soukromé 
subjekty.

Na webových stránkách města v sekci Občan 
– Potřebuji vyřídit – Marushka najdete podrob-
ný popis, jak s aplikací zacházet. Stejně tak tam 
můžete nahlédnout do interaktivní mapy s ak-
tuálně hlášenými závadami (a jejich stavem) 
nebo odkazy pro stažení aplikace. (kk)

Vánoční dárek ze Svitav na Ukrajinu
Naše partnerské město Perečyn se důsledkem válečného konfliktu na Ukrajině potýká 
s nedostatkem elektrické energie, která funguje denně pouze zhruba čtyři až šest hodin. 
Problém zasahuje také do zásobování obce vodou, protože čerpadla, která distribuují 
vodu z vodojemu po městě, bez elektřiny nefungují. Vedení města Svitavy proto odsou-
hlasilo zakoupení a darování elektrocentrály za 370 tisíc korun. „Elektrocentrála pomůže 
rozhýbat čerpadla, když nepůjde proud. Jsme rádi, že lidem v Perečyně můžeme pomo-
ci alespoň touto cestou,“ vysvětlil starosta David Šimek. (kk)
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Fyzické napadení neznámým 
mužem
V brzkých ranních hodinách dne 7. 12. došlo 
na ul. Raisova k fyzickému napadení muže, kte-
rý byl na místě nalezen s krvácející tržnou rá-
nou na hlavě. Poškozený hlídce strážníků sdě-
lil, že byl fyzicky napaden pro něj neznámým 
mužem, který jako zbraň měl použít osu malé 
jednoruční činky, která byla na místě nalezena. 
Po napadení měl útočník utéct neznámo kam. 
Následně bylo společně s hlídkami Policie ČR 
provedeno propátrání širší lokality za účelem 
vypátrání útočníka, ale bezvýsledně. Nebyl 
znám motiv činu ani jiné okolnosti případu. Po-
škozený byl odvezen k ošetření do nemocnice. 
Použitá zbraň byla předána policii, která si pří-
pad převzala k dalšímu šetření s podezřením 
na spáchání trestního činu.

Měření rychlosti v roce 2023 
Informuje vás, že v roce 2023 byla městské 
policii ze strany Policie ČR schválena místa 
pro měření rychlosti v katastru obce Svitavy. 
V rámci informovanosti všech občanů uvádí-
me ulice, kde je měření povoleno a v letošním 
roce bude z naší strany prováděno. Jedná se 
o ulice Poličská, Pražská, Olbrachtova, Brněn-
ská, U Dolního rybníka, U Stadionu, M. Horá-
kové, Riegrova, Hlavní, Lanškrounská a Jana 
Želivského. Dle platné legislativy může stráž-
ník městské policie měřit jen na místech 
schválených Policií ČR. Nelze tedy měřit na ji-
ných místech ve městě, byť by to situace 
i mnohdy vyžadovala. Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Od ledna roku 2023 můžeme na náměstí  
parkovat 30 minut zdarma
Ve Svitavách se nachází tři lokality, které je možné využít ke stání motorového vozidla pouze 
po zaplacení sjednaného parkovného. Jedná se o parkovací místa u nemocnice (ulice Kollárova 
a U Nemocnice), kde je placené parkování v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin. A dále o par-
kovací místa na/u náměstí Míru, která čekají od roku 2023 novinky.

Tou největší je možnost zaparkovat na náměs-
tí zdarma, a to po dobu 30 minut. Pokud si tedy 
potřebujete vybrat peníze v bankomatu, udělat 
si rychlý nákup nebo si třeba vyzvednout léky 
v lékárně, nemusíte nově řešit žádnou platbu 
a jít si rovnou vyřídit potřebné záležitosti.
Jestli víte, že se na náměstí zdržíte déle, první 
placená hodina parkování vás přijde na 20 ko-
run, za každou další započatou hodinu pak 
zaplatíte 30 korun. Možností je také zakoupit si 
celodenní parkovné za 200 korun nebo platbu 
vyřešit koupí pololetní či roční parkovací karty 
na Městském úřadě Svitavy. 

Změna doby, po kterou je nutné za parkování 
na náměstí platit
Od 1. ledna 2023 se mění doba, ve které je nutné 
za stání na náměstí platit, nově je tato povinnost 
v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. „Zkrátili 
jsme dobu placeného parkování o hodinu. Ještě 
minulý rok bylo nutné platit od sedmi hodin ran-
ních, teď jsme posunuli parkovné až od osmi 
hodin. Rodiče, kteří vezou děti do školy a chtějí 
si třeba rychle koupit něco v pekárně, tak nebu-
dou mít s placením žádné starosti. Stejně jako 
lidé, kteří na náměstí bydlí a odjíždí ráno do prá-
ce. Pokud přijedou ve všední den z práce odpo-
ledne po páté hodině a další ráno před osmou 
odjedou, platit parkovné vůbec nemusí. Naším 
cílem je především dostat z náměstí vozidla, 
která tam zabírají parkovací místo po celý den 
bez platby parkovného,“ vysvětluje hlavní záměr 
změn starosta David Šimek. 

Stejně jako v roce 2022 zůstává bezplatné par-
kování v sobotu, v neděli a ve dnech státem 
uznaného svátku. 
Oproti dřívějšímu nařízení mohou nově uživa-
telé vozidel s označením O7 (vozidlo přepravu-
jící osobu těžce zdravotně postiženou) a O2 
(vozidla řízené osobou sluchově postiženou) 
parkovat zdarma na vyhrazených místech pro 
vozíčkáře označených kresleným piktogramem 
a dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviš-
tě“ (v tomto případě musí být parkovací průkaz 
umístěn za předním sklem motorového vozidla).
Parkovné za vozidla, kterými vjíždíte do dvorů, 
garáží nebo do autoservisu a neparkujete 
s nimi přímo na parkovacích stáních na ná-
městí, hradit nemusíte.

Přibude lokalita placených parkovacích stání
Od Nového roku bude nutné platit za parková-
ní nejen přímo na náměstí Míru a v přilehlých 
ulicích, ale také v ulici Horova a části ulice T. G. 
Masaryka sousedící s náměstím.

Platba parkovného v automatu
K platbě krátkodobého parkovného je možné 
využít tří parkovacích automatů nacházejících 
se na náměstí, v nichž lze platit jak hotovostí, tak 
bezhotovostně. Při platbě je nutné zadat SPZ 
parkujícího vozidla, nově však není nutné lístek 
nosit zpět a umisťovat za okno automobilu. 

Platba parkovného pomocí aplikace
Druhým, pro mnohé pohodlnějším, způsobem je 
platba přes aplikaci MPLA, která je nejvyužívaněj-
ší aplikací nejen v ČR, ale také na Slovensku. 
Můžete s ní platit například v Litomyšli, České 
Třebové, stejně jako v Brně, Pardubicích či Praze. 

Postup pro platbu je jednoduchý:
1. stáhnete si aplikaci MPLA do mobilního te-

lefonu (odkazy najdete níže)
2. uložíte SPZ vozidla (případně více vozidel)
3. na zobrazené mapě vyberete lokalitu, 

ve které budete parkovat
4. zvolíte délku předpokládaného parkování
5. zaplatíte zvolenou platební metodou přímo 

z telefonu

Tato varianta má další výhody. Při blížícím se 
konci zaplaceného parkovného vám přijde 
upozornění. V ten moment víte, že bude nutné 
náměstí s vozidlem opustit, nebo si můžete 
parkovné prodloužit na dálku z místa, na kte-
rém se právě nacházíte. 

Kde parkovat
Vzhledem k tomu, že je náměstí Míru obytnou 
zónou, lze parkovat pouze na místech označe-
ných informativní značkou „parkoviště“. „Stále 
narážíme na spoustu vozidel, která parkují 
v místech, kde to není povoleno. Příkladem je 
stání před pekařstvím Sázava nebo na refýžích 
u hotelu Slavia,“ upozornil na problematická 
místa velitel městské policie Rostislav Bednář. 
Ačkoliv toto nařízení platí již přes půl roku, řidiči 
danou povinnost neustále porušují, takže 
na místě často provádí kontrolu strážníci.  (kk)

Novinky parkování  
na náměstí 2023:
 • Prvních 30 minut zdarma
 • Zkrácení doby placeného stání  

na náměstí na 8:00–17:00  
(v pracovní dny)

 • Zrušená povinnost umístit 
parkovací lístek za okno vozidla

 • Platnost parkovací karty ve všech 
lokalitách placeného stání

 • Parkování zdarma pro vozidla O2 
a O7 na vyhrazených místech

 • Sleva na parkovací karty pro 
držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

 • Zpoplatněné parkování v ulici 
Horova a části ulice T. G. Masaryka

M LA.io

Ke stažení na Google play Ke stažení na App Store
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ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Městské nájemné  
a zdražování

Každý z nás čelí dramatickému propadu život-
ní úrovně, jaký si nepamatujeme. Aktuální míra 
meziroční inflace je 15 %. Většina z nás má 
strach ze záloh a doplatků na elektrickou ener-
gii a plyn. Denně sledujeme enormní nárůst 
cen potravin. Jsem přesvědčený, že město 
musí svým občanům pomoci, jak nejvíce může. 
Město se nemůže postavit do řady těch, kteří 
budou na inflaci vydělávat. Jednou z význam-
ných pomocí by bylo nulové navýšení městské-
ho nájemného pro rok 2023. Pomohlo by to 
nájemníkům a také podnikatelům, kteří se sna-
ží udržet svoje podnikání nad vodou. Někdo 
namítne, že v nebytových prostorách města je 
i banka, ale já věřím, že lze postupovat nájem 
od nájmu. Rozpočet města na rok 2023 se te-
prve připravuje a je jenom na vedení města 
a zastupitelích, jaké zvolí priority. Co si o tom 
myslíte? Napište mi na jaroslav.kytyr@mujmail.cz. 
Přeji vám úspěšné zvládnutí roku 2023.

 Ing. Jaroslav Kytýr, 
zastupitel za hnutí ANO 2011

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

Šťastný Nový rok  
a dobrou volbu! 
Vánoční svátky jsou za námi a před námi je 
vstup do Nového roku. Na jeho počátku nás 
čeká volba prezidenta. Pevně věřím, že po 10 
letech budeme mít prezidenta, za kterého se 
nebudu muset již stydět. Byl bych velmi rád, 
kdyby se funkci prezidenta vrátil kredit, který 
měl na počátku vzniku Československa 
a i po roce 89. Prezidenta, kterého uznává svět, 
váží si ho a stejně tak k němu vzhlíží i občané 
vlastního státu. Takového, který nebyl odsou-
zen za lži, respektoval ústavu a neobklopoval 
se podivnými lidmi bez prověrek či s vazbami 
na Rusko. Pak bude moci opět ve školách hrdě 
viset jeho portrét a všichni si budou této perso-
ny vážit. Doufám, že nebude mít komunistickou 
minulost ani spolupráci s StB. Vždyť pro civili-
zované země, jako je třeba Německo, by pre-
zident se spoluprací s komunistickým či naci-
stickým režimem byl rovněž nemyslitelný. Spo-
lupracovníci totalitních režimů by na těchto 
postech již nikdy být neměli. Pro mne osobně 
jako otce a porodníka je také nemyslitelné, 
když někdo lživě přísahá na zdraví svých dětí! 
Je za námi těžký rok. Dopady války v soused-
ství se dotýkají každého z nás! Tím více si mu-
síme vážit svobody a zdraví, věcí nejcennějších, 
které nejsou samozřejmostí. Ekonomické ne-

snáze překonáme, ale ty největší hodnoty by 
měly v našich životech zůstat. Proto přeji všem 
v roce 2023 hodně zdraví v naší svobodné zemi 
a pevnou ruku ve volbách! Apeluji na mladé  
– přijďte k volbám, volíte svoji budoucnost! 

Prim. Dr Harald Čadílek za ODS

Drazí  
spoluobčané, 
vstupujeme do nového roku, pustíme se do tra-
dičního formulování a naplňování předsevzetí, 
možná malých i velkých plánů. Není pochyb, 
že nový rok si pro nás připraví nejednu překáž-
ku, zkoušku naší vnitřní síly a vytrvalosti. S ko-
legy ze Sdružení pro město Svitavy bychom 
Vám rádi popřáli, ať vás provází v roce 2023 
štěstí a zdraví, radost, pevnost a vlídnost v me-
zilidských vztazích, odvaha a vytrvalost v pro-
spěšných aktivitách, a to zejména ve vašem 
osobním životě, ale třeba i v tom společném, 
městském. My určitě jedno předsevzetí máme. 
Být tu pro vás a společně s vámi si ten svitavský 
život v roce 2023 zpříjemnit a užít. 

Antonín Benc (SPMS)

Milí sousedé,
prožili jsme, doufáme, že radostné a klidné, 
vánoční svátky a stojíme na prahu nového roku 
s očekáváním a snad i obavami, co přinese. 
Před rokem si málokdo dokázal představit, jak 
zlá vůle a touha po moci mohou zasáhnout 
do životů milionů lidí. Ale zároveň se ukázalo, 
kolik obětavosti, solidarity a štědrosti je v kaž-
dém z nás. Z toho můžeme mít radost a může 
nám to být povzbuzením k tomu, abychom se 
snažili měnit věci kolem sebe k lepšímu. Často 
stačí maličkost, třeba jen pozdrav nebo úsměv, 
kterým dáme najevo, že druhého člověka vní-
máme. Věříme, že i tímto způsobem můžeme 
dál přetvářet naše město v prostor, kde žijí lidé, 
kteří se vzájemně respektují a dokážou se do-
hodnout a spolupracovat na rozkvětu společ-
ného domova.
Nevíme, co nás čeká. Mnoho věcí si nemůžeme 
vybrat. Nemůžeme rozhodnout o výsledcích 
bitev nebo mezinárodních jednání ani o ce-
nách energií nebo důsledcích změn klimatu. 
Ale vždycky, ať se děje, co se děje, se můžeme 
rozhodnout konat dobro a milovat. 
Vnitřní svobodu a odvahu k dobrým věcem, 
stejně jako srdce naplněné láskou vám přejí 
vaši zastupitelé za KDU-ČSL 

Pavel Ingr a Jiří Žilka.

Ordinační hodiny zubní pohotovostní 
služby jsou od 8:00 do 11:00 hodin. 
Mimo tyto hodiny přijímá akutní paci-
enty stomatologická pohotovost par-
dubické nemocnice v ordinačních ho-
dinách: so, ne a svátky 8:00–18:00 ho-
din, po–pá 17:00–21:00 hodin.
——————————————————
MUDr. Lubomír Slouka 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936
7.–8. 1. MUDr. Ludmila Školařová 
Moravská Třebová, Piaristická 6b, 
461 316 172
14.–15. 1. MDDr. Iva Sedláková 
Moravská Třebová, 
Komenského 1417/22, 461 312 484
21.–22. 1. MUDr. Petr Doležal 
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 
461 532 253
28.–29. 1. MUDr. Pavel Horák 
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011

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.

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE  ——————————————

Poděkování
Chci poděkovat touto cestou všem v LDN Svi-
tavy, kteří se vzorně starali o mou maminku  
D. Šperkovou, zejména paní doktorce L. Bay-
erové i celému zdravotnímu personálu. Starají 
se opravdu o pacienty vzorně. Děkuji. 

Jana Stloukalová

Pohodový
nový rok

přeje

Městské informační centrum
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MŠ Československé armády
Mikulášský týden

Adventní čas v dětském světě nabízí nejednu 
příležitost k radosti. Děti z naší mateřské školy si 
čekání na Ježíška zkrátily mikulášským týdnem. 
V pondělí naše děti navštívil Mikuláš s dobrosr-
dečným čertem. Na pomoc jim přišly andělky ze 
základní školy TGM.  V úterý se školka zaplnila 
dětmi v maskách andílků, čertíků, a dokonce ně-
kolika Mikulášů završený společnou tancovač-
kou. Celý týden byl dětem k dispozici čertovský 
foto koutek. Projektový blok sklidil velký úspěch 
a již nyní se těšíme na další aktivity v novém roce. 
Za tým MŠ Svitavy, Čs. armády  Petra Kloubová

MŠ Milady Horákové
Další vzdělávání učitelek

MŠ Milady Horákové realizovala pro učitelky 
z mateřských škol ve Svitavách a okolí v říjnu 
a listopadu 40hodinové vzdělávání Cesta k in-
dividualizaci v MŠ pod vedením Mgr. Juliany 
Gardošové. Účastnice se zabývaly obsahem 
Rámcově vzdělávacího programu pro před-
školní vzdělávání, plánováním, pedagogickou 
diagnostikou, pravidly a podnětným prostředím 
ve třídách, samostatný blok byl věnován spo-
lupráci s rodinou. Chtěla bych touto cestou 
moc poděkovat všem svým kolegyním za jejich 
volný čas o víkendech a státním svátku, který 
tomuto vzdělávání věnovaly. Zkušenosti určitě 
zúročí v následné práci s dětmi ve svých ma-
teřinkách.  Petra Nováková

MŠ Svitavy-Lačnov
Užili jsme si adventní čas
V adventním čase jsme se věnovali podpoře tra-
dic s touto dobou spjatých. Zamysleli jsme se 

nad významem svátků Vánoc, jejich zvyky a také 
zhodnotili uplynulý rok. Vánoční čas jsme přiví-
tali na společné akci s rodiči, kde si měli mož-
nost vyrobit krásné vánoční dekorace, ochutna-
li jsme cukroví a punč a za doprovodu koled 
jsme se naladili na přicházející vánoční atmosfé-
ru. Přišel k nám Mikuláš s andělem a nadílkou, 
za kterou jsme poděkovali zpěvem koled a bás-
ničkami. Navštívili jsme městské muzeum s tra-
dičním vánočním programem a jarmarkem. Pár 
dnů před Vánocemi k nám do školky přiletěl 
Ježíšek a dětem i paním učitelkám zanechal pod 
stromečkem mnoho krásných dárků. Akci jsme 
zahájili zpěvem tradičních vánočních koled 
za doprovodu kytary, kláves a flétny. Jménem 
zaměstnanců a dětí vám všem přejeme hodně 
štěstí, pevné zdraví a vše nejlepší v novém roce 
2023. Za kolektiv  MŠ Kristýna Benešová 

MŠ Marie Majerové
Advent v naší mateřince

S příchodem nového roku se těžko odolává ne-
ohlédnout se za rokem předchozím. Pojďme si 
proto společně zavzpomínat na všední i ne-
všední okamžiky z naší školky za loňský advent-
ní čas. Začátek měsíce odstartoval mikulášskou 
nadílkou, s bříšky plnými dobrot jsme další den 
navštívili muzeum s vánočními tradicemi a bet-
lémy. Přijelo k nám i divadlo s představením 
Bílého přání, které nás příjemně naladilo na oče-
kávaný příchod svátků vánočních. Na programu 
byly také vánoční besídky, které obohatily kos-
týmy až z Palestiny, probíhaly tvořivé dílničky 
a rozbalovaly se dárky společně s rodiči.
Věříme, že společně strávený čas může být 
jedním z těch nejhezčích dárků, proto i Vám 

přejeme do nového roku, abyste byli obklope-
ni těmi, které jsou vašemu srdci nejblíže. Poho-
dový a úspěšný rok 2023 přejí zaměstnanci 
a děti z MŠ M. Majerové. 

Michaela Juklová a Kateřina Tobyšková

MŠ Sokolovská
Rozsvícení stromečku na Pražské
Posledního listopadu se u nás na Sokolce 
uskutečnilo historicky již druhé slavnostní roz-
svícení vánočního stromu v režii školkáčků 
a prvňáčků. Děti si připravily pro své rodiče 
pásmo vánočních koled a básniček. Slavnost-
ní chvíli jim zpříjemnil teplý punč a cukroví, 
které si samy připravily. Děti si nakreslily svá 
přání na vánoční ozdoby, které zavěsily 
na strom splněných přání, a také své přání 
mohly pošeptat Ježíškovi schovanému v laby-
rintu. Nakonec přišel na řadu ten okamžik – vá-
noční strom se rozzářil! A to není vše! Celá akce 
byla obohacena o dobročinnou akci – sbírku 
pro Charitu Svitavy – programy na podporu 
rodin s dětmi a psí útulek v Lačnově, která 
bude mít ještě své pokračování. Díky veliké 
štědrosti všech účastníků se zatím vybralo přes 
7,5 tisíce korun. 

Chtěla bych všem poděkovat za podporu, pří-
zeň a pomoc v roce 2022 a ze srdce za všech-
ny ze Sokolky popřát do nového roku hodně 
zdraví a spokojenosti.  Kateřina Šimková

ZŠ Felberova
Felberka pomáhá druhým
Naši žáci nemyslí jen na sebe. Stalo se už zvy-
kem, že se snaží pomáhat a dělat radost ostat-
ním lidem kolem sebe. Říkají tomu Akce pro 
srdíčko. Připravují vystoupení pro děti ve školce 
i pro seniory, vyrábějí dárečky, účastní se cha-
ritativních akcí. V loňském roce se VI. B se svou 
paní učitelkou zapojila do projektu Ježíškova 
vnoučata. Letos se jejich nápadem inspirovaly 
další třídy, a dokonce se nám podařilo navázat 
spolupráci přímo se svitavským Seniorcentrem, 
kde jsme mohli dárky předat osobně. Třída II. B 
zase zrealizovala 2. ročník školního charitativ-
ního pečení štrúdlu, jehož výtěžek děti darují 
vybrané pomáhající organizaci.

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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Osudy druhých nám nejsou lhostejné a není nic 
krásnějšího, než vidět radost v jejich očích. Těší 
nás, že máme možnost stát se součástí jejich 
životů.  Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Konec kalendářního roku v Lačnově
Přestože je naše škola se školkou malá, děti se 
rozhodně nenudí. Poslední měsíc v roce nás 
zásadně ovlivnily vánoční svátky.

Každé ráno jsme společně otevírali adventní 
kalendář a plnili zadané úkoly, které připravila 
paní učitelka Hana Honzírková. Pekli jsme vá-
noční cukroví, psali dopisy Ježíškovi a celou 
školou zněly vánoční koledy. Vedle výroby dá-
rečků pro třetí adventní neděli na náměstí jsme 
také připravili výstavku vánočních dekorací pro 
rodiče. Družina vyráběla adventní věnce a dal-
ší vánoční ozdoby, na které nám dodali mate-
riál manželé Pohlovi, a navštívili jsme skvělé 
Vánoce v muzeu. Přišel k nám Mikuláš s andě-
lem a 20. prosince jsme uskutečnili výlet 
do Betléma, což je památková rezervace lidové 
architektury v Hlinsku. Vrcholem výletu však 
byla návštěva nedaleké firmy manželů Šrám-
kových „Koulier“, která se zaměřuje na výrobu 
a malování foukaných skleněných českých vá-
nočních ozdob. Všechny naše akce dokumen-
tujeme a najdete je na nově zřízené faceboo-
kové adrese https://www.facebook.com/
modraskola.cz. Zdeněk Petržela

ZŠ náměstí Míru
Optimisticky do budoucnosti

Na prahu nového kalendářního roku se před 
námi tyčí mnoho výzev. Navzdory současné situ-
aci a celkové finanční nepřízni, hledíme do bu-
doucích měsíců s nadějí a optimismem. V loň-
ském roce se nám podařilo vybavit školu moder-
ními elektronickými pomůckami, zvýšili jsme 
komfort našich žáků i pedagogů. Současně plá-
nujeme nový rekonstrukční projekt, díky kterému 
zmodernizujeme a nově vybavíme další tři učeb-
ny. Plánů máme hodně, nadšených pedagogů 
dostatek a o zapálené děti nouzí také netrpíme. 
Na dny příští se moc těšíme.  Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Nejsme na to sami
Současná doba se ani ve škole neobejde bez 
vzájemné spolupráce jak žáků, tak pedagogů. 

Přináší potřebné dovednosti a obohacuje 
všechny navzájem rozšiřováním pohledů a sou-
vislostí. Právě nyní probíhají hned s několika 
partnery, například v rámci projektu IKAP II. 
Ve spolupráci se SOU probíhají exkurze všech 
tříd 2. stupně do dílen, projektové dny a besedy 
zástupců školy se žáky. Pro žáky 8. ročníku se 
společně se SZŠ koná kurz první pomoci, včet-
ně výuky anatomie lidského těla. Tyto získané 
vědomosti využijí do předmětu biologie člověka 
a výchova ke zdraví. Stejný ročník se zapojil 
i do projektového dnu na gymnáziu, ve fyzice se 
žáci věnovali měření elektrického potenciálu 
a napětí, v chemii pracovali na pokusech v labo-
ratoři. Děkujeme, že s našimi žáky máme mož-
nost vyzkoušet výuku jinak.  Zuzana Hnátová

ZŠ Sokolovská
Předškolička na Pražské
Milé děti, milí rodiče, pokud se v dubnu chys-
táte na zápis do první třídy a zajímá vás, co je 
to školní zralost dítěte, přijďte k nám! Společně 
si postupně projdeme desatero pro rodiče, kte-
ré se zabývá hlavními kritérii připravenosti dětí 
do 1. třídy, tzv. školní zralosti. Od ledna do dub-
na se u nás uskuteční jednou měsíčně společ-
né setkání v termínech 18. ledna, 15. února, 15. 
března a 19. dubna. Předškolička bude probí-
hat vždy od 15.30 do 16.30 hodin na odlouče-
ném pracovišti školy na Pražské v pavilonu 
základní školy (dál od sportovní haly). Tématem 
prvního lednového setkání bude jemná moto-
rika, koordinace ruky a oka, pravolevá orienta-
ce. Děti budou pracovat s paní učitelkou a spo-
lečně zábavnou formou plnit úkoly. Na rodiče 
čeká krátká osvěta v dané oblasti, na co se 
zaměřit při domácí přípravě, jaké jsou nejčas-
tější problémy, a následně budou moci sledo-
vat svoje dítě při řešení úkolů. Více na www.zs5.
svitavy.cz.  Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka

jují do života školy. Doufáme, že i v následují-
cím roce budeme ve spolupráci pokračovat. 
V lednu již máme klid na ukončení prvního po-
loletí a také prostor pro nové nápady. Jedním 
z nich je pozvánka pana učitele Jakuba Dobe-
še: „Milí hudební přátelé, co nejsrdečněji zveme 
všechny, kteří hráli či hrají na housle, aby se 
zúčastnili historicky prvního ročníku Setkání 
svitavských houslistů. To proběhne 25. a 26. 
února 2023. V sobotu bude společné muzicíro-
vání a zkoušení, v neděli zakončíme setkání 
malým koncertem. Tato akce je určena hous-
listům všech věkových kategorií a je opravdu 
pro všechny, kdo někdy hráli či doposud hrají 
na housle. Noty dostanou všichni zájemci s do-
statečným předstihem a obtížnost bude velmi 
nízká. Jde nám o to si s radostí zahrát a spo-
lečně zamuzicírovat, ne o trhání technických 
rekordů. Setkání je i pro ty, kteří již léta housle 
nevytáhli z futrálu. V sobotu dopoledne bude 
prostor i pro zprovoznění lehce zanedbaných 
houslí (prasklá struna, shozená kobylka apod.).
Svoji účast potvrďte do 20. ledna na email do-
bes@zus.svitavy.cz, kam můžete také směřovat 
veškeré případné dotazy. Přijďte znovu oživit 
radost ze hry a krásu tohoto v pravdě králov-
ského nástroje, setkat se s druhými houslisty 
a dát hudbě duši.“  Renata Pechancová

Zlato v celostátní soutěži!
Svitavský dětský sbor se zúčastnil prestižní ce-
lostátní soutěže Porta Musicae celkem 4×. Po-
prvé v roce 2012 získal stříbrné pásmo, po 2 
letech téměř dosáhl na zlato a o 2 roky pozdě-
ji byl bronzový. Letos Svitavský sbor vyzpíval 
ZLATÉ PÁSMO!

Svitavská ZUŠka má za sebou 4 opravdu akční 
měsíce. Téměř 200 našich žáků se podílelo 
na řadě vystoupení. Školní rok zahájil žákovský 
dechový soubor na Slavnosti dechových hu-
deb, Svitavským slavíkem se stala Eva Kopři-
vová a Slavíčka si odnesla Gréta Fadrná. Spo-
lečně z žáky ZUŠ z partnerského Žiaru nad 
Hronom proběhly 3 koncerty, které vidělo přes 
500 žáků svitavských škol. Adventním koncer-
tem 27. 11. zahájili žáci hudebního i tanečního 
oboru šňůru nejméně 15 předvánočních vy-
stoupení.
Všem žákům děkujeme za výbornou přípravu 
a rodičům za podporu, bez které by to všechno 
nebylo možné. 

Dana Pražáková, sbormistryně

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
Již téměř 20 let uskutečňuje svitavské gymnázi-
um školní projekt věnovaný problematice holo-
kaustu. Organizuje pro studenty 1. ročníku pra-

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Základní umělecká škola
Přání a pozvánka
Na prosincových vystoupeních jsme divákům 
přáli hudbou, tancem i výtvarnou tvorbou. Slo-
va připojuji nyní a přeji i za své kolegy a naše 
žáky do nového roku hodně zdraví, štěstí a po-
hody. Děkujeme zřizovateli a dalším organiza-
cím ve městě za spolupráci a pomoc v naší 
práci. Poděkování patří také všem rodičům, 
kteří nám svěřili své děti a intenzivně se zapo-
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videlné výjezdy k památníku obětem holokaus-
tu do Černovic, pro studenty 2. ročníku 
vícedenní workshop v Terezíně a ve 3. ročníku 
studenti jezdí do polské Osvětimi. Kromě toho 
studenti zajíždějí do Židovského města v Praze, 
účastní se akcí svitavského muzea Hledání hvěz-
dy Davidovy. Jednou z dnes již tradičních akcí je 
také účast v projektu Krokus, který realizuje irská 
organizace Holocaust Education Trust Ireland 
ve spolupráci s Židovským muzeem v Pra-
ze.  Škole byly v listopadu již potřetí poskytnuty 
cibulky žlutých krokusů, které studenti septimy 
zasadili před školou jako připomínku dětských 
obětí holokaustu (viz foto). Žlutá barva připomíná 
žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni 
během nacistické vlády nosit.  Milan Báča

Gymnazisté vystavují ve Fabrice

V lednu budou ve 3. NP kulturního centra Fab-
rika vystavovat své především ročníkové práce 
studenti výtvarné výchovy gymnázia. Jde o ko-
lekci kreseb, maleb, akvarelů, případně kom-
binovaných technik, která vznikla pod vedením 
vyučující výtvarné výchovy Evy Bulvové. Obra-
zy (včetně uvedeného obrazu Terezy Vaverové) 
do Vánoc zdobily prostory školních chodeb, 
nastal tedy čas vystavit je také pro veřejnost. 
Jde o mnoho let organizovanou výstavu, po-
dařilo se ji realizovat dokonce v jednom roce, 
kdy platila přísná proticovidová opatření.  

Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii
V pořadí již čtvrtou studentskou firmou na ob-
chodní akademii je nově založená firma 
SHUM. Tvoří ji šestice studentů ze třídy 3. A  
pod vedením Ing. Šárky Sauerové. Jde o pro-
jekt, který navazuje na dříve úspěšnou aktivi-
tu obchodní akademie, tzv. fiktivní firmy. 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Jak to vidí mladí
Síla lidskosti
Když vyslovím tento pojem, co vlastně 
znamená? Co tím chci říct? Dle mého je 
lidskost v první řadě důležitou součástí 
všech našich životů. No představte si, že 
by si lidé nedokázali vycházet vstříc, že by 
si nedokázali pomáhat. Jak by to na světě 
asi vypadalo? Myslíte, že by lidstvo došlo 
tak daleko, kdybychom si navzájem nedo-
kázali pomáhat? Podle mě určitě ne. Jen 
si vezměte, kolikrát jste někomu za život 
pomohli nebo kolikrát někdo pomohl 
vám? Na tuto otázku nemusíme hledat 
odpověď dlouho. 
Stačí se podívat do minulosti a vzpomenout 
si, jak vám pomáhají vaši nejbližší, ať už je 
to taková nepatrná věc jako domácí úklid, 
nebo třeba právě teď s výběrem střední 
školy. Někdo by mohl argumentovat, že je 
to samozřejmé, když je to rodina a tak po-
dobně… Mezi námi jsou ale i lidé, kteří se 
nemají o koho opřít, nemají se s kým pora-
dit, protože jsou na světě sami nebo o ně 
vlastní rodina nejeví zájem či jim současná 
situace neumožňuje být se svými blízkými. 
V těchto momentech ale nastupuje na scé-

nu ryzí síla lidskosti. Jsou totiž i lidé, kteří 
mají vlastní životy a vlastní rodiny, přesto 
jsou ochotni a dokážou si najít čas a pro-
středky na pomoc pro ty, kteří ji potřebují 
– pro děti, dospělé, lidi hendikepované 
nebo postižené válečným konfliktem. 
A v tom podle mě spočívá síla lidskosti, 
která mnohdy není bohužel úplně doceně-
ná. Myslím si, že lidskost má v sobě každý. 
Někdo jí má více, u někoho je schovaná 
hlouběji, ale od přírody je v každém z nás 
a je jen na nás, jak s touto sílou naložíme. 
Matěj Hejtmánek, 9. A, ZŠ a MŠ Sokolovská

Oproti fiktivní firmě jde v případě studentské 
firmy o reálnou firmu v reálném konkurenč-
ním prostředí. Studentské firmy se staly sou-
částí života svitavské obchodní akademie 
od roku 2019. Ta první se jmenovala ECOA, 
další AMICOS, ta loňská VAMOS. Zaměřuje se 
výrobu šumivých přípravků do koupele nebo 
na výrobu tašek. Studenti se tak formou drob-
ného podnikání prakticky učí, jak firmu založit, 
vést, jak vést účetnictví firmy a na konci škol-
ního roku pak firmu uzavřít. V dnešní době to 
jsou velmi užitečné zkušenosti.  Milan Báča

SOU Svitavy
Příprava „budoucích“ žáků?
Netradiční způsob prezentace jsme zkusili 
po dohodě se Základní školou a mateřskou 
školou Svitavy, Sokolovská 1. V našich 
učebnách praktické výuky se 6. 12. objevi-
li malí předškoláčci. Děti byly zvídavé 
a vzbudili jsme u nich zájem o nové poznat-
ky, stroje a mnohem starší žáky. Hravou for-
mou jsme je seznámili s našimi učebnami 
a jejich roztomilost nás všechny vánočně 
naladila. Za úkol děti vymalovaly našeho 
školního maskota – soustružáka. 

Alice Štrajtová Štefková

Střední zdravotnická škola
Úspěch zdravky v basketbalu
V pondělí 28. 11. 2022 proběhlo ve svitavské 
hale Na Střelnici okresní kolo středních škol 
v basketbalu. Naši školu reprezentovala druž-
stva dívek i chlapců.
Chlapci nejprve porazili po výborném výkonu 
Vojenskou střední školu z Moravské Třebové, 
následně pak přes bojovný výkon podlehli Gym-
náziu Litomyšl a v posledním zápase oplatili 
porážku výběru Gymnázia a OA Svitavy z ob-
lastního kola. Celkově tedy obsadili výborné 
druhé místo.
Našim děvčatům unikl o jediný bod postup 
do krajského kola. V prvním zápase „zdravka“ 
porazila o jeden bod „vojačky“ z Moravské Tře-
bové. Ve druhém dívky stejným rozdílem pod-
lehly výběru Gymnázia Litomyšl, ještě 15 vteřin 
před koncem naše dívky o bod vedly. V posled-
ním zápase vyhrála naše děvčata nad Gymná-
ziem a OA Svitavy. Celkově tedy dívky v nesku-
tečně vyrovnaném turnaji obsadily 2. místo 
za Vojenskou střední školou.
Oběma družstvům je potřeba za předvedené 
výkony v okresním kole moc pogratulovat, pro-
tože se jedná o nejlepší umístění našich týmů 
v historii školy.  Martin Lipenský
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Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/SvitavyavySvitavy a tradice.
Děkujeme všem za společně prožitý adventní čas
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Kalendář akcí 2023 
vyznat. Najde se i řada takových, kteří se toho 
snaží zneužít. Jak si může každý z nás dát po-
zor, abychom nenaletěli na „falešné“ zprávy? 
Jak rozpoznat pravdu a lež o událostech kolem 
nás i ve světě? Kterým zdrojům informací mů-
žeme důvěřovat? Kdo jsou původci záměrně 
lživých informací a co z toho mají? To vše 
a mnohé další se dozvíte na besedě s Jarosla-
vem Valůchem, vedoucím projektů mediálního 
vzdělávání ve zpravodajské organizaci Transi-
tions. Pořádá městská knihovna. 

12. /čt / 19:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí slaví 20 let!
Oslavte to s námi. Uvidíte Věru, Lukáše, Pavla 
a Alana, spoustu ukázek z jejich repertoáru, 
pikantek ze zákulisí jejich kočovného létajícího 
cirkusu a nebude chybět malý večírek. Ome-
zený počet představení na těch nejvěrnějších 
scénách snad přitáhne všechny příznivce to-
hoto originálního divadelního projektu, který 
objíždí Česko od roku 2002 a na jevištích uve-
dl v život už 130 knih. Účinkují: Věra Hollá, Lu-
káš Hejlík, Pavel Oubram, Alan Novotný. Vstup-
né 100 Kč. Pořádá městská knihovna.

13. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
4TRIX + Reggay
4Trix: kapela vznikla v roce 2019 ve Svitavách 
v čele se zpěvačkou Clarou Castro, jejíž kubán-
ské kořeny a strhující hlas předurčily osud ka-
pely v žánrech jako latino, funk, reggae. Ryt-
mická sekce v čele s holandským bubeníkem 
Ethiennem Van Sas vás zbaví pochyb, že tato 
rytmicky náročná disciplína nebyla splněna. 
Basa tepe vtipným Jiřím Jindrou, kytary cinka-
jí Pavlem Ovesným a stacatto v rytmu funku 
servíruje Leo Marek. 
Reggay: v současnosti sedmičlenná formace 
překračující hranice Moravsko-Rumunského 
babylonu a tvořící vlastní písně různých odno-
ží reggae, ska a latino. Kapela má za sebou 
více než patnáctiletou historii a stovky koncer-
tů nejen po celé ČR, ale i zahraniční štace 
do Rakouska, Polska, Itálie a Slovenska. V roce 
2021 prosákla tvorba kapely na všechny digi-
tální hudební platformy, kde můžete ochutnat 
jak novinky, tak i starší vály. Vstupné: 150 Kč.

14. / so / 10:00–12:00 / městské muzeum 
a galerie
Poradenský den pro výtvarníky
Setkání výtvarníků svitavského regionu a dis-
kuze s odborným lektorem nad přinesenými 
díly. Součástí poradenského dne je také výběr 
prací na výstavu Přehlídka 2023, která bude 
zahájena v sobotu 28. ledna. Pokud se ve svém 
volném čase aktivně zabýváte jakýmkoliv vý-
tvarným oborem, jste srdečně zváni. Konzulto-
vat práce na výstavu přijede po roce opět ma-
líř a pedagog Filip Dvorský.

14. / so / 19:00 / klub Tyjátr
Sunflower Picnic II
Druhý ročník pikniku ve slunečnicích, tentokrá-
te v černěné podpovrchové úpravě. Setkáme 
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se 14. ledna po uzavření volebních místností 
ve svitavském Tyjátru. Tento večer vystoupí: 
Dark Seal – Atmospheric Pagan Black Metal 
Brno, Syridas – Melodic Death Metal Ostrava, 
Gloomy Sunday – Black Metal Opava, Trigonum 
Mortis – Blackened Death Metal Vysoké Mýto. 
Vstupné: 200 Kč.

15. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadlo Kuba: Kašpárek to zařídí
Pták zlatá vejce snášící, unesený loupežníkem. 
Princezna unesená čertem do pekla a král, se 
kterým to stále královsky seká. Čarodějnice, 
která si chce z princezny uvařit omlazující lek-
tvar, Honza, který prostě musí princeznu za-
chránit a kašpárek, který všechno zařídí, aby 
pohádka přece jen měla šťastný konec… Gro-
teskní loutkoherecká podívaná pro děti z pera 
principála turnovského divadla ČMUKAŘI Jar-
dy Ipsera v podání Petra Mláda. Pro děti od 3 
let. Vstupné: 80 Kč, s rodinnými pasy 50 Kč.

16. /po / 10:00–11:00 / MC Krůček
Esenciální oleje – jejich síla a využití
Dozvíte se, jak je možné oleje užívat, které jsou 
vhodné na podporu imunity, harmonizaci orga-
nismu nebo jaké problémy lze s nimi řešit. Kur-
zem vás provede Ing. Tereza Kobylková. Při-
hlášky zasílejte nejdéle do 13. 1. 2023 na ma-
terskecentrum@kruceksvitavy.cz. Cena 
workshopu je 80 korun členi MC Krůček a 100 
korun nečleni. Děti vítány.

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

17. / út / 19:00 / klub Tyjátr
Pavlína Jíšová s dcerou Adélou Bohadlo

Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý život. Vý-
raznou jihočeskou osobností se stala především 
jako zpěvačka folkové hudby a příbuzných žán-
rů. Její hlas je možné slyšet na více než sedm-
desáti albech české produkce. Adéla Bohadlo 
(Jonášová) se narodila v Českých Budějovicích 
do hudební rodiny. Své první písně složila ve 13 
letech. Profesionálně začala vystupovat v roce 
2009 jako spoluhráčka v kapele své maminky 

4. / st / 19:00 / Ottendorferova knihovna
Moravské klavírní trio a hosté: 
Novoroční koncert
Nenechte si ujít slavnostní novoroční koncert 
s přípitkem při poslechu světoznámých árií 
v podání operních sólistů. V programu zazní 
skladby B. Smetany, A. Dvořáka, G. Verdiho, E. 
Kálmána a dalších světoznámých autorů. Účin-
kují: Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – 
klavír, Miroslav Zicha – violoncello, operní sólis-
té: Hana Cupáková – soprán, Vilém Cupák – 
tenor. Vstupné: 250 Kč, KPH 150 Kč.

5. / čt / 19:30 / kino Vesmír
Jeseníky – království horské divočiny
Přírodopisný dokumentární film režiséra Mari-
ána Poláka, který vypráví příběh fascinujícího 
koloběhu života jedinečné horské přírody Je-
seníků. Po skončení projekce bude následovat 
beseda s režisérem a jeho hostem. Ve foyeru 
kina si budete moci následně prohlédnout vý-
stavu fotek z natáčení filmu. Vstupné: 100 Kč.

7. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Rock&Oldies Párty
Rockové hity minulosti i současnosti. Nejlepší 
párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme na vaše 
přání české i zahraniční fláky.

9. / 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. 

9. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Dvojí život Veroniky
Téměř magický příběh dvou identických dívek 
(Polky a Francouzky), spojených spíše tušeným 
poutem, kde život jedné z nich nevědomě 
ovlivní život té druhé. Režisér Krzysztof 
Kieślowski vytváří strhující až mystický obraz, 
naplněný zvláštní emoční silou a vymykající se 
v mnohém současným kinematografickým 
trendům. Režie: Krzysztof Kieślowski. Hrají: Irè-
ne Jacob, Philippe Volter. Večerem provází Mi-
chal Kadlec.

10. / út / 16:30 / bar u knihovny
Literární setkání s knihou Dům z karet
Co všechno je Francis ochoten udělat, aby use-
dl do křesla britského premiéra? Geniální před-
loha Netflix seriálu Dům z karet od spisovatele 
Michaela Dobbse Vás nechá nahlédnout 
za oponu britských politických intrik. Přijďte se 
dozvědět víc nebo si jen popovídat na dalším 
literárním setkání.

11. / st / 16:00 / Fabrika, aula
Zdravý selský rozum pro dobu informační 
– jak se vyznat v mediálním chaosu?
Pro obyčejného člověka není snadné se 
v dnešní záplavě informací z médií a internetu 
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– Pavlína Jíšová a přátelé, kde dostávala prostor 
i pro své písně. V roce 2018 se Adéla vydala 
na sólovou dráhu a začala vystupovat samostat-
ně jako písničkářka. Vstupné: 250 Kč předprodej, 
300 Kč na místě. Předprodej vstupenek v recep-
ci KC Fabrika a v síti SMSticket.

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

19. / čt / 19:00 / Fabrika
Madeira a Azorské ostrovy
Prostřednictvím fotografií průvodce CK Peris-
cope Skandinávie Patrika Dekana se přenese-
me na malebné portugalské ostrovy v Atlantiku. 
Vstupné: 170 Kč v předprodeji. Předprodej vstu-
penek v síti SMS ticket a v recepci KC Fabrika.

20. / pá / 20:00 / klub Tyjátr 
Zrcadla + WxP
Zrcadla, indie-rocková kapela ze Svitav a Lito-
myšle složená z mladých muzikantů. WxP, al-
ternative-pop ze Sebranic. Vstupné: 150 Kč.

21. / so / 13:00–17:00 / bar u knihovny
Odpoledne deskových her
Odpoledne bude pravidelně! Podrobnosti 
ve článku na str. 17.

21. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Buty
Buty je česká populární hudební skupina, pů-
vodně z Ostravy, která vznikla v roce 1986. 
Koncert na stání! Vstupné: 320 Kč předprodej, 
380 Kč na místě. Předprodej: recepce Fabrika 
Svitavy, klub Tyjátr, SMSticket. 

24. / út / 19:00 / Ottendorferova knihovna
Alinde Quintet
Dechový soubor byl založen na začátku roku 
2019 mladými hudebníky v Praze. Jeho nyněj-
šími členy jsou Anna Talácková (flétna), Barbo-
ra Trnčíková (hoboj), David Šimeček (klarinet), 
Kryštof Koska (lesní roh), Petr Sedlák (fagot).
Vstupné: 250 Kč, KPH 150 Kč.

25. / st / 19:00 / Fabrika
Divadlo Bez zábradlí (Praha) – Francis Veber: 
Blbec k večeři
V této bláznivé francouzské komedii platí, že kdo 
jinému jámu kopá, sám do ní padá. Hrají: Pierre: 
Václav Vydra / François: Josef Carda / Christine: 
Jana Boušková nebo Hana Heřmánková / Le-
blanc: Rudolf Hrušínský / Marléne: Jana Švando-
vá nebo Vlasta Žehrová. Délka představení: 125 
minut (vč. přestávky). Vstupné: 400 Kč.

26. / čt / 10:00–11:00 / MC Krůček
Péče o pleť v zimě + tvoření s dětmi
Tvořivý klub Šikulové se pro tento den stane 
i dopolednem relaxu pro maminky. Těšit se mů-
žete na odbornici o pleť Soňu, která nám ukáže, 
jak správně v zimě o pleť pečovat, a rozmazlí 
nás svými výrobky. Kapacita klubu bude tento 
den omezena, svoji účast prosím nahlaste pře-
dem nejdéle do 24. 1. 2023 na mail materske-
centrum@kruceksvitavy.cz. Vstupné 50 korun 
členi MC Krůček, 70 korun nečleni.

26. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Alžírskem se samopalem
V pořadí 209. cestovatelský večer vás zavede 
do Alžírska. Uvádí: Robert Bazika. Vstupné: 
40 Kč. 

26. / čt / 16:00 / městská knihovna
Křest a čtení z knihy Svitavská říkadla
Autorem knížky je svitavský rodák Pavel Černý. 
Říkadla jsou určena pro nejmenší děti a nechybí 
mezi nimi verše vztahující se ke Svitavám. 

27. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Nóbl Mejdlo 41. (Titanic + Pačess + Slaves Of 
Passion)
Legendární Heavy Metalová kapela z Brna Ti-
tanic vyráží na On Tour 2023 ke své poslední 
– a nutno podotknout, že velmi úspěšné – des-
ce On. Samozřejmě se můžete těšit na hity jako 
Simulant, Metalový Svátek nebo Ďábelská Mu-
mie. Speciálním hostem je kapela Pačess, kte-
rá se svým epickým Black Metalem sklízí samé 
pozitivní ohlasy na svoji tvorbu, kterou budou 
reprezentovat svojí poslední deskou Poupě. 
Celý večer zahájí kapela Slaves Of Passion.

28. / so / 15:00 / městské muzeum a galerie
Přehlídka 2023 a Vesmír
Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavské-
ho regionu a výstavy o sluneční soustavě, do-
bývání Měsíce, současné astronomii i vzniku 
kosmu a možnostech života v něm.

28. / so / 20:30 / klub Tyjátr
Mucha
Úžasná, noblesní, nonkonformní, praštěná, vý-
bušná, dojemná, přiožralá, veselá, podivná, vir-
tuosní, hysterická, okouzlující, vzteklá, rozteklá, 
netaktní, zábavná, milovaná i nenáviděná kape-
la z Brna tradičně, zimně v Tyjátru. Vstupné: 
240 Kč v předprodeji, 290 Kč na místě. Předpro-
dej: Fabrika Svitavy, klub Tyjátr, SMSticket.

29. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Divadlo Krab: Tučňákův výlet
S malým Tučíkem se utrhne kra, a on tak do-
pluje až do teplých krajin, kde poznává další 
ptáky a učí se od nich novým dovednostem, 
díky kterým se pak šťastně vrátí domů. Rozto-
milá maňásková pohádka o dvou tučňácích se 
spoustou živě hraných písniček v podání dvou 
báječných hereček z Divadla Krab. Pro děti 
od 3 let. Vstupné: 80 Kč, s rodinnými pasy 50 Kč.

31. / út / 10:00 / Fabrika, aula
Virtuální Univerzita třetího věku 
– zájmové studium pro seniory
Systém výuky je založen na videopřednáškách 
vysokoškolských lektorů. Lektoři tedy nejsou 
fyzicky přítomni, ale záznam přednášky je pro-
mítán prostřednictvím internetu. Po každé 
přednášce se vyplní společný test. Na násled-
né samostatné studium se předpokládá doba 
14 dnů. První přednáška letního kurzu na téma 
„Klenoty barokního sochařství“ a informativní 
schůzka pro nové zájemce. 

31. / út / 19:00 / klub Tyjátr
Gilad Atzmon Quartet
Účinkují: Gilad Atzmon (Izrael) – saxofony, kla-

rinet, Daniel Bulatkin – piano, Taras Vološčuk 
(Ukrajina) – kontrabas, Dušan Černák – bicí. 
Stolová úprava bez rezervace míst. Vstupné: 
200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě. Předpro-
dej vstupenek v síti SMSticket a v recepci KC 
Fabrika.

Workshopy
28. / so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Workshop pletení z pedigu
Workshop je určen zájemcům od 15 let. 
Do světa pletení z pedigu, přírodního materiá-
lu původem z jihovýchodní Asie, vás zavede 
lektorka Věra Grossmannová. Cena 700 Kč 
za osobu, v ceně výrobní materiál, pracovní 
a ochranné pomůcky, lektor, pitný režim. Kon-
takt: Jitka Olšánová, 734 809 565, lektor@mu-
zeum.svitavy.cz.

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-
mosféru i vtipný nadhled a je tou pravou výsta-
vou, která vám vykouzlí úsměv na tváři a navo-
dí vánoční atmosféru. 

28. 11. 2022 – 22. 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.
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KULTURA

nik, která vznikla pod vedením vyučující výtvar-
né výchovy Evy Bulvové.

2. pasáž
Desáté výtvarné Proměny ateliéru Polňačka
Letošní desátý ročník výstavních cyklů Promě-
ny navazuje na úspěšnou výstavu v Parlamen-
tu České Republiky, která proběhla v tomto 
roce v červnu. To, co se nám nepodařilo vměst-
nat 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 Ře-
hůřkové. Petr Lidmila vystaví své malby zamě-
řené na sakrální architekturu a Josef Balint 
po dlouholetém úsilí představí své kresby ba-
revnými fixami. Abstraktní tvorbu zastoupí již 
tradičně společnými malbami Soňa Rejmanová, 
Lukáš Bednář a Josef Coufal. Mezi letošními 
vystavujícími nebude chybět ani paní Alenka 
Udržalová se svými akrylovými malbami s mo-
tivy květin a krajin. Vystavovat budeme také 
tvorbu uživatelů ateliéru Dřevodílna, kterou spo-
lečně pod vedením Václava Hrušky vytvořili 
vesměs všichni naši uživatelé. Výstavu můžete 
zhlédnout v 2. patře Fabriky. Buďte všichni sr-
dečně zváni. Máte se na co těšit! Tomáš Krása

Kino Vesmír
2. a 3. patro
12. 1. 2023 – 11. 3. 2023
Retrospektivní výstava fotografií Fotoklubu Svi-
tavy. Výstava představuje úspěšné fotografie 
z posledních let, kdy se fotografové úspěšně 
zapojili do mnoha soutěží, představí také foto-
grafie vystavené na individuálních výstavách 
(i v zahraničí) nebo fotografie publikované ve fo-
tografických časopisech. Zahájení výstavy pro-
běhne 12. ledna 2023 v 17 hodin v kině Vesmír.

Kino Vesmír
3. / út / 19:30
A do kuchyně! Francie 2022
Cathy je 40 a letos si snad konečně splní svůj 
velký sen a otevře vlastní restauraci. Jenže 
jak se říká, její sen se ze dne na den zhroutí 
jako domeček z karet. Nezbude jí než přijmout 
práci v jídelně domu pro nezletilé migranty. 
Komedie i drama. Režie: Louis-Julien Petit. 
Vstupné: 110 Kč, titulky, 95 minut.

4. / st / 19:30
Kůň ČR,SR 2022
Zakřiknutý učitel Dušička nemá právě nejlepší 
životní období. Prožívá krizi s přítelkyní, která 
ho chce vlastnit. Má problémy ve škole, kde ho 
nutí změnit způsob jeho výuky. Trápí se se sou-
sedy. A k tomu všemu najde na Vánoce u sebe 
doma živého koně. Situace je o to absurdnější, 
že bydlí v bytě ve druhém patře činžáku. Režie: 
Martin Šulík. Vstupné: 120 Kč, 80 minut.

5. / čt / 19:30
Mimořádné filmové představení:
Jeseníky – království horské divočiny ČR 2022
Přírodopisný dokumentární film, který vypráví 

příběh fascinujícího koloběhu života jedinečné 
horské přírody Jeseníků. Od divočících řek 
a potoků přes rozsáhlé lesy, rozervané skály, 
houpavá rašeliniště až po nehostinné alpínské 
bezlesí. Tam všude potkáme unikátní rostliny 
a zvířata, přizpůsobená drsnému prostředí hor. 
Scénář, střih a režie: Marian Polák. Vstupné: 
100 Kč, 51 minut. Po skončení filmu proběhne 
beseda s Marianem Polákem a hostem!

6.–7. / pá, so / 17:00
Doručovací služba čarodějky Kiky 
Japonsko 1989
Magický příběh podnikavé třináctileté dívky 
Kiki, která musí splnit tradiční rituál, aby se sta-
la plnohodnotnou čarodějnicí. V doprovodu své 
černé kočky Jiji se musí vydat vstříc celoživot-
nímu dobrodružství, aby prokázala svoji sobě-
stačnost. Přistane v dalekém přímořském měs-
tečku a zakládá si vlastní živnost – doručovací 
službu. Animované rodinné dobrodružství. 
Vstupné: 120 Kč, dabováno, 103 minut.

6. / pá / 19:30
Piargy SR, ČR 2023 PREMIÉRA!
Film o lásce, vášni a naději. Vesnice Piargy žije 
hříšným životem, až o jedné masopustní noci 
zcela zmizí. Jako by ji peklo pohltilo i s lidmi, 
domy a zvířaty. Naplní se proroctví staré vědmy 
Uly o příchodu Antikrista a krutém trestu? Piargy 
jsou symbolem novodobé Sodomy a Gomory.
Režie: Ivo Trajkov. Vstupné: 140 Kč, 100 minut.

7. / so / 19:30
Operace Fortune: Ruse de guerre 
USA 2023 PREMIÉRA!
Agent MI6 Orson Fortune a jeho tým agentů 
naverbují jednu z největších hollywoodských 
filmových hvězd, aby jim pomohla při tajné 
misi, kdy prodej nové smrtící zbrojní technolo-
gie hrozí narušením světového řádu. Akční ko-
medie, thriller. Režie: Guy Ritchie. Vstupné: 130  
Kč, od 15 let, titulky, 114 minut.

10. / út / 19:30
Osm hor Itálie 2022
Adaptace stejnojmenné knihy Paola Cognetti-
ho o přerodu chlapců v muže, hodnotě přátel-
ství a hledání smyslu života v tichu spektaku-
lárních Alp či Himálaje. Režie: Felix van Gro-
eningen a Charlotte Vandermeersch. Vstupné: 
120 Kč, titulky, 147 minut. 

11. / st / 19:30
Blízko Belgie, Nizozemsko, Francie 2022
Léo a Rémi jsou si blízcí. Prožívají spolu chla-
pecká dobrodružství, sdílí spolu celý svět 
a skoro každý moment. Dostávají se ale 
do věku, kdy věcem začínáme dávat jména. Co 
mezi nimi vlastně je? Hluboké přátelství nebo 
láska? Drama. Režie: Lukas Dhonton. Vstupné: 
140 Kč, titulky, 105 minut.

12. / čt / 19:30
The Doors: Final Cut USA 1991
V digitálně restaurovaném režisérském sestřihu 
se pouze na dva týdny vrací do kin portrét sku-
piny The Doors režiséra Olivera Stonea. V roli 
Jima Morrisona Val Kilmer. Životopisné hudeb-
ní drama. Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky, 138 
minut.

29. 1. – 9. 4. 2022
Přehlídka 2023
Tradiční výstava výtvarníků svitavského regionu.

29. 1. – 19. 3. 2023
Vesmír
Výstava o současném poznání kosmu, jeho 
výzkumu i historii doplněná o řadu interaktiv-
ních a herních prvků.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí 
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu 
našeho města. Máte možnost vidět ukázku 
předmětů, které byly majetkem domácností 
svitavských obyvatel v průběhu minulých sto-
letí. Historické hodiny, cínové cechovní poháry, 
modrotiskové a perníkářské formy, sklo, por-
celán. 

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. 2. 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. In-
formuje o zajímavostech z historie i o možnos-
tech současného využití znalosti jazyka, vysta-
vuje knižní,  fotografické, sběratelské 
a umělecké artefakty. Komentované prohlídky 
po objednání: Líba Dvořáková 604 377 616 
nebo městské muzeum 461 532 704.

Fabrika
Foyer

4. 1. 2023 – 28. 2. 2023
Výstava ročníkových prací studentů výtvarné 
výchovy gymnázia. Jde o kolekci kreseb, ma-
leb, akvarelů, případně kombinovaných tech-
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13.–14. / pá, so / 17:00
Úžasný Mauric UK, Německo 2022 PREMIÉRA!
Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho 
Pratchetta přichází do kin originální hrdinové 
v animované komedii Úžasný Mauric. Mluvící 
a hodně vykutálený kocour Mauric se dá do-
hromady se skupinou inteligentních krys 
a s lidským klukem a vymyslí plán, jak v jed-
nom nebohém městě přijít k penězům. V pod-
zemí města se ale ukrývá tajemství… Režie: 
Toby Genkel. Vstupné: 130 Kč, dabováno, 90 
minut.

13. / pá / 19:30
M3GAM USA 2023 PREMIÉRA!
Dávejte si pozor, jakou hračku dětem pořizuje-
te. Některé mohou být smrtící jako například 
panenka M3GAN. James Wan a studio 
Blumhouse, přední tvůrci filmové hrůzy, nato-
čili horor o modernější sestře panenky Anna-
belle a legendárního Chuckyho. Horror, sci-fi, 
thriller. Režie: Gerard Johnstone. 
Vstupné: 140 Kč, od 15 let, titulky, 101 minut.

14. / so / 19:30
Grand Prix ČR 2022 
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského 
(Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratran-
cích milujících auta a jednom kriminálníkovi, 
který je zase rád krade. Roman (Kryštof Hádek) 
vede pofidérní autobazar na okraji města… 
Vstupné: 120 Kč, 107 minut. 

17. –18. / út, st / 19:30
Avatar: The Way of Water USA 2022 
 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, út titulky+3D, st dabováno+3D, 
190 minut.

19.–20. / čt, pá / 19:30
Přání k narozeninám 
ČR 2023 PREMIÉRA!
Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě naro-
zenin. Líba má každý rok jediné narozeninové 
přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla 
celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až 
do letošních narozenin. V hlavní roli: Eva Holu-
bová. Režie: Marta Ferencová. Vstupné: 140 Kč, 
93 minut.

20.–21. / pá, so / 17:00
Zoubková víla Německo, Lucembursko 2022 
PREMIÉRA!
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí 
na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. 
Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky 
jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí, jsou… 
fialky! Dobrodružství začíná! Vstupné: 120 Kč, 
dabováno. 

21. / so + 24. / út / 19:30
Babylon USA 2023 PREMIÉRA!
Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde vychá-
zejí hvězdy a zase rychle hasnou. Hollywood. 
Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, 
která na něj šplhá, a o klukovi, který šel kolem, 
rámují bláznivou a velkolepou filmovou jízdu 

Damiena Chazella. V hlavních rolích jeho Ba-
bylonu excelují Brad Pitt, Margot Robbie a no-
váček Diego Calva. Vstupné: 140 Kč, od 15 let, 
titulky, 188 minut.

23. / po / 19:30
Mimořádné filmové představení:
Dimenze
Film podle skutečně prožité události.
95 minut + beseda s režisérem a spisovatelem 
45 minut, vstupné: 120 Kč. Režie a scénář: Da-
libor Stach. František se v současném životě 
po zástavě srdce dostane do jinosvětí. Při pu-
tování kulisami k poslednímu soudu se pro něj 
rozehrají vhledy do jiných životů. Film je zpra-
cován na motivy knižních bestsellerů Za opo-
nou noci a Krušnohorské proroctví. 

25. / st / 19:30
Whitney Houston: 
I Wanna Dance with Somebody USA 2022
Snímek je oslavou jedinečné a nezapome-
nutelné Whitney Houston. Od mladé gospe-
lové sboristky z New Jersey až po jednu 
z nejprodávanějších a nejoceňovanějších 
umělkyň všech dob – taková je inspirativní, 
dojemná a emocionální cesta životem a ka-
riérou Whitney Houston, kterou si diváci mo-
hou na filmovém plátně vychutnat zároveň 
s velkolepými vystoupeními a soundtrackem 
nejoblíbenějších hitů této hudební ikony. Re-
žie: Kasi Lemmons. Vstupné: 130 Kč, titulky, 
140 minut.

26. / čt / 19:30
Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu 
ČR, SR 2020 PREMIÉRA!
Film Věčný Jožo je osobním portrétem lídra 
nejpopulárnější „československé“ skupiny Elán, 
Jožo Ráže, křesťanského buddhisty věřícího 
v komunismus. Je to záznam desetiletého se-
tkávání režiséra Jana Gogoly ml. s touto blízkou 
i vzdálenou hvězdou pop music. Film zachycu-
je situace souznění i nesouladu mezi filmařem 
a hudebníkem. Vstupné: 120 Kč, 81 minut.

27. / pá / 17:00
Kocour v botách: Poslední přání USA 2022
Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů 
z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší 
kukuč, před alkoholem dává přednost mléku 
a jako šermíř je přímo geniální. Kocour v bo-
tách si bude v pohádkové dobrodružné jízdě 
plnit poslední přání. Animovaná komedie. 
Vstupné: 140 Kč, dabováno, 101 minut.

27.–28. / pá, so / 19:30
Ve znamení býka USA 2022 PREMIÉRA!
Nemilosrdný portrét světoznámého rappera, 
který přestože se na první pohled topí v luxusu, 
těžce bojuje se samotou a depresemi a poma-
lu se propadá do spirály plné drog, prostitutek 
a alkoholu. Snaží se vší silou bojovat s vlastními 
démony, ale přestože vynakládá veškerou zby-
lou energii, nedaří se mu najít cestu ani ke své 
dcerce, kterou nadevše miluje… V hlavní roli 
Colson Baker. Režie: Tim Sutton. Vstupné: 
120 Kč, od 15 let, titulky, 98 minut.

28. / so / 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: 110 Kč, 135 minut.

31. / út / 19:30
Nic bych neměnila ČR 2022
Dokumentární portrét Kateřiny Morozové. Ka-
teřina je již dnes dospělá mladá žena. Po svém 
narození byla umístěna do dětského domova, 
kde strávila téměř pět let. Dostala ale druhou 
šanci… Režie: Michal Černý. Vstupné: 120 Kč, 60 
minut. 

Od ledna 2023 hrajeme nejméně pro pět diváků. 
Děkujeme za pochopení.

Sport
FLORBAL
7. / so / 9:00 /hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FBC TJ Draci Lanškroun
FbK TJ Svitavy – TJ Dolní Ředice-IBK Holice
FbK TJ Svitavy – Sokol Roveň-IBK Holice
Florbalový turnaj kategorie: Starší žáci.

14. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 B
Florbalový zápas 17. kola divize mužů.

28. / so / 18:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – Adone SK Jihlava
Florbalový zápas 19. kola divize mužů.

MODELÁŘI
7. / so / 9:30 / louka u Schindlerova Háje
Zimní liga házedel
43. ročník, 1. kolo

21. / so / 9:30 / louka u Schindlerova Háje
Zimní liga házedel
43. ročník, 2. kolo

VOLEJBAL
14. /so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – Jiskra Havlíčkův Brod
Volejbal: ženy – 2. liga.

14. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „B“ – Orel Letohrad
Volejbal: ženy – KP.

15. / ne / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – Sokol Česká Třebová 
Volejbal: kadetky – 1. liga.

21. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žáků – 4. kolo
Volejbal: žáci – Ústí n. L., Odolena Voda, 
Ostrava, Jirkov, Nový Jičín, Havl. Brod, 
Rychnov n. Kn.

22. / ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žáků – 4. kolo
Volejbal: žáci – Ústí n. L., Odolena Voda, 
Ostrava, Jirkov, Nový Jičín, Havl. Brod, Rychnov 
n. Kn.

28. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – ZIKUDA Turnov
Volejbal: ženy – 2. liga.
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Městské  
muzeum a galerie

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

Výstavy v roce 2023?
Výstavní program muzea začne v roce 2023 
tam, kde skončil v roce předchozím. Ještě 
do 15. ledna bude k vidění výstava Vánoční 
muzeum úsměvů Emmy a Barbory Srncových 
a až do 22. ledna se vzhledem k mimořádnému 
zájmu návštěvníků prodlouží prezentace Vel-
kého svitavského mechanického betlému. Již 
v závěru ledna otevřeme dvě nové výstavy, tra-
diční přehlídku výtvarných umělců svitavského 
regionu a výstavu zapůjčenou z brněnského 
planetária, doplněnou exponáty z Národního 
technického muzea, s názvem Vesmír. V závě-
ru března ji vystřídá výstava velikonočních zvy-
ků a poté výstava, na které se dozvíte vše 
o barvách, respektive barevných pigmentech. 
Po Přehlídce 2023 bude následovat výstava tří 
významných českých malířů, kteří nesou jméno 
Lamr, konkrétně otce Aleše a synů Hanuše 
a Jana. S dalším programem se již přehoupne-
me do léta. Muzejní noc, která se ve Svitavách 
uskuteční 9. června 2023, zahájí výstavu o sta-
rověkých civilizacích Egypta, Blízkého východu 
a Řecka a výstavu technických hraček minulé-
ho i předminulého století.
Podzimní výstavní program obstará přehlídka 
Pavlišovy krajinářské školy, která tvoří jeden 
z nejcennějších výtvarných souborů svitavského 
muzea a galerie, a výstava, která představí ne-
dalekou Hřebeč z hlediska historického, biolo-
gického a geologického vývoje. A pak se opět 
můžeme těšit na Vánoce a tradiční výstavu bet-
lémů, která se otevře na první adventní neděli. 
Výhled do roku 2023 si dovolím uzavřít ohléd-
nutím za rokem 2022. Děkuji všem příznivcům 
svitavského muzea za jejich zájem a podporu, 
kterou nám v roce 2022 poskytovali. Se stejnou 
radostí děkuji muzejníkům a všem pracovní-
kům i dobrovolníkům ve svitavské kultuře za je-
jich nasazení a aktivitu. A všem přeji do nového 
roku hodně štěstí a zdraví.  Hynek Stříteský

Podporujeme výtvarníky  
a nebojíme se to přiznat 
Každým rokem, již více než 50 let, probíhá 
ve Svitavách výstava s názvem Přehlídka. Tradič-
ní výstava je setkáním profesionálních i amatér-
ských výtvarníků svitavského regionu. Možnost 
nahlédnout do tvorby ostatních výtvarníků a zá-
roveň prezentovat svá díla v prostorách svitavské 
galerie je vítanou šancí i pro mladé a začínající 
umělce. Právě pro ně a pro všechny, kteří chtějí 
debatovat nejen o své tvorbě, domlouvá každo-
ročně svitavské muzeum odborníka, který spo-
lečně s výtvarníky „s respektem“ rozmlouvá nad 
jednotlivými díly. Tato zpětná vazba na poslední 
tvorbu je nabídka, která je výtvarníky vděčně 
přijímána, protože tvoření je často velmi intimní 
a soukromá záležitost a málokdy mají výtvarníci 
možnost přesahu v podobě odborného nadhle-
du na svoji aktuální práci. Tato „služba“ je nabí-

zena vždy 14 dní před samotnou Přehlídkou 
a nese název Poradenský den.
Osloveným odborníkem bude i letos malíř 
a pedagog Filip Dvorský, který bude pomáhat 
s výběrem výtvarného objektu k vystavení. Po-
radenský den je naplánován na sobotu  
14. ledna od 10 do 12 hodin. 

A my vás zveme, pokud tvoříte, přijďte se se-
tkat a podívat, jak přemýšlí o umění a výtvarné 
tvorbě jiní regionální autoři. Věříme, že toto 
setkání bude obohacující nejen pro autory, ale 
i provázejícího Filipa Dvorského. Jen pro jisto-
tu dodávám, že cílovou skupinou Přehlídky 
jsou malby, kresby, grafiky či prostorová díla 
lidí, kteří sobě či jiným pro radost tvoří v regio-
nu Svitavska. Samotná výstava Přehlídka 23 
začne vernisáží 28. ledna 2023 v 15 hodin. 

Lea Sehnalová

S muzeem ke hvězdám
Na konci ledna opustíme v muzeu svět vánoč-
ních tradic a vydáme se na dlouhou cestu 
mimo naši planetu. Výstava Vesmír přinese 
nové informace o sluneční soustavě, dobývání 
Měsíce, současné astronomii i vzniku kosmu 
a možnostech života v něm. Těšit se můžete 
třeba na velké hvězdářské dalekohledy, vyná-
lezy NASA, historické reálie z předchozích sto-
letí, planety i jejich měsíce, 3D modely různých 
vesmírných těles a řadu interaktivních prvků 
pro děti. Ty si vyzkouší, jak funguje roztahování 
vesmírů, kde se ve skutečnosti nachází hvězdy 
Orionu a kolik by vážily na různých planetách. 
Výstava začíná vernisáží 28. ledna a navštívit ji 
můžete až do 19. března. Jakub Vrána

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (12)

Otevíráme další část našich bohatých 
depozitářů, tentokrát numismatickou 
sbírku. Najdeme v ní desítky mincí růz-
ného stáří a různé kvality. Vybrala jsem 
pro vás dvě mince, které se do sbírek 
dostaly současně. Krejcar z roku 1816 
a krejcar o něco starší, pocházející 
z roku 1761, na kterém je vyobrazena 
Marie Terezie. Její vláda zásadně ovliv-
nila osud Habsburské monarchie a její 
reformní činnost se pochopitelně do-
tkla také našeho města. Po školní refor-
mě, která nařizovala povinnou školní 
docházku, byla výuka započata v kos-
tele svatého Floriána. Do této doby 
sloužil jako kostel špitální a nářek ne-
mocných, kteří se svěřili do péče špi-
tálníků, vystřídal dětský smích. V refor-
mách pokračoval také syn Marie Terezie 
a její následovník Josef II. a byl opravdu 
velmi aktivní, za dobu své vlády vydal 
přes 6000 různých výnosů. Panovník při 
svých cestách po Čechách navštívil 
rovněž Svitavy. Nocleh našel v hostinci 
U Mouřenína na náměstí, jehož majite-
lem byl řeznický mistr Franz Dittrich. 
Z jeho návštěvy se nám dochovalo vy-
právění o hezké hostinské, která se cí-
saři velmi líbila. Když v noci císař stou-
pal po dřevěném schodišti do patra, 
rozčílil se, protože schodiště tropilo 
neuvěřitelný hluk. Rozhodl se věnovat 
své hostitelce 12 dukátů, aby majitel 
mohl pořídit nové a lepší schodiště, než 
zase císař do Svitav přijede. V roce 
1781, pět let po této vzácné návštěvě, 
celé náměstí vyhořelo. Jednalo se 
o největší požár v dějinách našeho 
města. A v následujících letech muselo 
být kompletně obnoveno, včetně hos-
tince U Mouřenína. Požár sice pohltil 
značnou část města, ale nemohl pohl-
tit příběhy, které zůstaly v myslích oby-
vatel a po generace se tradují.
Do muzejních sbírek se mince dostaly 
spolu s dalšími předměty i starými výtis-
ky novin. Možná si kladete otázku, kde 
se tyto věci našly. Odpověď vás asi pře-
kvapí, nejedná se o typický půdní nález. 
Obě tyto malé, měděné mince, jejichž 
průměr je 2,7 cm, byly nalezeny při bou-
rání kostela sv. Floriána na Brněnské 
ulici, ke kterému došlo 25. července 
1976. Jaký byl jejich osud do roku 1976, 
komu patřily a kde se v kostele vzaly, to 
si dnes můžeme jenom domýšlet…  

Monika Němcová 
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4. / st / 19:00 / Ottendorferova knihovna
Moravské klavírní trio a hosté: 
Novoroční koncert

Nenechte si ujít slavnostní novoroční koncert 
s přípitkem při poslechu světoznámých árií 
v podání operních sólistů. V programu zazní 
skladby B. Smetany, A. Dvořáka, G. Verdiho, E. 
Kálmána a dalších světoznámých autorů. Účin-
kují: Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – 
klavír, Miroslav Zicha – violoncello, operní sólis-
té: Hana Cupáková – soprán, Vilém Cupák – 
tenor. Vstupné: 250 Kč, KPH 150 Kč.

Hana Cupáková – soprán 
Hana Cupáková se narodila v Novém Městě 
na Moravě. Zpěv a hru na violu absolvovala na br-
něnské konzervatoři, nyní oba dva obory studuje 
na JAMU v Brně. Jako zpěvačka pravidelně kon-
certně spolupracuje s různými hudebními tělesy. 
Úspěšně se zúčastnila několika pěveckých sou-
těží (Pro Bohemia Ostrava 2016 – 1. místo a titul 
absolutního vítěze oboru, Písňová soutěž B. Mar-
tinů  2016 – 1. místo, Pražský pěvec 2017 – 1. 
místo, Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka 
– 2. místo). V rámci festivalu Janáček Brno 2018 
ztvárnila hlavní roli Polušky v Janáčkově opeře 
Počátek románu v Mahenově divadle. S brněn-
ským souborem Ensemble opera diversa v roce 
2019 nastudovala Labské horroropery autorské 
dvojice Kyas-Drábek. Ve stejném roce také na-
vázala spolupráci se společností Opera na ces-
tách na projektu Les amours de Ragonde. 

Vilém Cupák – tenor 
Vilém Cupák je boskovický rodák. Zpěv absol-
voval na brněnské konzervatoři a pokračoval 
na JAMU v Brně. Úspěšně se zúčastnil několika 
pěveckých soutěží (například 2018 – Písňová 
soutěž Bohuslava Martinů – 1. místo, Cena po-
roty za intepretaci skladby 20. století, 2019 – 
Pražský pěvec – 1. místo, Cena agentury „Aris-
tokrat” . Na konzervatoři v rámci operního studia 
nastudoval roli barona Adolfa v Janáčkově 
opeře Počátek románu, kterou provedl pod zá-
štitou festivalu Janáček Brno 2018, dále roli 
Collina v opeře Les amours de Ragonde (Jean 
– Joseph Mouret) se společností Opera na ces-
tách, v rámci komorní opery na JAMU nastudo-
val roli rytíře de la Force (Dialogy Karmelitek), 
a právě studuje roli Poutníka (J.A.K. z Labyrintu). 

Režisér Marián Polák přijede do Svitav
představit svůj nový film
Jeseníky - království horské divočiny
Marián Polák (mimo jiné režisér filmu Planeta 
Česko) nám do Svitav přijede představit svůj 
nový film o Jeseníkách. Projekce filmu Jeseníky 
– království horské divočiny proběhne dne 5. 1. 
2023 v 19:30 v kině Vesmír. Po skončení projekce 
bude následovat beseda s režisérem a jeho hos-
tem a ve foyeru kina si budete moci prohlédnout 
výstavu fotek z natáčení filmu. Přírodopisný do-
kumentární film Jeseníky – království horské di-
vočiny vypráví příběh fascinujícího koloběhu ži-
vota jedinečné horské přírody Jeseníků. Od divo-
čících řek a potoků přes rozsáhlé lesy, rozervané 
skály, rašeliniště až po nehostinné alpínské bez-
lesí. Tam všude potkáme unikátní rostliny a zvířa-
ta, přizpůsobená drsnému prostředí hor. Film 
vznikal přes čtyři roky za odborné spolupráce 
Správy CHKO Jeseníky.

„Podobný dokument tady dlouhá léta chyběl. 
Zvláště v dnešní době je velmi důležité naši pří-
rodu správně popularizovat. Věřím, že i tento 
film k tomu přispěje. Vzdělaný návštěvník 
s ohleduplným chováním je velkým spojencem 
a pomocníkem v moderní ochraně přírody,” říká 
vedoucí Správy CHKO Jeseníky a jeden z tvůr-
ců filmu Petr Šaj. Filmový štáb pracoval pod 
vedením režiséra, kameramana a producenta 
Mariána Poláka. Štáb samotný byl tvořen zejmé-
na místními filmaři a velkými milovníky Jesení-
ků, kteří tráví v terénu během roku spoustu 

KULTURA

času. To umožnilo zachytit vzácné okamžiky 
z proměn nálad krajiny a skrytého chování zví-
řat. Řadu zvířat možná běžní návštěvníci hor ani 
nikdy neviděli. „Díky hlubokým znalostem jese-
nické přírody místních spolupracovníků, jejich 
velkému nasazení i skvělým filmařským schop-
nostem se zrodil film, který doslova voní divo-
činou a divákům slibuje silný zážitek. Myslím, že 
takto zblízka ještě jesenickou přírodu neviděli.” 
uzavírá režisér Marián Polák.
Přijďte se tedy po Novém roce podívat do na-
šeho kina a nechte se vtáhnout do lůna jese-
nické přírody optikou Mariána Poláka.

Gilad Atzmon Quartet
Koncert se uskuteční 31. ledna v 19 hodin 
v klubu Tyjátr
Gilad Atzmon – ten, který hrál s Pink Floyd 
a Paulem McCartneyem… A také s Robbiem 
Williamsem a Sinead O'Connor…
Gilad Atzmon (Izrael/UK) narozen 1963. Původem 
izraelský, dnes již britský jazzový saxofonista s ne-
zamětitelným tónem, ovlivněný mimo jiné Charlie 
Parkerem, Johnem Coltranem a židovskou lido-
vou hudbou. Narodil se do sekulární židovské 
rodiny v Tel Avivu a studoval na Rubinově akade-
mii hudby v Jeruzalémě. Roku 1994 „emigroval“ 
do Británie a studoval na Essexské univerzitě. 
Roku 1998 se stal členem skupiny The Blockheads 

a s vystupováním v ní pokračoval i po smrti jejího 
frontmana Iana Duryho. Roku 2007 hrál na albu 
hudebníka Roberta Wyatta a rovněž spolupraco-
val se skupinou Pink Floyd na jejím patnáctém 
albu The Endless River (2014). 
Účinkují: Gilad Atzmon (Izrael) – saxofony, kla-
rinet | Daniel Bulatkin – piano | Taras Vološčuk 
(Ukrajina) – kontrabas | Dušan Černák – bicí. 
Stolová úprava bez rezervace míst. 
Předprodej vstupenek v síti SMSticket a v re-
cepci KC Fabrika. Vstupné: 200 Kč v předpro-
deji, 250 Kč na místě.
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Otevírací doba  
knihovny

Ke konci roku jsme zavedli novou službu urče-
nou pro čtenáře a návštěvníky knihovny, a to 
možnost dát si kávu za jednotnou cenu 30 Kč. 
Přijďte do knihovny a zpříjemněte si pobyt 
u nás!

Literární soutěž na téma Dobré zprávy 
ze Svitavska
Městská knihovna ve Svitavách se zapojuje 
do soutěže „Kde končí svět“, kterou pořádá 
Klub dětských knihoven Svazu knihovníku a in-
formačních pracovníků České republiky. Zadá-
ním letošního ročníku je napsat libovolný pub-
licistický útvar (zprávu, článek, komentář, repor-
táž, rozhovor, ale i např. glosu) na téma Dobré 
zprávy ze Svitavska. Soutěž je určena studen-
tům a žákům druhého stupně a středních škol. 
Texty by ideálně měl zpracovávat pozitivní 
téma/událost, aby alespoň trochu vyvážil příval 
zpráv špatných. První tři místa dostanou knižní 
odměnu, vítězové z obou kategorií postoupí 
do krajského kola a jejich texty budou publiko-
vány v místním tisku. Příspěvky posílejte v po-
době textového dokumentu do 15. dubna 
na knihovna@booksy.cz spolu se jménem a vě-
kem účastníka (a e-mailem, pokud se nesho-
duje s odesílatelem).  Kristián Klein

11. / st / 16:00 / Fabrika, aula
Zdravý selský rozum pro dobu informační 
– jak se vyznat v mediálním chaosu?
Pro obyčejného člověka není snadné se 
v dnešní záplavě informací z médií a internetu 
vyznat. Najde se i řada takových, kteří se toho 
snaží zneužít. Jak si může každý z nás dát po-
zor, abychom nenaletěli na „falešné“ zprávy? 
Jak rozpoznat pravdu a lež o událostech kolem 
nás i ve světě? Kterým zdrojům informací mů-
žeme důvěřovat? Kdo jsou původci záměrně 
lživých informací a co z toho mají? To vše 
a mnohé další se dozvíte na besedě s Jarosla-
vem Valůchem, vedoucím projektů mediálního 
vzdělávání ve zpravodajské organizaci Transi-
tions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání 
moderních komunikačních prostředků v krizo-
vých situacích, ověřování informací, posilování 
mediální gramotnosti a prevence násilí z nená-
visti. Spolupracoval s řadou iniciativ i institucí 
v regionech střední i východní Evropy, jihový-
chodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. 

12. / čt / 19:00 / klub Tyjátr
LiStOVáNí slaví 20 let!

Oslavte to s námi. Uvidíte Věru, Lukáše, Pavla 
a Alana, spoustu ukázek z jejich repertoáru, 
pikantek ze zákulisí jejich kočovného létajícího 
cirkusu a nebude chybět malý večírek. Ome-
zený počet představení na těch nejvěrnějších 
scénách snad přitáhne všechny příznivce to-
hoto originálního divadelního projektu, který 
objíždí Česko od roku 2002 a na jevištích uve-
dl v život už 130 knih. 
Účinkují: Věra Hollá, Lukáš Hejlík, Pavel 
Oubram, Alan Novotný. Vstupné 100 Kč (před-
prodej v knihovně).

21. / so / 13:00–17:00 / bar u knihovny
Odpoledne deskových her
Od nového roku bude knihovna pravidelně po-
řádat odpoledne deskových her. Probíhat bude 
vždy jednou měsíčně v sobotu od 13:00 
do 17:00 v baru v prostorách knihovny. První 
deskohraní proběhne 21. ledna, další termíny 
budou průběžně uveřejňovány na webu a face-
booku knihovny. Na deskohraní můžete potkat 
podobně zapálené „deskovkáře“ všeho věku, 
naučit se nové hry a zahrát si hry, které knihov-
na běžně nenabízí k absenčním výpůjčkám 
(Divukraj, Městečka na dlani atd.). Také pokud 
máte doma složitou hru, na kterou si netrouf-
nete, nebo se vám v polici práší na váš oblíbe-
ný kousek, který nemáte s kým hrát, přineste 
hry s sebou, třeba tu najdete ty pravé spoluhrá-
če. V případě dotazů pište na ke@booksy.cz 
(Kristián Klein). Vstupné dobrovolné. 

26. / čt / 16:00 / městská knihovna
Křest a čtení z knihy Svitavská říkadla
Autorem knížky je svitavský rodák Pavel Černý. 
Dětství a mládí prožil na Vysočině v Krouně, 
do Svitav se vrátil v roce 1984. Ve volných chví-

lích rád píše. Kniha říkadel je jeho druhou kni-
hou. Svitavská říkadla jsou určena pro nejmen-
ší a nechybí verše vztahující se ke Svitavám. 
Knihu svými ilustracemi obohatila Sára Wagne-
rová. Srdečně zveme na křest knihy, čtení a se-
tkání s autorem Pavlem Černým. 

Pravidelné aktivity
9. / 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. 

9. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Dvojí život Veroniky
Téměř magický příběh dvou identických dívek 
(Polky a Francouzky), spojených spíše tušeným 
poutem, kde život jedné z nich nevědomě 
ovlivní život té druhé. Režisér Krzysztof 
Kieślowski vytváří strhující, až mystický obraz, 
naplněný zvláštní emoční silou a vymykající se 
v mnohém současným kinematografickým 
trendům. Večerem provází Michal Kadlec.

10. / út / 16:30 / bar u knihovny
Literární setkání s knihou Dům z karet
Co všechno je Francis ochoten udělat, aby use-
dl do křesla britského premiéra? Geniální před-
loha Netflix seriálu Dům z karet od spisovatele 
Michaela Dobbse nechá nahlédnout za oponu 
britských politických intrik. 

17. / 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.

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

Virtuální realita
Každé pondělí od 16. ledna je možné vyzkou-
šet si virtuální realitu. Je třeba se objednat. Re-
zervační formulář je na stránkách knihovny. 

Virtuální Univerzita třetího věku 
VU3V je určena seniorům, kteří mají zájem o ce-
loživotní vzdělávání. Systém výuky je založen 
na videopřednáškách vysokoškolských lektorů. 
Záznam přednášky je promítán prostřednictvím 
internetu. Po každé přednášce se vyplní spo-
lečný test. Na následné samostatné studium se 
předpokládá doba 14 dnů. Studenti by měli 
ovládat základy emailové komunikace. 
Probíhají dva kurzy za rok (jeden v zimním 
a druhý v letním semestru). Pokud senior absol-
vuje celé studium, tj. 6 kurzů, může se zúčastnit 
slavnostní promoce v Praze. Cena kurzu je 
400 Kč. První přednáška letního kurzu na téma 
„Klenoty barokního sochařství“ a schůzka pro 
nové zájemce proběhne v úterý 31. ledna 
v 10:00 hodin v aule Fabriky. 
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SVČ Tramtáryje
————————

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

Vážení přátelé, kolegové, příznivci Střediska 
volného času,
rok 2022 je již minulostí a my stojíme na prahu 
roku nového s číslovkou 2023. Chtěli bychom 
vám popřát do následujících dní, týdnů a mě-
síců vše dobré, pevné zdraví a také spoustu 
krásných okamžiků s vašimi nejbližšími. Větši-
nou se na začátku nového roku snažíme bilan-
covat a rekapitulovat rok předcházející. U nás 
ve Středisku volného času to bylo období, kdy 
jsme mohli naplno rozjet všechny naše aktivity, 
bez restrikcí a omezení. Ve spolupráci s měs-
tem Svitavy se nám podařilo zrekonstruovat 
Dětské dopravní hřiště, vylepšili jsme táboro-
vou základnu na Svratouchu, uspořádali jsme 
pobytové a příměstské tábory a vůbec poprvé 
se otevřeli brány našeho „domečku“ a my jsme 
mohli veřejně prezentovat naše aktivity na akci 
Tramtáryje fest. Máme radost, že se uskutečnil 
i druhý ročník Festivalu volnočasových aktivit, 
kde se prezentovaly organizace, které se zabý-
vají volným časem dětí, mládeže, ale i dospě-
lých. Byli jsme úspěšní i v projektové výzvě 
v rámci podpory nadaných dětí a během roku 
jsme uspořádali téměř dvě desítky výtvarných, 
tvořivých a polytechnických workshopů. 
Všechny kroužky, akce, tábory, výlety, worksho-
py vyžadují nemalé množství organizačních 
pracovníků (vedoucích, instruktorů, dobrovol-
níků, čertů, andělů, mikulášů) – lidí, kteří se 
chtějí podílet na neformálním vzdělávání dětí 
a také na podpoře kulturního života nejen 
ve Svitavách. Těmto našim, často velice skrom-
ným, nenápadným a pracovitým kolegům pa-
tří jedno velké „DĚKUJEME“. Bez vás by Stře-
disko volného času nemohlo poskytovat a za-
bezpečit tak široké portfolio volnočasových 
aktivit. Velice si vaší pomoci vážíme a jsme 
moc rádi, že jste s námi.  Ondřej Komůrka

Pololetní prázdniny s Tramtáryjí
Na pololetní prázdniny dne 3. února připravu-
jeme program pro děti, které nebudou chtít, 
nebo nebudou moci trávit prázdninový den 
doma. Bližší informace ohledně připraveného 
programu zveřejníme na našich webových 
stránkách koncem ledna.  Ondřej Komůrka

MC Krůček
Milí příznivci,
doufáme, že jste do Nového roku vstoupili 
ve zdraví a dobré náladě a těšíme se na setká-
ní s vámi i vašimi dětmi v roce 2023.
Hned od ledna se můžete těšit na pravidelný 
týdenní program i a na akce navíc, které pro 
vás chystáme. Podrobný program klubů a ak-
tivit naleznete vždy na našem facebooku MC 
Krůček, webových stránkách www.kruceksvi-
tavy.cz nebo je možné zasílat informace mai-
lem, k odběru se můžete přihlásit na mailu 
materskecentrum@kruceksvitavy.cz.
Krůček je otevřen každý den od 9:00, nalezne-
te nás ve čtvrtém poschodí Multikulturního 

centra Fabrika Svitavy. V pondělí 16. ledna 
od 10 hodin provoní naše mateřské centrum 
esenciálními oleji. Dozvíte se, jak je možné ole-
je užívat, které jsou vhodné na podporu imuni-
ty, harmonizaci organismu nebo jaké problémy 
lze s nimi řešit. Kurzem vás provede Ing. Tereza 
Kobylková. Přihlášky zasílejte nejdéle do 13. 1. 
2023 na materskecentrum@kruceksvitavy.cz. 
Cena workshopu je 80 korun, členi MC Krůček 
a 100 korun nečleni.
K příjemným věcem se v lednu vrátíme ještě 
jednou, a to ve čtvrtek 26. 1. od 10 hodin. Klub 
Šikulové se pro tento den stane i dopolednem 
relaxu pro maminky, babičky nebo tetičky, zá-
leží, kdo s dětmi na klub plný kreativního tvo-
ření, her a zábavy vyrazí. Těšit se můžete na od-
bornici o pleť Soňu, která nám ukáže, jak správ-
ně v zimě o pleť pečovat, a rozmazlí nás svými 
výrobky, zatímco dětem se budou věnovat 
naše lektorky. Kapacita klubu bude tento den 
omezena, svoji účast prosím nahlaste předem 
nejdéle do 24. 1. 2023 na mail materskecent-
rum@kruceksvitavy.cz. Za tým MC Krůček Svi-
tavy  Anděla Buchtová

Klub seniorů
10. / út / 13:00 / Městské muzeum a galerie
Návštěva muzea
Komentovaná prohlídka výstavních prostor 
muzea (svitavský betlém, výstava Emmy a Bar-
bory Srncové). Akce pouze pro členy klubu!

17. / út / 13:00 / Bowling Maják, Svitavy-Lány, 
Mýtní 6
POZOR ZMĚNA!
Bowlingový turnaj
Účastnický příspěvek 50 Kč. Akce pouze pro 
členy klubu! 

Na společná odpolední setkávání v klubovně 
seniorů se budeme těšit opět od 9. ledna 2023! 
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezento-
vány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. 
podlaží před místností č. 301) a v elektronické 
podobě na webových stránkách www.ks.svita-
vy.cz nebo na facebooku www.facebook.com/
kssvitavy.  Milena Brzoňová

ZO Kardio Svitavy
V prosinci se uskutečnila vycházka z Poličky 
do Kamence, kde se opětovně konala již tra-
diční výstava „Vánoční inspirace“. Vystavené 
exponáty daly odpověď na zvídavost návštěv-
níků, co opětovně bude možné nejen prohléd-
nout a případně objednat pro radost blízkým, 
ale i ochutnat nabízené pochoutky a speciality. 
Již nyní byl dán slib od našich členů vystavit 
v příštím roce i své výtvory.
Druhým setkáním členů byla členská schůze 
13. prosince ve společenském centru „Fabrika“.
První sobotu v lednu, 7. ledna 2023, se sejdeme 
v muzeu města Svitavy k prohlídce Svitavského 
mechanického betlému.  Josef Zavřel

Muzeum esperanta
Nová akce pro děti měla úspěch
O 1. adventní neděli pořádal svitavský espe-
rantský klub novou akci pro děti. Ve spolupráci 
s paní Evou Karbašovou se uskutečnilo první 
tvoření vánočních přáníček a malých andílků. 
Zprvu jsme se obávali malé návštěvnosti, proto 
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jsme nechali vytisknout a po městě vylepit pla-
káty. Upozornění na akci bylo i v městském 
měsíčníku Naše město. Už od 9. hodiny však 
přicházely malé děti a se zájmem tvořily vánoč-
ní přáníčka pro své maminky a babičky. Výběr 
byl opravdu veliký a fantazie dětí se rozvíjela. 
Už nyní se těší na další tvorbu. Za týden to bude 
tvorba z marcipánu. Libuše Dvořáková

Marcipánové Vánoce

Po dvouleté covidové pauze se o druhé ad-
ventní neděli konaly v Muzeu esperanta 13. 
Marcipánové Vánoce. Osmdesát dětí modelo-
valo z marcipánu sněhuláky, čerty, anděly a Mi-
kuláše. Celkem vyrobily 150 figurek. Za svoji 
účast v modelování získaly Pamětní list. Je to 
však mnohem méně než před covidem. Ostat-
ní návštěvníci si mohli zakoupit hotové marci-
pánové dárečky nebo marcipánové těsto pro 
domácí tvorbu. Doufáme, že i v příštím roce 
k nám děti opět najdou cestu a přijedou man-
želé Vyšinkovi z Vracova s vlastním marcipá-
nem. Libuše Dvořáková

Asociace Brontosaura
Alžírskem se samopalem
V pořadí 209. cestovatelský večer nazvaný Al-
žírskem se samopalem se koná ve čtvrtek 26. 
ledna od 18 hodin v Muzeu esperanta Svitavy. 
Alžírsko, zmítané v problémech svých překot-
ných změn, socialistických i extrémně islám-
ských pokusů, a také dlouhé občanské války 
se pomalu uklidňuje a vrací do „normálu“. S po-
vinnou garancí místních cestovních kanceláří, 
a hlavně s ozbrojením jsme mohli zdokumen-
tovat většinu důležitých památek severní, nej-
lidnatější části země, i nasát něco málo z atmo-
sféry života a tradic prostých Alžířanů, Berberů 
v horách i třeba zcela originálních Mozabitů 
ukrytých v poušti. Uvádí: Robert Bazika. Vstup-
né: 40 Kč.  (jr)

Fotoklub Svitavy
Výstava svitavského fotoklubu k jeho dvacetinám
V roce 2003 byl obnoven svitavský fotoklub. Tři 
fotografové se sešli, domluvili pravidla fungová-
ní klubu, jehož činnost byla v 90. letech přeruše-
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Leden / duben
Výstava na téma Zimní radovánky
Výtvarné práce vystavují dětí z kroužku Malování 
se Stáňou

každé pondělí
14:00 – Divadlo doma, zkouška divadla; 18:00 
zen meditace, kapacita naplněna; 
18:30 – wing tsun, bojové umění, kapacita není 
naplněna a až do odvolání přijímáme nové zá-
jemce o studium tohoto původem čínského 
bojového umění. Podmínkou je min. věk 15 let. 
Nejlépe je přijít hned ve dvou (k cvičení ve dvo-
jici), ale bezpodmínečně nutné to není, cvičíme 
v pondělí od 18:30 do 20:30 hodin. První trénink 
je pro každého nového zájemce vždy zdarma.
16:00 – čchi-kung pro začátečníky, kapacita není 
naplněná, kontakt: M. Palla, tel.: 731 023 865 

každou středu
17:00 – Ženy zpěvné, zkouška a setkávání žen 
pod vedením H. Mazákové, tel.: 737 689 855, 
Malování se Stáňou, výtvarný kroužek pro děti 
pod vedením Stáni Plívové, kapacita naplněna

každý čtvrtek
15:00 – trénink skupiny Svitavy, uzavřená sku-
pina 
18:00 – čchi-kung, spíše pro pokročilé, kapaci-
ta téměř naplněna, kontakt: M. Palla, tel.: 
731 023 865
Kompletní program, přihlášky a rezervace 
na webu www.nadacejosefaplivy.cz.

Spolek DušeProstor
Program v lednu
Srdečně vás zveme na naše lednové aktivity. 
Klubové činnosti, které jsou otevřeny pro 
všechny, kteří mají zájem a chuť se zúčastnit, 
probíhají tato úterý v lednu:
10. – přijďte si zahrát deskové hry s našimi zku-
šenými lektory, kteří vás rádi naučí nové, vámi 
dosud nevyzkoušené hry,
24. – v rámci IQ tréninku si můžete vyzkoušet 
svoje znalosti, dovednosti a schopnosti. 
Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s du-
ševním onemocněním budou v úterý 3., 17. 
a 31. 1. Kromě kávy či čaje vám chceme nabíd-
nout prostor vhodný k otevřenému a bezpeč-
nému sdílení, podpoře a inspiraci.
Všechna pravidelná úterní setkávání probíhají 
vždy od 15:30 do 17:30 hod. v prostorách Cen-
tra duševního zdraví Svitavy, nám. Míru 29/87 
(v budově Komerční banky).
Sledujte nás na www.duseprostor.cz i na Face-
booku Duše_Prostor, pište nám na dusepro-
stor@gmail.com nebo Messenger. Děkujeme, 
že k nám chodíte, a přijďte zase! Těšíme se 
na setkávání s vámi.
Do nového roku mi dovolte, abych vám za nás 
z DušeProstoru popřál klidný a pohodový rok 
2023, naplněný jen krásnými a příjemnými zá-
žitky. Za DušeProstor, z. s.,  Luděk Sapara

Drop the flow
Přijď te vyzkoušet parkourové techniky
Parkourový tým Drop the flow pořádá již něko-
likátým rokem parkourové kroužky ve Svita-
vách. Děti si mohou v rámci lekcí pro začáteč-
níky vyzkoušet základní parkourové techniky 
a prvky, posílit svou sebedůvěru a nabýt nové 
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na, a připravili stanovy klubu. Ty byly v následu-
jícím roce zaregistrovány, a vzniklo tak tehdy 
občanské sdružení Fotoklub Svitavy. Fotoklub 
se začal scházet nejdříve v Nadačním domě, 
později získal prostory v kulturním centru Fabri-
ka. Činnost fotoklubu tehdy jako členové rozjíž-
děly legendy svitavské amatérské fotografie 
Zdeněk Holomý nebo Josef Čermák, členové 
byli úspěšní i v prestižní soutěži Czech Press 
Photo, opakovaně také v Národní soutěži, výsta-
vě amatérské fotografie nebo v Ratibořickém 
mapovém okruhu. Fotoklubem během těch 
dvaceti let prošly desítky fotografů, klub, který 
je dnes zapsaným spolkem, připravil mnoho 
výstav, převzal mnoho ocenění, zapojil se do ně-
kolika projektů a také publikoval (vzpomeňme 
např. na úspěšnou knížku Svitavy – město v po-
hybu). Na oslavy je ale ještě čas, pro tuto chvíli 
připravili svitavští amatérští fotografové klubo-
vou výstavu. Ta má za cíl představit úspěšné 
fotografie z posledních let, kdy se fotografové 
úspěšně zapojili do mnoha soutěží, představí 
také fotografie vystavené na individuálních vý-
stavách (i v zahraničí) nebo fotografie publiko-
vané ve fotografických časopisech. Fotografie, 
které byly většinou vystaveny nebo publikovány 
mimo Svitavy a jsou součástí klubového archívu 
nebo jsou uloženy v archívech jednotlivých fo-
tografů, tak budou představeny svitavské veřej-
nosti a příznivcům amatérské fotografie.

Na retrospektivní výstavě, která bude zahájena 
v budově kina Vesmír 12. ledna 2023 v 17 hodin 
a která potrvá do konce února, se představí se 
svými fotografiemi Milan Báča, Miroslav Bou-
ček, Dana Jasanová, Tomáš Kukaň, Ditta Kuka-
ňová, Jaroslav Mareš, Klaus Müller, Stanislav 
Odvářka, Lubica Smékalová, Pavel Snoha 
a Zdeněk Špelda.  Milan Báča

Nadace Josefa Plívy
Program na leden

4. / st / 17:00–21:00
Reiki večery
Jitka Studénková (www.jistkastudenkova.cz)

5.+19. / čt
Smysluplné rozhovory

15. / ne / 9:30–11:30
Dětské společenství Bruna Groeninga

21.–22. / so–ne
Nenásilná komunikace

29. / ne / 8:30–13:00
Zelená snídaně
Mirek Smolej, rezervace na 733264775

dovednosti. Ihned po začátečnících následují 
lekce pro pokročilé, kde se probírají složitější 
skoky a salta. Na pokročilých si účastníci také 
mohou ve volném čase skákat a trénovat své 
vlastní prvky a skoky.
Součástí repertoáru Drop the flow jsou i par-
kourová akrobatická vystoupení, publikace 
parkourových naučných videí na platformě 
Youtube nebo lekce parkouru ve školách, kde 
o tomto moderním odvětví prezentujeme, 
předvádíme krátká vystoupení a trénujeme 
s žáky. Kdo by se chtěl o tomto sportovním 
umění dozvědět více, může zavítat na kroužky 
na ZŠ Felberova. Podrobnosti jsou dostupné 
na webových stránkách www.droptheflow-par-
kour.cz.  (ps)

Jana Jůzová ze Svitav  
je držitelkou rekordu
Obří dvouposchoďový adventní věnec, jehož 
větší spodní kruh má v průměru 118 centimetrů 
a menší kruh jeden metr, upletla Jana Jůzová 
ze Svitav. Součástí papírového věnce jsou rov-
něž ozdoby – čtyři čtyřiceticentimetrové svíce 
s plamenem i podtácky, 12 vánočních hvězd, 
36 větviček a 35 zvonků. Upletení, zkompleto-
vání a obarvení věnce akrylovými barvami au-
torce zabralo 56 hodin a pět a půl minuty čisté-
ho času. Do této doby však nezapočítala umo-
tání papírových ruliček, které jsou dlouhé cca 
28 cm a v součtu dosahují délky 1515 metrů.

„Jak mě napadlo uplést právě adventní věnec? 
Chtěla jsem překonat už zaregistrovaný rekord, 
kdy před třinácti lety vytvořilo podobný věnec 
jednatřicet lidí,“ říká Jana Jůzová. Věnec je vy-
roben z papíru, konkrétně z reklamních letáků 
obchodních řetězců, které běžně chodí 
do poštovních schránek. „Nahromadilo se nám 
doma mnoho letáků, napadlo mě takto je vyu-
žít,“ vysvětluje Jana volbu materiálu. Na zhoto-
vení věnce pracovala zcela sama.
Tento český rekord zaregistrovala Agentura 
Dobrý den dne 17. listopadu 2022. (red)

ZAJÍMAVOST
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František Šašek
Po maturitě na svitavském gymnáziu zamířil František Šašek do oboru molekulární biologie a ge-
netiky, který však brzy vyměnil za IT a posléze zakotvil u komunikace, k níž vlastně tíhl od mládí. 
Pracoval na prestižních pozicích v Německu i Americe, aby se vrátil do České republiky a vedl fi-
remní komunikaci v pobočce firmy IKEA pro Čechy, Slovensko a Maďarsko. Se slovy to prostě umí. 

Jste absolventem svitavského gymnázia, po-
dělíte se o vzpomínky na svá středoškolská 
studia?
„Není to nadsázka, když řeknu, že těch sedm 
let, a ano, tenkrát na začátku to bylo pouze 
sedm let, mi dalo obrovský základ pro to 
všechno, co jsem po gymnáziu zažil. Vybavují 
se mi střípky jak ze všech předmětů, od všech 
kantorů, ale i na zážitky jako výlety na Budislav. 
Nejvíc si ale vybavuju to, co se tenkrát jevilo 
jako maličkost, ale moji budoucnost to ovlivni-
lo zásadním způsobem. Spolu s Petrem Vostře-
lem a Pavlem Kotasem jsme rozjeli třídní časo-
pis, původně pojmenovaný Gugan a později 
Boom. Bylo tam všechno od novinek, srandy, 
byl tam prostor pro názory na aktuální dění 
i příspěvky od spolužáků. A aniž bych to tenkrát 
věděl, že ta role komunikace bude velkou ná-
plní mého profesního života.“

Po maturitě vedly Vaše kroky ke studiu mole-
kulární biologie a genetiky, co Vás nasměro-
valo k tomuto oboru?
„Dodneška tomu sám sotva věřím, ale ten im-
pulz byla náhoda. Jednou odpoledne jsem 
seděl před televizí a při procházení těch…ehm…
čtyř kanálů jsem se zastavil na ČT2, pořadu 
o genetice. Jako 15letý jsem rozhodně ničemu 
nerozuměl, ale zaujalo mě to natolik, že hned 
druhý den jsem naší učitelce biologie paní No-
votné nadšeně vykládal, co jsem to v té televi-
zi viděl, a dychtivě se ptal, kdy že se k tomu 
dostaneme ve škole. K mému zklamání to 
ve škole mělo přijít až za několik let, tak násle-
dovaly cesty do knihovny, a láska k oboru byla 
na světě.“

Po studiích jste se ale vydal do oblasti IT spe-
cialistů…
„Dlouho to nevydrželo. Ani ne ta láska ke gene-
tice, tu mám do dnes, ale k té praxi. Hned v dru-

hém semestru jsem se zařekl nepracovat v obo-
ru, kde se testuje na zvířatech, bohužel často 
žijících v neuvěřitelně bídných podmínkách.
No a tak jsme zase u Petra Vostřela, který 
v Brně čile působil ve firmě rapidně rostoucí 
s rozvojem internetu. Petr tam pracoval jako 
grafik a programátor webových stránek, já tam 
začal chodit na malé brigády a sbíral jsem zna-
losti i nadšení pro práci v oboru IT. A když firma 
IBM masivně nabírala do svého technologické-
ho centra, přihlásil jsem se…“

A pak už přišel obor, kterým se vlastně zabý-
váte do současnosti, tedy interní zaměstna-
necká komunikace, vedení komunikačních 
kampaní. To Vás zajímalo vždy?
„Můj děda byl skvělý rétor, se slovy to uměl. 
Velká část rodiny to má po něm a mě to mi-

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: +420 775 125 509  •  e-mail: helena.antosova@evtreality.cz  •  www.bdsvitavska.cz

Inzerce Svitavska_sep.indd   1 09.12.2022   13:26:25

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (48. DÍL)  

nimálně celoživotně inspirovalo, těžím z toho 
dodnes. Ale často se mi do toho prolíná i ta 
potřeba exaktních věd – rád stavím na čís-
lech a faktech, nejednou už jsem těžil i ze 
studia genetiky při tvorbě komunikačních 
kampaní.“ 

Působil jste jako manažer regionální komuni-
kace v Hannoveru, jaké zkušenosti jste si při-
vezl z Německa? Jsou Němci opravdu preciz-
ní a pořádkumilovní?
„Jsou všechno to a ještě mnohem víc. Já si 
hlavně odnesl, jak moc je ta generace mých 
vrstevníků skromná, pokorná. Tvrdě pracují, 
jsou hloubaví a rádi věci dřív analyzují, než se 
do toho vrhnou. Nechávají svoji práci, výsled-
ky a ostatní mluvit za ně samotné a usilovně 
pracují na svém vlastním rozvoji, daleko 
za hranice formálního vzdělání, co dodá ško-
la. Ale nečekejte, že vám o víkendu zvednou 
pracovní telefon. To se stane opravdu výji-
mečně. Práci obětují hodně, ale ne svoje sou-
kromí.“

Přes tři roky jste strávil „za velkou louží“, jak 
jste se dostal do významných manažerských 
pozic v USA? A jak se v Americe komunikuje, 
je to velký rozdíl oproti Evropě?
„Po pěti letech na regionální pozici v Německu 
se mi otevřela možnost jít pracovat na globální 
úrovni. Ten rozdíl byl markantní, skoro až na-
prostý opak. V Americe se s velkou analýzou 
nečeká. Máte vizi? Jděte za ní, naplno. A ideál-
ně hned.
Komunikace a práce s lidmi je zásadně odlišná 
v tom, že možná působí mnohem vstřícněji 
hned na začátku, ale je vcelku dost povrchní. 
V Německu vás domů kolegové nepozvou vů-
bec. Možná po pár letech, ale pak jste velmi 
dobří a důvěrní známí. V Americe jsem byl 
na návštěvě u tří kolegů na rodinné večeři bě-
hem prvního týdne!
V Německu, obdobně jako i u nás, rádi komu-
nikují napřímo, otevřeně a často kriticky. V Ame-
rice je však zapotřebí být pozitivní a u kritických 
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Přestěhovali jsme pobočku Svitavy
Vážení klienti,

pobočku Svitavy jsme přestěhovali z náměstí Míru 111/34 do nových, moderních prostor. 
Od 19. prosince 2022 ji najdete na adrese Svitavy, Hradební 213/1 v novém polyfunkčním 
domě u světelného přechodu od autobusového nádraží na náměstí. Pro poradenství, 
konzultace a řešení vašich hotovostních i bezhotovostních potřeb jsou připravena komfortní 
a diskrétní jednací místa. 

V samoobslužné zóně u vstupu do pobočky jsou nepřetržitě 24 hodin denně k dispozici 
bankomat pro výběr a vklad hotovosti a platbomat pro zadávání příkazů k úhradě. 

Těšíme se na vaši návštěvu v naší nové pobočce.

informací často hledat nepřímé způsoby vyja-
dřování. Ale jedním dechem dodám, že tohle 
škatulkování neplatí vždy a všude.“

Nyní zastáváte manažerský post v oblasti ko-
munikace ve firmě IKEA. Promítají se do ko-
munikace švédské zvyklosti a postoje?
„Víc, než bych čekal. Švédská společnost staví 
na rovnosti a inkluzi, ale i velmi šetrnému přístupu 
k naší planetě. A mně je to všechno hodně blízké 
– rád dělám pro firmu, která nedává celoroční vý-
dělky akcionářům, ale investuje to zpátky do za-
městnanců, do vývoje udržitelnějších materiálů 
a postupů výroby a v neposlední řadě do nadace, 
která pomáhá potřebným všude po světě. No 
a ještě teda děláme fakt pěkný nábytek.“

Přibližme čtenářům, co konkrétně je náplní 
Vaší práce.
„Mám skvělý tým, který se stará o tři klíčové ob-
lasti komunikace pro tři země: Českou republi-
ku, Slovensko a Maďarsko. První oblast je tak-
zvaná zaměstnanecká komunikace, zajistit, aby 
všech necelých pět tisíc zaměstnanců vědělo, 
co se děje, co přichází, a aby si tu práci mohli 
líp užívat, i když pojem zaměstnanecká anga-
žovanost v Česku moc nezdomácněl. Za druhé 
je to všechna externí komunikace, ať už jde 

o práci s novináři, pořádání tiskových konferen-
cí, šíření povědomí o našich aktivitách na soci-
álních sítích... V neposlední řadě máme v agen-
dě i snahu propojovat firmy, neziskové i státní 
sféry za účelem zlepšování velkých témat – 
od problematiky recyklace odpadů, budování 
infrastruktury pro elektromobily, ale i třeba dlou-
hodobou integraci a pomoc těm, kterým válka 
sebrala střechu nad hlavou a oni musí opustit 
domov a hledat pomoc třeba v Česku.“ 

Komunikací se profesionálně zabýváte více než 
patnáct let, dokáže Vás ještě něco překvapit? 
A co nejvíce složitého jste za svou kariéru řešil?
„Překvapit? Každý den. Jen za ten relativně krát-
ký čas 15 let se komunikace enormně zrychlila. 
Hezky připravit, vytiskout, vyvěsit – na to už čas-
to není prostor a čas, když vám v kapse pípne 
zpráva od kolegy o tom samém během několi-
ka vteřin. A nezměnilo se jen tempo, ale i to, 
od koho ty zprávy chceme slyšet. Už to není 
nutně šéf firmy, ale spíš řadový zaměstnanec 
nebo třeba influencer. Do komunikace spadá 

i krizová komunikace a těch složitých případů 
je bohužel hodně, ať už se jedná o restruktu-
ralizaci a následné informování kolegů, ka-
marádů, že firma už si je nemůže dovolit, ale 
také krizovou komunikaci při závažných pra-
covních úrazech či úmrtích.“

Máte nějaký cíl, kam dál, kam se ještě posu-
nout? A máte třeba sen, pro kterou firmu byste 
chtěl pracovat?
„Práce v zahraničí mi vždy hodně dala, dokázal 
bych si představit pracovat na centrále IKEA 
ve Švédsku nebo Holandsku, kde se také na-
chází naše globální týmy. Ale zároveň přizná-
vám, že se dvěma malými dětmi se ty ambice 
i priority razantně mění. Baví mě být tátou a po-
prvé v životě se v práci těším na to, až se vrátím 
domů a něco s těma raubířema podniknu.“
Pozn. autorky: František Šašek má s manželkou 
Aničkou tříletého Maxíka a půlroční Toničku.

Vraťme se do Svitav, jezdíte do rodného měs-
ta? Jak se Vám líbí jeho proměny? A prozradí-
te své oblíbené místo?
„Protože jsem přes deset let žil mimo republiku, 
dostával jsem se do Svitav jednou za rok. To měs-
to kvete a roste před očima a to se mi moc líbí! 
Oblíbených míst je víc, nemám jedno konkrétní, 
ale před pár týdny na návštěvě jsme si skvěle 
užili dopravní hřiště pro děti, syna to nadchlo víc 
než kdejaké hřiště v Praze – sem se rozhodně 
brzo vrátíme…“ Ptala se: Petra Soukupová
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SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

Z historie
Ačkoliv se to mnohým lidem nezdá, šachy pa-
tří mezi nejpopulárnější hry na světě. Ve Svita-
vách zapustily kořeny těsně po skončení druhé 
světové války. Dne 12. září 1945 se sešlo cel-
kem jedenáct zakládajících členů klub v re-
stauraci Josefa Serinka, předsedou byl zvolen 
Jan Svěrák. Už za první republiky však fungoval 
Německý šachový spolek (byl založen roku 
1925). První meziklubový zápas byl sehrán 
v roce 1946 s hráči obce Rohozná, hrálo se 
na sedmi šachovnicích a Svitavští zvítězili 4:3. 

Opravdovou legendou svitavského šachu byl 
Josef Petržálek (1918–1997), který získal sedm-
krát titul klubového přeborníka. 
Svitavští hráči absolvovali mnoho utkání ve Vý-
chodočeském, později Pardubickém kraji. Mezi 
hráče, kteří od šedesátých let minulého století 
za Svitavy pravidelně startovali, patřili Eduard 
Jedlička, Zdeněk Svatoš, Jiří Fiedler, Ladislav 
Presl, Jan Čuma a mnozí další.
Už od počátku v klubu vítali i mladé hráče, jimž 
se věnoval vždy zkušený dospělý (v roce 1992 
se ve Svitavách uskutečnilo mistrovství Evropy 
juniorek do 20 let). 
V prvních letech své existence neměl klubu 
stabilní hrací místnost, turnaje se konaly v re-
stauracích. Později se hrálo v přednáškovém 
sále JKP, v Domě odborů, v zasedací místnos-

ti OVV ČSTV. Nyní se šachisté scházejí ve Stře-
disku volného času Tramtáryje.

Současnost
V současné době má svitavský klub celkem 48 
aktivních hráčů. Více než polovinu z nich tvoří 
děti a mládež. Předsedou klubu je Adolf Kruši-
na, sídlo klubu je v ulici Kapitána Nálepky 39, 
kde svitavská družstva hrají soutěžní zápasy. 
Dalšími členy vedení jsou Jiří Křeček, Marian 
Velešík a František Bulva.

Děti a mládež
Klub nadále věnuje velkou pozornost práci 
s dětmi a mládeží. Pod vedením zkušených 
trenérů Milana Kotvy a Adolfa Krušiny dosáhli 
odchovanci mnohých úspěchů, k nimž zejmé-
na patří každoroční účast na mistrovství České 
republiky družstev žáků základních a středních 
škol (ZŠ Felberova a gymnázium). Mezi úspě-
chy jednotlivců patří účast Patrika Krušiny a Lu-
cie Ambrožové na mistrovství Evropy. Jejich 
nástupci Michal Ďuriančík, Patrik Václavík a Ja-
kub Moravec pravidelně hrají na mistrovství 
Čech a mistrovství České republiky.

Soutěže
Svitavský klub pořádá každoročně několik tur-
najů pro děti a mládež, ať už se jedná o krajské 

Šachový klub Svitavy
Název oddílu: Šachový klub Svitavy 
Předseda: Adolf Krušina 
Vedení oddílu: Jiří Křeček, Marian Velešík, František Bulva 
Založení: září 1945

přebory jednotlivců či přebory Základních 
a středních škol Pardubického kraje. Jedním 
z prestižních turnajů je i tradiční vánoční turnaj, 
který má ve Svitavách už osmnáctiletou tradici.

Přijď te mezi nás
Zveme všechny zájemce o hru na 64 polích, 
aby si přišli zahrát. Zejména budou vítány děti, 
které si při hře budou procvičovat nejdůležitěj-
ší orgán v těle – mozek. Šachová hra totiž pro-
cvičuje paměť, učí soustředit se, řešit problémy, 
tvořit plány a prognózy a rozvíjet tvořivost a ori-
ginalitu.
Bližší informace o svitavském klubu lze získat 
na webových stránkách www.sachy-svitavy.cz.

Připravil: Adolf Krušina

Bez sekání. Bez starostí. 
Na zelenou.

nordictelecom.cz
800 80 70 60

Cena od

245Kč

Zelený
internet
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SPORT

Úspěšná sezona motokrosaře Vinklera
Matyáš Vinkler, mladý motokrosový jezdec z Region racing teamu, sbírá další úspěchy. Před ně-
kolika týdny ukončil letošní sezonu. Ještě před koncem roku 2022 obdržel pohár pro Mistra ČR 
v kategorii junior 65 v cross country.

Na říjnovém posledním tankování MX ve Zvoli 
obsadil páté místo. „Těšil jsem se strašně moc, 
pro mě to byla nová trať, při tréninku jsem si 
užíval každý skok a každý tobogan,“ netají se 
jedenáctiletý Matyáš radostí z jízdy. Po startu 
do kvalifikace se ujal vedení a celou dobu zá-
vodu odolával nátlaku matadora Kamila Kuny, 
v první rozjížďce ho však Kuna předjel a zvítězil. 
V další rozjížďce však přišly problémy s řaze-
ním, Matyáše zdržela oprava v depu, nakonec 
skončil ve Zvoli pátý.
Poprvé mladý Vinkler okusil i offroad mara-
ton, a to v Radhošti v kategorii starších juni-
orů. Po předchozím dešti a závodech však 
byla trať velmi rozbitá, přidal se defekt zad-
ního kola, po návratu do závodu tedy Matyáš 
nejel o umístění, ale snažil se zajet co nejví-
ce kol a skončil desátý. Na offroad maraton 
však nezanevřel. Na téže trati závodil i v ka-
tegorii mladší junior, v níž získal bronzovou 
příčku!

Jihlavský offroad maraton zastihl závodníky 
ve dni, kdy příliš nepřálo počasí, trať byla plná 
blátivých louží. „Na trati bylo bláto, kamení, lou-
že a panelový úsek, v každém kole se trať mě-
nila, díry byly větší, bláto rozježděné, dráhy hlub-
ší,“ popisuje Matyáš nepříjemný stav trati, 
o drobné pády prý nebyla nouze. Právě v Jihla-
vě nabral řadu zkušeností a je rád, že tento zá-
vod dokončil zdravý a bez technických problé-
mů, vynesl mu nakonec 7. místo v kategorii 
starších juniorů.
Start v Šiklově Mlýně poznamenalo opět velice 
ošklivé počasí, přesto se Matyáš postavil 
na start posledního závodu offroad maratonu. 
Pořadatelé avizovali předem, že půjde o nej-
těžší závod sezony. Start se povedl, ale rozbitá 
trať a nevlídné počasí nakonec způsobily, že 
Matyáš obsadil čtvrtou pozici. „Závod byl ná-
ročný, ale offroad maraton se mi líbil. Sezonu 
hodnotím kladně, poznal jsem mnoho nových 
tratí, okusil novou disciplínu a vše se obešlo 

bez úrazu,“ netají se mladý závodník spokoje-
ností. Matyáš Vinkler má aktuálně pauzu mezi 
sezonami, věnuje se však své fyzičce, cvičí 
v posilovně, plave. Na jaře bude v závodech 
pokračovat a přeje si získávat další dobrá 
umístění. Je vděčný za podporu svým rodičům 
i svému týmu za podporu a možnost tento ná-
ročný sport provozovat.
Jedenáctiletý Matyáš je nejmladším členem Re-
gion racing teamu. Přesto převzal pohár za dru-
hé místo v týmové soutěži, v níž se hodnotí počet 
absolvovaných závodů a dosažené výsledky. 
„Pro mě je to borec. Moc si ho vážíme,“ dodává 
otec Michal Vinkler.  Petra Soukupová

Střípky z gymnastiky
V podzimních měsících jsme se zúčastnili ně-
kolika závodů. Závodnice Junior I (Bednářová, 
Blaževská, Klodnerová, sestry Kalousovy, Mo-
tyčková, Kružíková, Večeřová) na závodě v Pří-
brami obsadily pěkné 7. místo. Na republiko-
vém finále Teamgym v Trutnově jsme měli dvě 
družstva. Junior I obsadily opět 7. místo a druž-
stvo Tria (Koudelková, Kolísková, Marek) obsa-
dilo skvělé 2. místo.
Dalším v pořadí byl závod Á hop v Praze, kde 
jsme měli tři družstva. Svou premiéru si odbyly 
naše nejmladší (Gloserová, Bartošová, Kašpa-

rová, Půlkrábková, Mjachká). Získaly stříbrné 
medaile, stejně jako Junior I. Trio si odvezlo 
medaili zlatou. 
Před Vánoci pro nás trenérky připravily již tra-
diční Vánoční závod, kterého se zúčastnily 
i děvčata z České Třebové. Závodilo se na pře-
skoku a v prostných. Všichni závodníci před-
vedli, co nového se naučili, a dostali perníkové 
medaile. Gratulujeme závodníkům a děkujeme 
trenérkám za trpělivost a dobrou přípravu. 

Ella Koudelková

Volejbalová klání 
jsou v plném proudu
Všechny volejbalové soutěže jsou v plném 
proudu, v lednu se dokonce již přehoupnou 
do druhé poloviny. Naše týmy tak čekají odvet-
né zápasy a v turnajových systémech série fi-
nálových turnajů. Na palubovkách hájí aktuálně 
svitavské barvy 18 družstev v šestkovém volej-
balu a 21 družstev v „trojkách“. V extraligách 
naše město reprezentují junioři a kadeti, v 1. lize 
kadetky, v 2. ligách ženy a juniorky, v Českém 
poháru máme celkem 3 družstva. Ostatní druž-
stva se snaží získat co nejvíc bodů v krajských 
a mezikrajských přeborech.

Úspěšně reprezentují naše město také žákov-
ská družstva. Nejvíce se prozatím daří týmu 
chlapců v kategorii U16 (dříve starší žáci), kte-
ří v mezikrajském přeboru (společně s krajem 
Vysočina) vedou s náskokem celou soutěž. 
Tradičně se rovněž zapojili do nejprestižnější 
dlouhodobé celostátní soutěže v této kategorii, 
do Českého poháru. Systém soutěže je v první 
fázi rozdělen na západ a východ republiky. 
V této chvíli má náš tým za sebou již 3 turnaje 
moravské části, ve kterých se umístil na výteč-
ném čtvrtém, pátém, a nakonec třetím místě. 
Tyto výsledky znamenají jasný postup do jarní 
části mezi TOP 24 týmů celé republiky. A co 
víc? Získali jsme pořadatelství 1. kola, ve kte-
rém již budou podle výsledků spojeny týmy 
z obou částí republiky. O víkendu 21.–22. ledna 
se tak ve svitavské hale Na Střelnici potkají klu-
ci s týmy SKV Ústí nad Labem,  VK Jirkov, Aero 
Odolena Voda,
VK Sport Rychnov nad Kněžnou, Jiskra Havlíč-
kův Brod, Vlci Nový Jičín a Blue Volley Ostrava. 
Cílem je dostat se mezi elitních osm týmů celé 
soutěže.  Marcela Sezemská
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Florbalový podzim s mnoha aktivitami
Mimo pravidelný víkendový kolotoč mnoha 
utkání všech kategorií pokračuje svitavský flor-
balový oddíl v trendu aktivnější komunikace 
a vzdělávání. V měsíci listopadu jsme připravili 
workshop pro rodiče hráčů a hráček mládež-

nických kategorií. Hlavním tématem tohoto 
workshopu pro rodiče byla komunikace s mla-
dým sportovcem. Workshop byl rozdělen do tří 
bloků a lektorkou byla Lucie Buvalová z projek-
tu Rozvoj Ti sluší. První dva bloky byly věnované 
problematice komunikace s mladým sportov-
cem a předávání zpětné vazby tak, aby byla 
efektivní a motivující. Závěrečného třetího bloku 
se workshopu účastnila i trenérka mládeže na-
šeho oddílu Sára Olšánová. Ta se snažila rodi-
čům přiblížit trenérské principy, které náš oddíl 
ctí a také možnosti pro rodiče, jak se ještě více 
zapojit do klubového dění. Velice si vážíme 
toho, že z řad rodičů byl velký zájem a věříme, 
že workshop byl pro rodiče přínosný. Určitě to 
ze strany oddílu nebyla poslední aktivita smě-
řovaná k pozitivnímu nastavení vztahového 
trojúhelníku dítě-oddíl-rodič. Koncem října také 

proběhla první reprezentační akce nové sezóny 
a jsme moc pyšní, že i Svitavy zde mají svou 
stopu. Odchovankyni svitavského florbalu Va-
lentýně Zerzánové se podařilo probojovat do ju-
niorské reprezentace a zahrála si díky tomu 

na turnaji Euro Floorball Tour ve Švédsku. Čes-
ké lvice nakonec vybojovaly třetí místo po vy-
rovnaných soubojích s týmy Švédska, Finska 
a Švýcarska. Váje (na fotografii Lubomíra Skály) 
děkujeme za vzornou reprezentaci mateřského 
oddílu a přejeme hodně zdraví a úspěchů 
ve zbytku sezóny. Lucie Prokešová

Přijď te si zařádit 
s autíčky
Autodráha ve Svitavách je místo, které přive-
de do dětských let všechny dospělé věkové 

kategorie. Hlavní okruh dlouhý 64 metrů vám 
nabídne rychlé přímočaré rovinky, ale i zá-
keřné zatáčky, takže cit pro plyn a brzdu je 
zde obzvláště potřeba. 
Návštěvníci se mohou vyřádit s autíčky, které 
jsou u autodráhy dostupné, a ti zapálenější 
v kroužku autodráhy mají i auta svá. Na místě 
jsou k dispozici i menší postranní okruhy, kte-
ré využijete v případě, že by u hlavní dráhy 
bylo plno nebo byste chtěli změnu stylu jízdy. 
Pro rodiče i děti je dostupné posezení a ná-
pojové občerstvení. 

Pro rezervaci autodráhy nebo více informací 
můžete volat na číslo 603 241 484 (Pavel Sýko-
ra) nebo 605 310 273 (Lubomír Kostorek), pří-
padně zaslat e-mail na psykora@unet.cz, ote-
vřeno je tedy po předchozí domluvě. Další in-
formace získáte také na webových stránkách 
autodraha-svitavy.cz.  Pavel Sýkora

Zimní liga házedel
Liga, kterou pořádá Modelklub Svitavy, je také 
8. ročníkem memoriálu Jindřicha Samka. 
Ve Svitavách tato soutěž modelářů má již třia-
čtyřicetiletou tradici. Liga se skládá z pěti sou-
těží, na závěr se hodnotí tři nejlépe odlétaná 
kola, která probíhají ve čtrnáctidenních interva-
lech. Louka u Schindlerova háje poprvé ožije 
již 7. ledna. Pokud zimní počasí dovolí, budeme 
4. března znát vítěze tohoto ročníku, a to v ka-
tegoriích mladších a starších žáků, juniorů i se-
niorů. Ligu tradičně pořádáme se Střediskem 
volného času Tramtáryje.  Zdeněk Uher

SVITAVSKÉ SPORTOVNÍ TALENTY

Jan Palatka
Osmnáctiletý student gymnázia působí 
v klubu TJ Svitavy, reprezentuje Českou re-
publiku ve výběru do 19 let a tým 1. FC Nej-
zbach Vysoké Mýto ve futsale. Fotbalu se 
Jan Palatka věnuje od svých tří let. Členové 
jeho rodiny se spíše zaměřili na plavání, ale 
Jan se vždy lépe cítil s míčem u nohy.

Proč právě fotbal?
„Fotbal tu pro mě vždy byl a vždy bude. 
Když člověk vkročí na trávník a dotkne se 
míče, tak jsou najednou všechny starosti 
pryč a myslí jen na to jediné – fotbal. Na fot-
bale je nejkrásnější jeho komplexnost. Člo-
věk ho hraje 15 let, ale stále objevuje nové 
věci, taktiky a triky.“

Kdo je Vaším vzorem a proč?
„Vzor jsem měl jako malý a asi jako pro ka-
ždého kluka to pro mě byli Ronaldo a Me-
ssi. Časem jsem však zjistil, že každý fotba-
lista je v něčem výjimečný, a to naprosto 
nejdůležitější je právě originalita a individu-
alita, protože ta z vás dělá tu bílou vránu.“

Čeho byste chtěl ve fotbale dosáhnout? 
„Své fotbalové sny každým rokem krotím. 
Dříve jsem si představoval, jak jednou budu 
hrát na vyprodaném stadionu, ale to by člo-
věk nemohl dělat nic jiného, než hrát fotbal, 
což dokáže málokdo. Přesto bych se ale 
rád podíval do vyšších soutěží a trochu po-
rovnal své dovednosti s těmi lepšími. A sa-
mozřejmě během toho i vystudoval vyso-
kou školu.“
Ať se daří! Petra Soukupová


