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Václav Havel  
teď a tady:
Beseda s Michaelem Žantovským
V únoru jsme instalovali do prostor svitav-
ského kina Vesmír výstavu nazvanou: Vzpo-
mínka na Václava Havla – 10 let od úmrtí 
a 15 let od návštěvy Svitav. Oprášili jsme 
fotografie z 3. září roku 2006, kdy pan pre-
zident navštívil naše město, slavící právě 
750 let od první zmínky o městě Svitavy. 
Druhou část výstavy tvořily panely výstavy 
Havel v kostce, zapůjčené z Knihovny Vác-
lava Havla. A právě proto jsme se rozhodli 
spojit naši výstavu s Knihovnou Václava 
Havla... Pokračování na straně 2

Atletka Eliška Červená  
brala stříbrnou medaili232
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Přehled letních příměstských 
a pobytových táborů19

Čím se můžete zabavit 
o jarních prázdninách
Jarních prázdnin, které nás letos čekají hned začátkem března, se nemohou dočkat obzvláště děti. 
I když to vlivem počasí na klasické zimní radovánky nevypadá, městské organizace pro děti při-
pravily zajímavý program, kterým si mohou svůj volný čas zpestřit.

V dětském oddělení městské knihovny si mohou 
malí čtenáři listovat ve svých oblíbených kni-
hách také v dopoledních hodinách, mimo čtvrt-
ka. V pátek se tam určitě vydejte společně 
a vyzkoušejte nějakou ze stolních her, které pro 
vás budou připraveny od 14 do 18 hodin. 
SVČ Tramtáryje, kromě akčního pobytového 
tábora Přežít, pořádá také příměstský tábor. 
V pondělí vyrazí děti do pardubického Aquacen-
tra. V úterý na ně čekají v Tramtáryji NERFky, 
bowling a deskové hry. Ve středu si v rámci ře-
meslných dílen v muzeu vyrobí vlastní výtvor. 
Ve čtvrtek opět vyrazí do Pardubic, tentokrát 
do IQ parku IDEON, kde si budou mj. moci vy-
zkoušet virtuální realitu. Týden zakončí v zábav-
ním parku BRUNO v Brně. Přihlásit se je možné 
i na pouze jeden konkrétní den. 
V městském muzeu čeká pro přihlášené děti 
v pondělí od 8 do 13 hodin nevšední cesta 
do tajemné Amazonie, na které si vyrobí např. 

vlastní hůl na přivolání deště. V úterý se další 
zájemci na sklářském workshopu naučí praco-
vat se sklem. V obou případech je aktivita 
za poplatek a kapacitně omezena.
Kino Vesmír bude každý den od pondělí do ne-
děle promítat v 17 hodin pohádku. Těšit se 
můžete například na Tajemství staré bambitky 
2 nebo Zpívej 2. Přesný program a výše vstup-
ného na jednotlivá představení jsou uvedeny 
v kalendáři akcí na stranách 13.
Zaplavat si v krytém plaveckém bazénu bude 
možné po celý pracovní týden v prodloužené 
otevírací době. V pondělí, středu a čtvrtek od 9 
do 20 hodin. V úterý a pátek dokonce od ran-
ních 5 hodin do 20 hodin (polední pauza v tyto 
dva dny je v 12–13 hod.).
Ať už se budete účastnit některé z výše uvede-
ných akcí, vyrazíte na hory nebo na vycházky  
do přírody, hlavně si prázdniny, milí školáci, 
naplno užijte. Kateřina Kotasová
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Pokračování ze strany 1 
... a oslovili jsme jejího ředitele, pana Michaela 
Žantovského, zda by nepřijal pozvání, nepřijel 
do Svitav, nevzpomenul na Václava Havla a ne-
promluvil o něm, a nejen o něm… A na to mi 
řekl: „Je mi velkým potěšením!“
Kdo je vlastně Michael Žantovský? Michael 
Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, je 
mužem několika profesí: překladatel, novinář, 
spisovatel, tiskový mluvčí, poradce prezidenta, 
diplomat.
A jaké bude setkání s ním? Je možné s ním za-
vést řeč na tak rozmanitá témata, jakými jsou 
například moc a bezmoc občanské společnos-
ti, nárůst extremismu a populismu, demokracie 
tváří v tvář pandemii či politické korektnosti, ra-
dosti překladatelského řemesla nebo zda se 
Václav Havel opravdu setkal s Woody Allenem...
Besedu bude moderovat Jiří Brýdl, emeritní 
starosta Svitav, bývalý senátor a také přítel Mi-
chaela Žantovského. Chcete-li vědět o Knihov-
ně Václava Havla víc, můžete si otevřít její vizit-
ku: https://www.vaclavhavel.cz/#scr7.
Chcete-li se potkat se skvělým člověkem a blíz-
kým přítelem Václava Havla, panem Michaelem 
Žantovským, přijďte v pátek 25. března v 18:00 
hodin do Ottendorferovy knihovny. Ta návštěva 
bude rozhodně stát za to!  Petr Mohr

O distribuci Našeho města
Svitavský zpravodaj Naše město nejspíše dob-
ře znáte, neboť nejnovější z jeho vydání právě 
držíte v rukou nebo čtete na internetu. Občané 
Svitav, ale nejenom oni, v něm mohou najít dů-
ležité a zajímavé informace týkající se dění 
ve městě, včetně kalendáře nadcházejících kul-
turních i sportovních akcí.
Představme si aktuální klíčová čísla zpravodaje 
Naše město, jsou tato: 3, 90, 7800. Proč se o nich 
zmiňujeme? V distribuci zpravodaje totiž došlo 
v září 2021 ke změně. Do té doby byla zajišťo-
vána firmou Lubomírek.cz, která v létě loňského 
roku vypověděla smlouvu, od září se o ni stara-
jí brigádníci z řad studentů. Po zpracování v tis-
kárně k nim putuje 7800 kusů výtisků a oni před 
sebou mají jasný úkol: během 3 dnů musejí ujít 
90 kilometrů, aby mohli roznést zpravodaj 
do všech domácností ve městě. Někdy mají, 
zvláště v tomto zimním obdobím, práci zkom-
plikovanou počasím. Jindy se přes zamčenou 
branku (nebo psa na zahradě) nedostanou 
ke schránce umístěné až na domě. Vložení vý-
tisků do schránek v bytových domech bývá 
často složité, protože nikdo z domu není ochot-
ný vpustit brigádníky za vstupní dveře. 
Prosíme vás, abyste objektivně zhodnotili, zda 
je vaše schránka lehce přístupná, a také zda je 
v ní stále dost místa na uložení tiskovin. Společ-
níky v bytových domech či společenstvích vlast-
níků jednotek žádáme, a to pouze z hlediska 
usnadnění distribuce, o zvážení, zda neumístit 
jednu centrální schránku k venkovním dveřím. 
Omlouváme se předem za případ, kdy se bri-
gádníkům nepodaří výtisk právě do vaší schrán-
ky umístit. Z výše popsaných důvodů je ale zřej-
mé, že to nedělají úmyslně. Zpravodaj je vždy 
k dostání v Městském informačním centru. 
Někteří občané mají zájem o více výtisků, na-
příklad z důvodu vícegeneračního bydlení. Bo-
hužel není v silách brigádníků tuto informaci 

rozpoznat. Z tohoto důvodu jsme pro vás při-
pravili samolepky, které si můžete umístit 
na schránku, a už se nestane, že byste dostali 
méně kusů, než si přejete. Stačí si jen zdarma 
tuto samolepku vyzvednout v MIC na náměstí 
a nalepit na vaši domovní schránku.
V případě jakýchkoliv problémů či nejasností 
kontaktujte distribuci mailem info@svitavy.cz.
Děkujeme, že se zajímáte o to, co se v našem 
městě děje.  Petr Šmerda, osoba 

zodpovědná za zpravodaj

Nový historik  
městského muzea 
Z výběrového řízení na pozici historika / histo-
ričky svitavského muzea, do kterého se přihlá-
silo třináct uchazečů, vzešla vítězně Monika 
Němcová, absolventka Masarykovy univerzity 
v Brně. Protože do funkce nastoupí 1. května 
2022, více informací a rozhovor s ní vám přinese 
květnové číslo Našeho města. Od tohoto data 
se na ni mohou také obracet zájemci o místní 
historii se svými odbornými dotazy.  (red) 

Vážení Svitavané,
Ve svém březnovém příspěvku otevřu opět 
po nějakém čase problematiku odpadů. Kaž-
dý rok zastupitelstvo schvaluje výši poplatku 
na rok následující. V posledních letech se výše 
poplatku vždy o nějakou částku pravidelně 
zvyšuje, letos jsou to v přepočtu 4 koruny mě-
síčně, a vždy to vyvolá bezbřehou diskusi 
na sociálních sítích a porovnávání, o kolik se 
jinde platí méně apod. Je nutné si uvědomit, 
že jsou okolnosti, jako zvyšování cen pohon-
ných hmot, energií, či cen za uložení odpadu, 
které nikdo z nás bohužel neumí ovlivnit.
Co ale můžeme ovlivnit všichni, je míra re-
cyklace separovaného odpadu. Nejde jen 
o pohled ekologický, ale také ekonomický. 
Čím více odpadu se nám podaří v kolektiv-
ním systému vytřídit, tím více snížíme nákla-
dy. Není to klišé, ale naopak jediný způsob, 
jak této situaci může pomoci každý z nás. 
Proto město Svitavy pořídilo v loňském roce 
1 400 nádob na plasty pro obyvatele z ro-
dinné zástavby, kteří tak mohou třídit poho-

dlněji. Tím, že budou plnit odpadem své 
popelnice, dojde k uvolnění místa ve veřej-
ných kontejnerových hnízdech. Věříme, že 
se nám díky tomuto kroku letos podaří na-
výšit množství vyseparovaného odpadu. 
V současnosti máme ještě 500 kusů nádob 
na plasty připravených k výdeji. Pokud jste 
si svoji ještě nevyzvedli, požádejte o bez-
platnou výpůjčku na webu www.svitavy.cz/
odpady. Děkuji, že třídíte. 

David Šimek, starosta města

Kristýnka a Juraj mají stříbrné pásmo
V září 2020 jsme v hudebním oboru ZUŠ Svi-
tavy nabídli ke studiu nové zaměření, a to 
výuku začínajících hudebních skladatelů. 
S vyučujícím Vojtěchem Šemberou, který je 
sám vystudovaným skladatelem, jsme jej na-
zvali Skladba. Není běžné, aby se v ZUŠ vy-
učovala kompoziční práce, a ve svitavském 
okrese jsme první. K upřesnění toho, co se 
ve výuce vlastně děje, nám nejlépe poslouží 
slova pana učitele Šembery: „V průběhu škol-
ního roku s dětmi poznáváme různé hudeb-
ní nástroje a prozkoumáváme možné přístu-
py ke skladbě jako takové. Každá inspirace 
je dobrá a je třeba ji proměnit v tóny! Žáci 
jsou vedeni k tomu, aby přicházeli s vlastními 
nápady, které v hodině rozpracováváme dále 
do hloubky. Taková cesta není nikdy jedno-
značná, a tak objevujeme stále nové mož-
nosti. Výuka skladby však nekončí jen u škol-
ních hodin,“ upozorňuje Vojtěch Šembera. 
Vloni se žáci zúčastnili Dílny pro nejmladší 
skladatele v Hradci nad Moravicí. Zde se se-
známili s dalšími mladými skladateli, vyrobi-
li si vlastní hudební nástroje a v provedení 
lektorů dílny zazněly také jejich skladby. 
Výukou ve svitavské ZUŠ prozatím prošlo 

sedm žáků různého věku. Že jejich práce nese 
ovoce, jsme mohli slyšet ve Fabrice již minulý 
rok na slavnostním koncertě k 75. výročí zalo-
žení školy, kde zazněla premiéra jedné ze 
skladeb Juraje Mjachkého. Teď se můžeme 
pochlubit dalším úspěchem Kristýny Lipenské 
a Juraje Mjachkého již v celostátním měřítku. 
Koncem ledna nás totiž reprezentovali v Lito-
měřicích na celostátní skladatelské soutěžní 
přehlídce žáků ZUŠ. Oba získali krásné stříbr-
né pásmo a prokázali životaschopnost nového 
studijního zaměření hudebního oboru. Blaho-
přejeme! Renata Pechancová
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Do konce března sbíráme podněty  
k tématu bezbariérovosti

Již v roce 2011 vznikl ve Svitavách generel bez-
bariérovosti, který se zabývá úpravou částí měs-
ta tak, aby vytvořil po městě bezbariérové trasy 
a usnadnil pohyb osob s handicapem. Došlo 
díky němu k úpravě chodníků a dalších míst 
ve městě, která byla problematická. V současné 
době připravujeme zadání pro zpracování ak-

tualizovaného generelu. Jeho finální podobu 
chceme mít vypracovanou do září tohoto roku 
tak, abychom získali podklady pro přípravu po-
třebných dokumentací k rozsáhlejším úpravám 
chodníků a přístupů do veřejných budov. Z to-
hoto důvodu se obracíme s prosbou i na vás. 
Pokud víte ve Svitavách o nějakém místě,  

kde by se mohl člověk s handicapem dostat 
do komplikací, zašlete nám, prosím, do konce 
března svůj podnět (nejlépe i s přiloženou foto-
grafií) na email bariery@svitavy.cz. Děkujeme 
vám za spolupráci. (kk)

Dotační programy 
Pardubického kraje 
pro rok 2022
Rada Pardubického kraje, jako každoročně, 
vyhlásila dotační programy pro rok 2022 v roz-
manitých oblastech aktivit. Některé termíny pro 
podání žádostí již proběhly, stále ale mohou 
zájemci např. v oblasti podnikatelských aktivit, 
turistiky, včelařství, provozu prodejen, zřizování 
ordinací, péče o památky a zahraniční spolu-
práce své projekty a žádosti o dotace zvážit. 
Informace o jednotlivých dotačních progra-
mech a jejich podmínkách jsou pro zájemce 
připravující projekty dostupné na webových 
stránkách www.pardubickykraj.cz/dotace. Zde 
najdete také ke stažení brožuru s ucelenou in-
formací o všech vyhlášených programech 
na rok 2022. Přejeme hodně úspěchů všem 
aktivním žadatelům.  Světlana Češková

Program regenerace 
městské památkové 
zóny je připraven
V roce 2022 jsme opět připraveni finančně 
podpořit obnovu nemovitostí v městské pa-
mátkové zóně (MPZ). Vlastníci nemovitostí 
v MPZ, kteří mají v plánu, nebo již připraveny 
rozpočty na opravy svých nemovitostí, mo-
hou požádat o příspěvek z FRP. Město Svita-
vy je např. připraveno pokračovat ve výměně 
oken budovy základní školy na náměstí. Zá-
sady pro poskytování finanční podpory 
z Fondu regenerace památek města Svitavy 
najdete na webu města v sekci Občan a úřad 
- Činnost úřadu – Fondy a nadace.  

Světlana Češková

Vítání občánků
V sobotu 5. února přivítal starosta David Šimek 
na svitavské radnici letos poprvé nové občán-
ky našeho města. Slavnostní ceremoniál pro-
běhl vzhledem k současným opatřením v ome-
zeném režimu. Přivítali jsme:
Jan Petrasz / Ondřej Fiala / Vít Baldík / Kate-
řina Trunečková / Petr Klimeš / Kristýna Pra-
žanová / Anna Břicháčková / František Bednář 
/ Markéta Vorbová a Helena Vorbová
Vzhledem k tomu, že narozené děti nejsou zvá-
ny automaticky, je potřeba v případě zájmu 
o slavnostní přivítání vašeho miminka kontak-
tovat matriční úřad na tel. 461550412, 
461550411 nebo 731677735, popř. emailem 
matrika@svitavy.cz. Všem novým občánkům 
přejeme ještě jednou hlavně hodně štěstí 
a pevné zdraví. (kk)

Děti budete moci 
do MŠ zapsat  
letos v květnu
Pro školní rok 2022/2023 se zápis dětí k před-
školnímu vzdělávání uskuteční ve čtvrtek 12. 
května v kulturním centru Fabrika Svitavy 
od 13.00 do 17.00 hodin. Předškolní vzdělává-
ní se organizuje pro děti zpravidla od tří do šes-
ti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Od 1. 
září bude předškolní vzdělávání povinné pro 
děti, které do 31. 8. 2022 dovršily pěti let. Ter-
mín a místo zápisu, případně další podmínky 
včetně kritérií pro přijímání dětí, zveřejní ředitel 
mateřské školy způsobem v místě obvyklým 
(webové stránky, úřední deska školy). K žádos-
ti je potřeba přiložit prostou kopii rodného lis-
tu dítěte a doklad o očkování od praktického 
dětského lékaře (netýká se dětí plnících povin-
né předškolní vzdělávání). Doporučujeme ro-
dičům využít Dnů otevřených dveří nebo kon-
taktovat ředitele MŠ s případnými dotazy.  

Světlana Češková

Blíží se splatnost 
poplatku ze psů
Připomínáme držitelům psů, že do 31. března je 
splatný poplatek ze psů na rok 2022. Platbu lze 
provést v hotovosti u správce poplatku (na odbo-
ru financí), kartou na podatelně úřadu nebo bez-
hotovostním převodem na účet města 19-
520591/0100. Variabilní symbol je stejný, můžete 
jej ověřit na odboru financí, tel. číslo 461 550 444, 
email:ilona.svobodova@svitavy.cz. Ilona Svobo-
dová zodpoví i vaše případné dotazy.
Poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců. Ohlá-
šení poplatkové povinnosti nebo změny údajů 
uvedených v původním ohlášení (stěhování, 
úhyn psa, změnu držitele) je třeba nahlásit do 15 
dnů. Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu 
od poplatku (např. u osob ZTP nebo ZTP-P, u dr-
žení psa z útulku, členů kynologického svazu) je 
poplatník povinen ohlásit do 90 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala.  Ilona Svobodová



4 

INFORMACE Z MĚSTA

Příspěvky na ošetření stromů
Stromy plní spoustu podstatných funkcí. Jsou 
nezbytné pro správné fungování celého eko-
systému naší planety, tlumí hlučnost nebo 
zkrášlují různá prostranství. U stromů není dů-
ležité pouze jejich vysazení. Je také potřeba 
dbát na jejich pečlivé a odpovědné ošetřování. 
Správné ošetření stromu vyžaduje speciální 
znalosti, vybavení a dovednosti. Neodborný řez 
totiž může způsobit nezvratné poškození, které 
ovlivní strom po celý jeho život, v horších přípa-
dech dokonce život stromu výrazně zkrátí.
Rada města Svitavy proto vyhlásila na svém 
zasedání 24. ledna 2022 grantový program na-
zvaný Příspěvky na ošetření významných stro-

mů. Ošetření spočívá v provedení bezpečnost-
ního a zdravotního řezu, případně zabezpeče-
ní koruny stromu proti jejímu rozlomení 
umístěním bezpečnostní vazby. O finanční 
podporu mohou žádat občané i podnikatelé, 
kteří vlastní významné stromy rostoucí na úze-
mí města Svitavy. Přednostně bude příspěvek 
přiznán na ošetření stromů, jejichž stav lze cha-
rakterizovat jako rizikový. Příspěvek nebude 
poskytován na kácení stromů.
Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno podat 
do 29. dubna 2022 odboru životního prostředí 
MěÚ Svitavy. Podrobnější informace a potřebný 
tiskopis lze získat na odboru životního prostře-

dí, podatelnách úřadu nebo webu města www.
svitavy.cz v sekci Občan a úřad - Činnost úřadu 
- Grantový program. K žádosti je nutné doložit 
kopii katastrální mapy se situačním zákresem 
předmětného stromu. Po přezkoumání náleži-
tostí žádosti nechá OŽP zpracovat cenovou 
nabídku na ošetření stromů u odborné arboris-
tické firmy a doporučí radě města výši příspěv-
ku na ošetření konkrétního stromu, a to podle 
naléhavosti zásahu a významu daného stromu 
z hlediska městské zeleně. Podáním žádosti 
nevzniká na příspěvek nárok. O výsledku budou 
všichni žadatelé písemně informováni. 

Soňa Šemberová, OŽP

Seniorcentrum poskytuje péči nejen seniorům
Společnost Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. 
založilo město Svitavy v roce 2011. Jak název 
napovídá, jejím hlavním posláním je poskytovat 
pobytové sociální služby lidem ze Svitav a oko-
lí, zejména seniorům. „K uživatelům vždy při-
stupujeme individuálně. Vyslechneme si jejich 
přání a představy, zjistíme, jaké mají potřeby 
a cíle. Na základě všech těchto informací se-
stavíme individuální plán, podle kterého péči 
poskytujeme. Zkrátka si přejeme, aby se u nás 
naši uživatelé cítili doma. Cílem je, aby byli 
schopni zvládat běžné denní činnosti s naší, 
menší či větší, pomocí. Udržovali sociální kon-
takty a cítili se stále důstojně,“ shrnuje to pod-
statné jednatelka Lenka Jurenová.

Seniorcentrum nabízí  
tři druhy služeb
Domov pro seniory je určen lidem nad 50 let, 
kteří z nějakého důvodu (vlivem vysokého věku 
nebo zdravotní nezpůsobilosti) potřebují pravi-
delnou pomoc druhé osoby a nemohou nebo 
nechtějí zůstat doma. Celková kapacita je 31 
lůžek.  Oproti tomu Domov se zvláštním reži-
mem je určen lidem nad 50 let, kteří vyžadují 
zvýšené nároky na pomoc a dohled druhé oso-
by z důvodu onemocnění  Alzheimerovou cho-
robou nebo jinými typy demence. Disponuje 

44 lůžky. V současné době je kapacita Domova 
naplněna. Případní zájemci ale mohou i nadá-
le podávat žádosti. 
Letos v lednu se nabídka rozšířila o Odleh-
čovací pobytovou službu. Jedná se o pomoc 
lidem, kteří pečují doma o někoho blízkého. 
„Každý, kdo se ocitl v této situaci, ví, jak fy-
zicky i psychicky náročné to může být. Takže 
pokud potřebujete někam odjet, jste indis-
ponovaní nebo si prostě potřebujete pouze 
odpočinout, můžete u nás opečovávaného 
člověka ubytovat a my se o něj 24 hodin den-
ně postaráme,“ přiblížila Lenka Jurenová. 
Tato služba je limitována na pobyt od jedno-
ho týdne po maximální dobu tří měsíců a na-

bízí ubytování ve dvou dvoulůžkových poko-
jích. Služba se dostává do povědomí lidí, 
během prvních dvou měsíců ji využilo již pět 
uživatelů.
Celý areál Seniorcentra je plně bezbariérový. 
Uživatelům zpříjemňuje pobyt bohatý pro-
gram, který je zaměřený na udržování psycho-
motorických a mentálních dovedností. Mohou 
si zahrát např. uzpůsobený bowling, ping 
pong, kuželky, deskové hry, napéct něco dob-
rého k snědku nebo potrénovat paměť vědo-
mostními hrami. Uživateli oblíbené jsou také 
vycházky, kdy se využívá každého vhodného 
počasí. Návštěvy jsou povoleny, dle domluvy, 
po celý den. Stejně tak mohou senioři na zá-

kladě svého rozhodnutí pobývat mimo domov. 
Součástí Seniorcentra je vlastní kuchyň, kde 
se připravují jídla na celý den. Na výběr je stra-
va normální, diabetická nebo šetřící. 
A vize do budoucna? „Spousta našich uživate-
lů má zajímavé životní příběhy a má takzvaně 
co předávat dál. Líbí se mi domovy v zahraničí, 
které sousedí se školkami a mají třeba společ-
nou zahradu. Dochází tak k přirozenému mezi-
generačnímu setkávání, které je prospěšné pro 
obě strany. Ráda bych obdobnou interakci 
prohlubovala i v našich podmínkách,“ dodala 
Jurenová.  Spolupráce s mateřskými a základ-
ními školami probíhá už nyní.  Menší děti zpes-
třují seniorům čas různými tanečními a pěvec-
kými vystoupeními. Starší žáci s nimi pro změ-
nu hrají deskové hry nebo jim dělají doprovod 
na vycházkách.
Více informací se dozvíte na webových strán-
kách www.seniorcentrum.svitavy.cz.  (kk)
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Poděkování za včasnou reakci 
– poskytnutí první pomoci
Dne 4. 2. ve večerních hodinách došlo na ul. Mi-
lady Horákové k pádu muže z jízdního kola 
na silnici. Hlídka strážníků projížděla po zmíněné 
ulici, když na ni mávala skupinka mládeže. 
Na místě již byla přítomna RZS. Tímto si dovolu-
jeme poděkovat skupince mládeže, která ihned 
jednala a na místo přivolala RZS a zůstala zde 
až do doby našeho příjezdu. Zraněný muž byl 
převezen na ošetření do nemocnice. Věc si k še-
tření převzala Policie ČR a jízdní kolo bylo naší 
hlídkou přepraveno na městskou policii.

Několik údajů o činnosti MP 
Svitavy za rok 2021 
Městská policie Svitavy každoročně vykazuje 
statistické údaje o svojí činnosti pro Minister-
stvo vnitra a nebylo tomu jinak ani v roce letoš-
ním. Jedná se o údaje o činnosti městské po-
licie za rok 2021. Níže uvedené informace jsou 
jen stručným přehledem o naší činnosti. Po-
drobnější zpráva bude zpracována v následu-
jícím období, jako každoroční zpráva o činnos-
ti MP Svitavy za rok 2021, a předložena zastu-
pitelstvu města v následujícím měsíci. Po jejím 
schválení bude v celém znění zveřejněna pro 
všechny občany města na webu města v sekci 
Bezpečnost – Městská policie. 
Celkový počet přijatých oznámení/řešených 
událostí za rok 2021: 3803, což je v přepočtu 
skoro 11 řešených událostí denně. Některé 
události strážnici vyřeší řádově v několika mi-
nutách, ale jiné jim zaberou i hodiny, dle závaž-
nosti věci. Události však neznamenají přestup-
ky, počet projednaných přestupků příkazem 
na místě v roce 2021 činil: 2256, z toho ulože-
ním pokuty řešeno: 1493 přestupků. Počet pře-
stupků spáchaných proti bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu: 1928, proti majetku: 67, 
proti veřejnému pořádku: 18, počet oznáme-
ných přestupků správnímu orgánu: 212, počet 
podezření ze spáchání trestného činu předa-
ných Policii ČR: 35, počet výjezdů na žádost 
PČR: 216, počet osob předvedených strážníky: 
14, odchycená nebo nalezená zvířata: 147.

Blokové čištění a parkování tam, 
kde není povoleno
Upozorňujeme občany města, že během mě-
síce března začne jarní úklid ulic ve městě. 
Blokové čištění organizuje a zabezpečuje spo-
lečnost Sportes. Na některých místech se pra-
covníci, kteří úklid provádějí, setkávají s tím, že 
na ulicích zůstávají zaparkovaná vozidla, ačko-
li je zde dopravními značkami v době úklidu 
parkování zakázáno. Dopravní značení je 
na ulici umístěno vždy s dostatečným předsti-
hem, a to minimálně jednoho týdne. Každý 
z nás chce mít před domem určitě čisto a ukli-
zeno. Dovoluji si tímto všechny majitele a řidiče 
motorových vozidel požádat o respektování 
dopravního značení a umožnění úklidu dočas-
ným přeparkováním vozidla na jiné místo. Vy-
hnete se tím případnému postihu za přestupek. 
Zároveň upozorňujeme na parkování vozidel 
v zeleni. Nemusí vždy jít jen o travnatou plochu, 
ale zákaz dopadá i na parkování na nezpevně-
ných plochách, na kterých parkování není také 
povoleno. V tomto případě jde o porušení vy-
hlášky města.  Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Výbuch kotle v ZŠ Lačnov 
V neděli 30. ledna znemožnila havárie plyno-
vého kotle v ZŠ Lačnov následnou výuku 
v těchto prostorách. Do řešení situace se oka-
mžitě zapojilo vedení školy, města i městských 
organizací.  Třem třídám s celkem 26 žáky se 
tak podařilo hned od pondělí najít náhradní 
místo pro vyučování. Staly se jím učebny 
ve Fabrice. Během odpoledne museli zaměst-
nanci školy obvolat všechny rodiče, což se po-
dařilo, a po pondělním testování ještě ve škole 
vyrazili učitelé s dětmi do svého nového půso-
biště. 
„Děti to braly jako výlet s překvapením.  A pro 
zaměstnance Fabriky to byla také premiéra. 
Jsme první školou, která v tomto zařízení měla 
několik dní vyučování. Je však pravda, že se 
děti v učebnách moc nezdržovaly. Vzniklou 
situaci jsme pojali jako neplánovaný projektový 
týden a troufám si tvrdit, že děti poznaly hodně 
věcí a dost se toho naučily,“ dodal k situaci ře-
ditel ZŠ Zdeněk Petržela. V pondělí si tak žáci 
mohli užít předání vysvědčení. V úterý na ně 

čekal předem plánovaný plavecký výcvik. 
Ve středu a čtvrtek pro děti narychlo vymyslelo 
program městské muzeum a knihovna. 
Aby se tato nečekaná situace zvládla, byla po-
třeba precizní spolupráce všech zúčastněných 
stran. A ta po ose „zaměstnanci školy - rodiče 
- zaměstnanci města a městských organizací 
- žáci“ opravdu proběhla, za což jim všem pa-
tří velké uznání.  „Prasklý kotel inicioval prověr-
ku schopnosti koordinovat jednotlivé městské 
organizace. A lepší hodnocení by Svitavy do-
stat nemohly. Vše klapalo jako hodinky. Nikde 
jsme nenarazili na nějaké zaváhání, všichni se 
snažili pomoci, jak nejlépe mohli. Ve Fabrice 
jsme se cítili jako doma,“ nešetřil slovy chvály 
Petržela. 
A ještě jeden velký zážitek si děti z celého týd-
ne odnesly. Školní jídelnou se jim po tuto dobu 
stala restaurace Fabrika, v níž probíhá praxe 
Integrované střední školy z Moravské Třebové. 
Díky tomu si mohly v praxi vyzkoušet základní 
principy správného stolování.  (kk)

Pozor, tunel na Hřebči bude uzavřen
Od 1. března čeká na řidiče jedoucí směrem na Moravskou Třebovou objížďka. Na devět 
měsíců bude, z důvodu opravy stavebně technologických částí, uzavřen tunel Hřebeč. 
Objížďka povede serpentinami po silnici č. III/36826, na níž byl i z tohoto důvodu obno-
ven povrch. Doba uzavření je naplánována od 1. března do 30. listopadu 2022. Pokud se 
tedy vydáte tímto směrem, je nutné po celé období počítat s mírným zdržením.  (kk)

Zajímavé údaje 
díky meteostanici
 Na radnici byla na konci ledna umístěna nová 
meteorologická stanice. Díky ní můžete sledo-
vat aktuální informace týkající se počasí v na-
šem městě, včetně jeho předešlého vývoje, 
v nové podobě. Kromě teploty a vlhkosti vzdu-
chu budete mít přehled o směru a rychlosti 
větru, tlaku vzduchu nebo úhrnu srážek. Data 
najdete na našich webových stránkách v sekci 
O městě - Aktuálně - Meteostanice. Naleznete 
tam také přihlašovací údaje na webovou strán-
ku a do aplikace AgdataCity, kde na ty z vás, 
kteří se o počasí zajímají důkladněji, čekají 
i další zajímavé ukazatele.  (kk)

Termíny březnového 
svozu plastů
V březnu proběhne svoz plastů od rodinných 
domů v pondělí 14. března pro lokalitu „A“, 
v úterý 15. března pro lokalitu „B“. Svoz je 
adresný, je zajišťován pouze pro svážení 
plastového odpadu z nádob vypůjčených 
od města. A to především z následujících 
důvodů. Díky dopředu známé adrese umís-
tění nádoby je naplánována trasa svozu. 
Jednotná velikost nádoby umožní kvantifi-
kaci sváženého odpadu. Během svozu není 
v silách pracovníků LIKO Svitavy obcházet 
různé sběrné nádoby a odhadovat, co se 
v nich nachází.  (kk)
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Pozornost  
na veřejný prostor
Čas od času diskutujeme na zastupitelstvu ma-
teriál, který řeší plány na zlepšení veřejného 
prostoru. Řada svitavských prostranství dozna-
la v posledních letech mnoha změn, veřejnost 
si hodně všímá zejména květinových záhonů 
nebo travnatých ploch. Jistě mi dáte za pravdu, 
že dochází ke změnám k lepšímu.
S pionýrskou skupinou se při výpravách dosta-
neme i do jiných měst a já – a je to přirozené 
– srovnávám. Nedávno jsem položila otázku: 
Kam by pozvali své známé a kamarády ve Svi-
tavách, co stojí za zhlédnutí v zimě? A uvědo-
mila jsem si, že těch možností moc není. Po-
kud nepočítám vycházky do nejbližšího okolí 
našeho města, k Rosničce. Pro mě je důležité, 
že i pro centrum města se stále objevují nové 
nápady a podněty, například nyní prostor před 
Červenou knihovnou či plán muzea betlémů.
V tomto volebním období jsme si ve SPMS 
dali za cíl pokračovat v péči o památky 
a o kulturní dědictví. To je také velmi důle-
žitý prvek veřejného prostoru. Hodně se 
podařilo – patrné je to od opravené Langro-
vy vily přes nově otevřené zahrady Sv. Vin-
cence z Pauly až po postupně rekonstruo-
vaný svitavský betlém. Važme si každé ta-
kové aktivity, neboť je důležitá pro budoucí 
tvář města. Péči by si zasloužilo ale také 
mnoho soukromých staveb a zákoutí. Třeba 
vlastníci domů na náměstí mohou čerpat 
prostředky z fondu na regeneraci památek 
na opravu omítek nebo podloubí. Péče 
o dům a jeho blízké okolí, to je také ta péče 
o veřejný prostor.

Alena Petrželová, zastupitelka za SPMS

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

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.
——————————————————————

5.–6.3. MDDr. Petr Sládek 
Svitavy, Jugoslávská 17, 731 201 180
12.–13.3. MUDr. Lubomír Slouka
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936
19.–20.3. MUDr. Barbora Komárková 
Moravská Třebová, Svitavská 36, 
734 113 860
26.–26.3. MUDr. Jan Škorpík 
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144

Změna vyhrazena. Aktuální stomatologickou 
službu si, prosím, ověřte telefonicky na čísle  
461 569 111 (vrátnice nemocnice).

——————————————————————
Lékařská pohotovostní služba ORL 
pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, 
přízemí, 461 569 345, všední dny: 
15:30–19:30, so, ne a svátky: 8:00–14:00 

Lékařská pohotovostní služba 
pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, 
přízemí, 461 569 239, pátek: 18:00–21:00 / 
so, ne, svátky: 9:00–17:00 hodin.

Lékařská pohotovostní služba 
pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti dětské ambulance, 
461 569 270, so, ne, svátky 8:00–18:00 
hodin.

Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí, 
461 569 111.

Aktuální službu si, prosím, ověřte telefonicky 
nebo osobně ve vrátnici nemocnice.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTZ jednání rady
Rada na svém 2. zasedání dne 17. ledna 2022 mj.:
 • schválila podání žádosti o poskytnutí pří-

spěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro rok 2022 k P156 – „Zvýše-
ní bezpečnosti chodců na ulici Poličská, 
Svitavy – II. etapa“;

 • schválila bezplatné vydání parkovacích zná-
mek na rok 2022 pro Charitu (dva vozy).

Rada na svém 3. zasedání dne 24. ledna 2022 mj.:
 • rozhodla, že nájemcům nebytových prostor 

a prostor sloužících k podnikání, kteří byli 
v průběhu roku 2021 povinni z důvodu vlád-
ních opatření souvisejících s nemocí CO-
VID-19 uzavřít své provozovny maloobcho-
du a služeb, nezvýší město Svitavy nájemné 
o míru inflace za kalendářní rok 2021;

 • schválila zveřejnění výběrových řízení na zís-
kání nájmu bytů č. 12 v domě Alešova 
1426/7 a č. 11 v domě náměstí Míru 35/75 
ve Svitavách;

 • schválila uzavření nájemní smlouvy v délce 
trvání jednoho roku dle předloženého návr-
hu na byt č. 4 o vel. 1+1 s přísl. v domě Hlav-
ní 168/81 ve Svitavách s paní Vilmou Polá-
kovou, Svitavy, náměstí Míru 131/66

 • schválila vyhlášení grantového programu 
„Poskytování příspěvku na ošetření význam-
ných stromů“ pro rok 2022; písemné žádos-
ti lze podávat od 1. 3. 2022 do 29. 4. 2022; 

 • schválila uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností ATELIER 11 Hradec ve věci zhotovení 
projektové dokumentace na stavbu: „Sta-
vební úpravy a přístavba krytého bazénu – 
studie“.

Rada na svém 4. zasedání dne 7. února 2022 mj.:
 • schválila připojení města Svitavy k akci „Vlaj-

ka pro Tibet“ a souhlasí s vyvěšením tibetské 
vlajky dne 10. března 2022 na budovu měst-
ského úřadu T. G. Masaryka 5/35 (vila);

 • schválila zahájení výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
pod názvem „Havárie části jednotné kanali-
zace na ul. Dimitrovova, Svitavy“.  (red)

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.

Zahradní  
technika 
autorizovaný 
prodejce a servis

Nekvinda  
Zemědělská technika, a. s.

Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy

tel.: 461 530 135
pneu@nekvinda.cz

www.nekvinda.cz

pneuservis
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Veronika Košťálová
Centrum podpory projektů
Většina dotačních projektů, jichž se město Svitavy účastní, spravuje Centrum podpory projektů 
(CPP). Pracuje dvanáctým rokem. Čím se zabývá, popisuje Veronika Košťálová, která působí v cen-
tru více než dva roky. Při tvorbě záměrů, posléze projektů spolupracuje se všemi odbory, odděle-
ními, příspěvkovými organizacemi i společnostmi ve městě.

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Co má na starosti Centrum podpory projektů?
„Organizační složka Centrum podpory projek-
tů města Svitavy se věnuje především admini-
straci a koordinaci projektů, což je důvodem, 
proč organizační složka vznikla. Naše činnost 
je širší, věnujeme se přípravě a iniciaci záměrů, 
sběru informací o dotačních programech či 
správě městského projektového portálu. Záběr 
je široký a složitě popsatelný.“

Proč se záběr CPP špatně popisuje? 
„Existují různé dotační programy a tituly, které 
mají různá pravidla a velmi konkrétní specifika. 
Všem pravidlům musíme vyhovět, což předsta-
vuje shromažďovat další informace, třídit je, 
vyplňovat a doplňovat, pravidelně aktualizovat 
a stále být ve střehu, aby něco nechybělo…“ 

Jak dlouho vlastně centrum pracuje?
„Myšlenky na jeho zřízení se datují do roku 
2009, kdy se ukázala potřeba jednotného sys-
tému řízení a administrace projektů včetně 
logistické, technické, softwarové podpory 
a systému vzdělávání pro město Svitavy i jeho 
přímo řízených organizací – jednotný dotační 
a projektový management v rámci města Svi-
tavy a jím podporovaných organizací.
Zastupitelstvo města Svitavy zřídilo CPP v září 
2010, a to znamená, že pomáháme už dvanác-
tým rokem. Jsem členkou týmu od ledna 2020.“

Kolik projektů je aktuálně rozpracovaných? 
Lze říci, kolik projektů ročně „zvládnete“?
„Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět, jed-
notlivé projekty se výrazně liší svým charakte-
rem, rozsahem a tedy i náročností. Jedná se 
o vize, jejich uchopení, stanovení cílů, prostřed-
ků k jejich dosažení, finančního a časového 
rámce, personálního zabezpečení a způsobu 
vyhodnocování. Za důležitý úkol projektového 

manažera považuji navodit s předkladateli dis-
kusi o účelu a smyslu projektových záměrů. 
Našim cílem by nemělo být pouhé získávání 
finančních prostředků, ale především efektivní, 
vyvážený a moderní rozvoj města. Ročně ad-
ministrujeme kolem 40 projektů, ať již jsou 
ve fází podání, fyzické realizace, finančního 
vypořádání či udržitelnosti. Jejich přesný počet 
nelze stanovit, je to v jednotlivých letech velmi 
variabilní.“

Který projekt byl zatím pro Vás nejnáročnější 
a proč?
„Prozatím to pro mě byl projekt ´Rozvoj strate-
gických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců 
městského úřadu města Svitavy´, který jsem 
přebírala při nástupu. Jednalo se o náročné 
aktivity, které se musely uskutečnit, do toho 
přišel covid, který nás výrazně přibrzdil. Nicmé-
ně se projekt dostal do závěrečné fáze, kde 
vznikly důležité komunikační dokumenty, jaký-
mi jsou Komunikační strategie, nové webové 
stránky či Vizuální identita města Svitavy.“

Který projekt Vás nejvíce překvapil, případně 
se stal Vaší srdeční záležitostí?
„Osobně se ráda věnuji projektům se sociální 
tématikou, kde nejdříve vidím pozitivní dopad 
pro občany. Nejvíce mě oslovil projekt Dobrý 
start – komplexní podpora osob bez přístřeší 
ve Svitavách, kde jsme se mohli podílet a ko-
ordinovat aktivity přispívající k začleňování 
osob sociálně vyloučených nebo sociálním 
vyloučením ohrožených do „běžného“ života. 
Někteří klienti si prostřednictvím tohoto projek-
tu uvědomili, že nemusejí žít na hranici lidské 
důstojnosti, že existují i jiné možnosti, které jim 
navrhujeme jako alternativní. Potěšila mě mož-
nost ukázat, že do problémů se můžeme dostat 
všichni a má smysl hledat řešení.

V poslední době byl hodně vidět projekt Čes-
ko-polská cesta spolupráce (Porta Historica).
„Ano, byl to nápad Radka Fikejze. Věděli jsme, 
že je nutné opravit podchod u Alberta, spojili 
jsme více aktivit a tedy i cílů, v podobě potřeb-
né rekonstrukce s přeshraniční spoluprací. 
Konkrétní podoba aktivit Porta Historica pak 
vykrystalizovala v průběhu přípravy. Myslím, že 

se podařilo změnit a snad i zkrášlit tento kout 
města. A zpětná vazba, která se ke mně dostá-
vá, je příjemná, lidé vnímají tuto změnu kladně, 
oceňují osobní vklad svitavských výtvarníků, 
jenž přispívá ke vzniku sounáležitosti.“

Co Vás čeká v budoucnu?
„Připravujeme a konzultujeme projektové zá-
měry na výzvy z Integrovaného regionálního 
operačního programu, které by měly být vyhlá-
šeny na jaře 2022. Nejde jen o jeden směr, také 
se připravují výběrová řízení na schválené rea-
lizace projektů, probíhají administrace a vyúč-
tování a fyzické realizace projektů.“

A lze mít v této oblasti nějaký sen, cíl, projekt, 
na němž byste osobně chtěla pracovat?
„Tady lze mít pouze jeden cíl – úspěšně uskuteč-
něné projekty, které přispějí k materiálnímu 
a snad i myšlenkovému rozvoji města. V lednu 
2022 jsem podávala žádost o dotaci na projekt 
Světlanky, kde by se měly realizovat stavební 
úpravy a upřímně doufám, že nám bude vyho-
věno a budu moci na projektu pracovat. Propo-
juje se zde investiční záměr na rekonstrukci bu-
dovy s dlouhodobým sociálním aspektem, tím 
je jeho přidaná hodnota skutečně hluboká.  Více 
nebo méně se jedná o zařízení, které můžeme 
potřebovat všichni. Další oblast, ve které bych 
chtěla nadále pracovat, je přeshraniční spoluprá-
ce. Spatřuji v ní velký význam v navazování vzta-
hů a komunikaci s našimi partnery a hledání 
nových pohledů nebo přístupů na společenské 
situace. Přes Euroregion Glacensis realizujeme 
projekty s partnerským městem Strzelin, které 
přispívají k rozvoji kultury, sportu či vzdělávání. 
Aktuálně se jedná o společenské a volnočasové 
aktivity.“ Petra Soukupová
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MŠ Čs. armády
Navštívil nás myslivec

V pátek 28. 1. 2022 navštívil naši mateřskou 
školu pan Michal Jurníček, zástupce Okresního 
mysliveckého spolku Svitavy. V rámci interak-
tivní besedy představil dětem náplň práce my-
slivce a podělil se s nimi o informace ohledně 
života lesní zvěře. Besedu doplňovalo pravé 
paroží a trofeje s vycpaninami zvířat, které si 
mohly děti jak prohlédnout zblízka, tak si na ně 
sáhnout a posoudit jejich hmotnost. Chlapce 
zaujala zejména myslivecká uniforma a dívky 
pobavily nejrůznější zvuky vycházející z vábni-
ček. Pan myslivec byl velmi vstřícný a trpělivě 
odpovídal na zvídavé otázky dětí. 

Prohlížel si s dětmi fotografie pořízené z pro-
cházky ke krmelci ve Vodárenském lese. Po-
chválil je za vhodný výběr krmiva pro zvěř jako 
je kukuřice, mrkev či seno. Avšak kaštany a ža-
ludy nám doporučil pro příště rozdrtit. S velkým 
zájmem si prohlédl náš chovatelský koutek, 
kde se staráme o morče, oblovky a suchozem-
skou želvu.
Beseda byla velmi příjemnou a obohacující 
zkušeností, a proto jsme se rozhodli ve spolu-
práci s panem Jurníčkem pokračovat. Děkuje-
me mu za návštěvu a těšíme se na další setká-
ní s ním.  Lenka Králová

MŠ Milady Horákové
Sportem ke zdraví
 V lednu se děti MŠ Svitavy, Milady Horákové, 
jako každoročně, účastnily lyžařského kurzu 
ve Ski areálu Přívrat. Seznámily se s technikou 

bezpečného lyžování, posilovaly svoji fyzickou 
i psychickou zdatnost, získávaly povědomí 
o významu aktivního pohybu pro jejich zdraví. 
Začátečníci i pokročilí si užívali lyžařské jízdy 
pod dohledem profesionálních instruktorů, ka-
ždý malý sportovec sklidil úspěch. Lyžařský 
kurz byl zakončen karnevalem na lyžích, 
na kterém mohli výkony svých dětí sledovat 
i rodiče.
 Všem šikovným malým lyžařům zdar a instruk-
torům do Přívratu posíláme poděkování 
za vzornou péči a trpělivý přístup k dětem. 

Karneval
Pro MŠ Milady Horákové začal únor přímo po-
hádkově, probíhalo u nás karnevalové veselí.
Cílem bylo seznámit děti s lidovými tradicemi 
v období Masopustu. Poznat humor a vtip v li-
dové slovesnosti, krátkých textech, písních 
i ve výtvarném projevu, a pokusit se ho vhodně 
a citlivě použít. Děti získávaly poznatky o ak-
cích, které se k Masopustu váží. Celý týden se 
v centrech aktivit pilně vyrábělo, prostory ško-
ly zaplnili klauni a karnevalové masky, zavoně-
ly i jitrničky, děti rozeznávaly dobro a zlo na po-
hádkových postavách. Vyvrcholením byla kar-
nevalová oslava, kde se s přípravou kostýmů 
a dobrot zapojili také rodiče. DĚKUJEME. 

Petra Nováková

MŠ Sokolovská
Předškoláčci na lyžovačce…

Ani letos nemohl chybět pro naše děti oblíbený 
lyžařský kurz ve Ski areálu Přívrat s velmi pří-
jemným a vstřícným zázemím. Naši předškolá-
ci rozděleni do 4 skupin se 5 dní intenzivně 
zdokonalovali ve svých lyžařských dovednos-
tech pod vedením zkušených instruktorů, kteří 
je propracovaným programem skvěle motivo-
vali. Energii dětem dodávaly pravidelné odpo-
činky na občerstvení. A o zábavné aktivity 
opravdu nebyla nouze, např. slalomový závod! 
Kurz byl zakončen karnevalem, kdy přijeli rodi-
če, prarodiče i sourozenci, děti se oblékly 
do kostýmů a ukázaly, co vše se na lyžích nau-
čily. Za absolvování kurzu děti dostaly dárečky 
a každý z nich si mohl vyzkoušet stupně vítězů. 

Pro velký úspěch a zájem rodičů i dětí byl v le-
tošním roce uspořádán lyžařský kurz také pro 
družinové děti ze Sokolky.  Lenka Šikulová

MŠ Větrná
Srdce přátelství bije na Větrné!

Barva modrá a bílá – Projektový týden zaměře-
ný na rozvíjení prosociálních vztahů, přátelství 
a čistotu.
Děti ze třídy Motýlků MŠ Větrná Svitavy se 
v průběhu celého týdne seznamovaly s typic-
kými znaky těchto dvou barev. Barva bílá – bar-
va čistoty je inspirovala k diskusi o hygieně 
a ochraně zdraví, což je v tomto období nad-
míru důležité. Modrá nám všem symbolizovala 
přátelství, kamarádství a naši pospolitost, pro-
línající se celou MŠ. Tato myšlenka se stala 
startem pro dětské zkoumání a experimenty 
s různými modro-bílými materiály a barvami. 
V rámci pokusů jsme se zaměřili též na šetření 
vody, její ochranu a ekologické aspekty, které 
dětem vštěpujeme. Děti dychtivě očekávaly, co 
jim jejich pokusy následující den přinesou. A co 
teprve výroba sněhuláčků, při které se pracov-
ní návyky snoubily se smyslovými prožitky. Při 
jejich zhotovení si děti navzájem pomáhaly, 
snažily se vcítit do situace kamaráda a empa-
ticky podporovaly jeho úsilí. V závěru týdne, 
zahaleni do barev krásného modrého nebe, 
jsme prožili radost ze spontánního pohybu. 
Předčtenářskou gramotnost jsme podpořili po-
slechem vyprávění z knihy „Svět plných svátků“, 
z které jsme se poučili o životě Eskymáků a je-
jich předků. Užili jsme si krásný, nevšední a za-
jímavý týden.  Dagmar Straková

ZŠ Felberova
Čítanky pro prvňáčky
Rodiče, prarodiče, starší sourozenci a učitelé 
našich prvňáčků z 1. B si pro děti připravili vel-
ké překvapení. S láskou pro ně společně se-
psali jejich první čítanky, které jim následně 
slavnostně předali. Děti se učí číst genetickou 
metodou, díky níž si již samy poradí i s delšími 
souvislými texty a jsou schopné užít si jejich 
obsah. Do svých nových čítanek se proto hned 
se zaujetím začetly a s chutí využily i další mož-

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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nosti, které jim nabízejí – nakreslit si obrázek či 
vyřešit hádanku. Ceníme si toho, že s rodinami 
našich žáčků tvoříme harmonický tým a moc 
nás těší, že si umíme navzájem dělat radost. 
V tom nám pomáhá i program Začít spolu, po-
dle kterého pracujeme.  Jana Pazderová

ZŠ náměstí Míru
Otevřený dopis rodičům předškoláčků

Vážení rodiče,
dovolte mi oslovit Vás u příležitosti zápisu dětí 
do 1. třídy, který se letos koná 26. dubna odpo-
ledne.
Máte před sebou spolu s Vašimi dětmi důleži-
tou volbu. My Vám nabízíme maximální servis 
a podporu při výběru základní školy. Srdečně 
Vás a Vaše budoucí prvňáčky zveme na den 
otevřených dveří a informativní odpoledne pro 
rodiče ve středu 30. března 2022. Děti si zde 
budou moci vyzkoušet zápis nanečisto.
Protože si uvědomujeme, že děti čeká náročný 
krok do života, připravujeme pro ně doprovod-
né akce, které jim tuto změnu pomohou lehce 
zvládnout. Nabídka naší školy je velice bohatá 
a pestrá, přijďte se sami přesvědčit. 

Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Bezpečnost na internetu

Internet hýbe světem. Je ale bezpečný? Nejen 
dospělí, ale i děti tráví čím dál více času na po-
čítačích, tabletech či mobilních telefonech. 
Na internetu jsou aktivní takřka každý den. Ne-
uvědomují si však zpravidla rizika s ním spjatá. 
Do výuky proto zařazujeme preventivní progra-
my zaměřené na tuto oblast, konkrétně na „ka-
marády“ online, youtubery, závislosti a nebez-
pečí na internetu, pranky, hazard, fake news 
a dezinformace. Ani rodiče často netuší, jaké 
nástrahy virtuální prostředí přináší. Proto jsme 
jim zprostředkovali možnost se účastnit vzdě-
lávacích webinářů, aby se uměli lépe zoriento-
vat a také zasáhnout, bude-li třeba (více 
na www.riegrovka.cz). Žákům i rodičům dopo-
ručujeme navštívit také stránky www.bezpec-
nyinternet.cz, které ve škole využíváme. 

Ivana Dernerová

ZŠ Sokolovská
Den otevřených dveřích

 
ZŠ T. G. Masaryka
Velké plány 
Vedení naší školy každoročně zpracovává roč-
ní plán, ve kterém vyzdvihuje priority pro nad-
cházející kalendářní rok. Pro rok 2022 je při-
pravován dokument se symbolickým názvem 
Plán 22. Jeho obsahem je informace o tom, 
na co zaměříme svoji energii, co postavíme 
nebo co plánujeme vybudovat. Najdete v něm 
vysvětlení, proč bude v létě kolem naší školy 
lešení, kterou část připravované Vize 30 plá-
nujeme testovat hned od září následujícího 
školního roku nebo jaký projekt s týmem pe-
dagogů realizujeme v takzvané jarní projekto-
vé výzvě. Podrobnější informace o připravo-
vaných aktivitách včetně vyhodnocení Plánu 
21 (za uplynulý kalendářní rok) naleznete 
na našich nových přehledných webových 
stránkách na adrese www.tgm-svitavy.cz. 

Jiří Sehnal

Speciální základní škola 
a střední škola

Společně to zvládneme
Speciální základní škola a střední škola Svitavy 
se zapojila do programu na podporu rozvoje 
činnosti škol v oblasti bezpečného klimatu ško-
ly. Projekt „Společně to zvládneme“, který byl 
částečně financován z rozpočtu Pardubického 
kraje, posílil školní i třídní klima, pozitivní vztahy 
mezi žáky a učiteli. Proběhl ve dvou etapách 
s rozdílnými aktivitami zaměřenými na preven-
ci sociálně patologických jevů. První etapa byla 
zaměřena na týmovou spolupráci, koordinaci 
a taktiku, kde byly využity alternativní štafetové 
hry. Ve druhé etapě se žáci zúčastnili akce 
„Drakověda“, kdy pomocí sportovních her a čin-
ností zaměřených na zdravý životní styl plnili 
zábavné úkoly. Aktivity prohlubovaly u žáků 
odolnost proti stresu a zátěži, např. využití si-
mulačních brýlí, omezení pohybového aparátu, 
modelové situace úrazů.
Vzhledem k tomu, že během projektových dnů 
probíhá výuka hravou a zábavnou formou, nadá-
le s realizací této formy učení v naší škole pokra-
čujeme. Metody jsou pro žáky atraktivní a reagu-
jí na aktuální náladu kolektivu i jednotlivců. 

Alena Hladíková

Základní umělecká škola
Zuška informuje
Covidová vlna prošla i naší školou. Z toho dů-
vodu jsme museli přesunout slavnostní koncert 
pěveckých sborů z 18. února na 6. května. Plá-
novaný křest CD školy se bude konat také 
v tento den. Na základních uměleckých ško-
lách začalo období soutěží. I přes náročnou 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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álném prostředí a čase žáci zkusili řešit přijí-
mačkové testy, pokračoval vyhodnocením 
testů a také lekcemi z českého jazyka a litera-
tury. Jde o tradiční akci, kterou škola chce 
usnadnit vstup žákům 9. tříd na školu.
Ve školním kole olympiády v českém jazyce 
zvítězila Barbora Krčová před Štěpánem Pytlí-
kem, oba jsou ze třídy 3. A a oba postupují 
do okresního kola.  Milan Báča

SOU Svitavy
Úspěch v krajské soutěži

Ve středu 19. ledna 2022 proběhla v Pardubi-
cích krajská soutěž „Učeň instalatér 2022“, kte-
ré se zúčastnily školy ze tří krajů. Za Pardubický 
kraj vybojovali krásné 3. místo  Miroslav Kotto-
niak a Denis Juřík. Oba jsou žáky druhého roč-
níku obor instalatér SOU Svitavy. 

Alice Štrajtová Štefková

Střední zdravotnická škola
Na lyžích v Čenkovicích
Lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníku se ko-
nal od 16. do 20. ledna v Čenkovicích. Letošní 
prváci měli o lyžování velký zájem, nakonec se 
jich zúčastnilo 39, tedy dvě třetiny ročníku.
Počasí nám na jedné straně přálo, protože byl 
dostatek sněhu, na druhé nám pobyt znepří-
jemňoval silný vítr a mlha. Na fyzické kondici 
některých studentů se projevil nedostatek po-
hybu způsobený covidovou pandemií. Přesto 
všichni účastníci prošli výukou sjezdového 
a běžeckého lyžování. I naprostí začátečníci 
nakonec zvládli jízdu na vleku a sjeli úspěšně 
po sjezdovce dolů.

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

organizaci výuky z důvodů karantén a distanč-
ní výuky se podařilo připravit program pro sou-
těž v sólovém a komorním zpěvu i dechových 
a bicích nástrojích. Koncem ledna nás repre-
zentovali v Litoměřicích na celostátní sklada-
telské soutěžní přehlídce žáků ZUŠ Kristýna 
Lipenská a Juraj Mjachký, kteří jsou žáci Vojtě-
cha Šembery. Oba získali krásné stříbrné pás-
mo a prokázali životaschopnost nového studij-
ního zaměření hudebního oboru. Blahopřejeme 
a těšíme se na další kompozice. Svitavská 
„zuška“ přivítá 14. března hosty z celého okre-
su na soutěži dřevěných dechových nástrojů. 
Všem našim žákům přejeme úspěšné muzi-
kantské jaro.  Renata Pechancová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Studentka oktávy Kamila Kučerová (na fotogra-
fii) po úspěchu v krajském kole chemické 
olympiády kategorie A, uspěla i v kole celostát-
ním – obsadila 21. místo a stala se navíc 
i úspěšnou řešitelkou. Jde o historický úspěch 
žáků svitavského gymnázia v této olympiádě, 
minimálně v posledních 30 letech.
Ve školním kole dějepisné olympiády zvítězil 
v I. kategorii tercián Matyáš Vavřík, v II. katego-
rii Josef Cupal z 1. B. 
Absolvent svitavského gymnázia z roku 2015 
Michael Matějka je od Nového roku jako klima-
tolog členem Česká vědecká expedice na Ant-
arktidu na stanici J. G. Mendela.  Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii

Společný florbalový tým gymnázia a obchodní 
akademie hrající pod názvem Konvalinky zví-
tězil v únoru v Pardubicích v krajském finále 
Poháru středních škol – Subterra Cup a postou-
pil do celostátního finále. Navíc si dvě hráčky 
týmu přivezly ještě další ocenění:  nejlepší gól-
mankou turnaje byla vyhlášena Monika Rube-
šová a nejlepší hráčkou týmu Kateřina Daňko-
vá (obě z OA Svitavy).
Obchodní akademie zorganizovala pro ucha-
zeče o studium přípravný kurz k přijímačkám. 
Kurz začal přijímačkami nanečisto, kdy si v re-

Bohužel nákaza covidem zasáhla i náš kurz 
a zkrátila ho o jeden den. Žáci a učitelé byli i tak 
s jeho průběhem spokojeni. Jediná výhrada 
směřovala ke stravování v hotelu Atlas, kde ku-
chaři neuměli uvařit ani rýži.  Jaroslav Valach

Burza sběratelů

Svitavský Klub filatelistů pořádá v neděli 13. 
března od 8 do 12 hodin ve velkém sále svitav-
ské Fabriky tradiční sběratelskou burzu zná-
mek, pohlednic, mincí a dalších sběratelských 
předmětů. Milan Báča
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Kalendář akcí 2022 
1. / út / 14:00 – 17:00 / městská knihovna
Odpoledne s virtuální realitou
Možnost vyzkoušet si různé aplikace, vstup 
volný, doporučený věk 10+.

2. / st / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Seznámení s dobrodružnou kooperativní hrou 
Pán prstenů: Putování po Středozemí, ve které 
se hráči vydávají vstříc nástrahám Středozemě. 
Hra je kompletně v češtině a je určena pro 1 až 
5 hráčů ve věku od 14ti let. Klub vede Michal 
Římal z knihkupectví Minotaur.

4. / pá / 14:00–18:00 / městská knihovna
Odpoledne se stolními hrami
Hry známé i méně známé pro všechny věkové 
kategorie.

4. / pá / 20:30 / klub Tyjátr
Mucha
Skvělá Mucha konečně po více než dvou le-
tech opět ve Svitavách! 
Kapela Mucha vznikla v roce 2013 kolem pís-
ničkářky, podivínky a věčně neučesané zpě-
vačky Nikoly Muchy a od té doby vydala 4 kri-
tikou stále nedoceněná alba, objela milion tu-
zemských klubů a nadchla trilion hudebních 
fajnšmekrů. Pár lidí stihla i nasrat, ale s tím se 
holt musí počítat. V současné sestavě Kyas–
Kočka–Zavadil a nejlepší dosavadní kondici 
jezdí rozdávat radost do roztrhání těla.
Vstupné: 240 Kč v předprodeji, 290 Kč na místě. 
Předprodej: recepce Fabrika Svitavy a klub Ty-
játr od 7. února, online na www.smsticket.cz.

5. / so / 20:00 / divadlo Trám, klub Tyjátr
XVI. večer MAC
V pořadí XVI. večer Malého abonentního cyklu. 
Na co se můžete těšit? Představí se Bažantova
loutkářská družina, Poniklá, zahrají dvě předsta-
vení Černý kocour a Faust. Vystoupí kapela The 
Valentines. A něco navíc. Vstupné: pro studenty 
80 Kč, pro ostatní 110 Kč. Pořádá MACtým (Stře-
disko kulturních služeb města Svitavy).

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

7./ po / 19:00 / Fabrika
Divadlo Bolka Polívky: LETEM SOKOLÍM
Divadelní abonentní cyklus Jaro 2022. Kome-
die o tom, že lhát se nemá, ani když víte, že 
máte pravdu. Délka představení: 90 minut (bez 
přestávky). Vstupné: 400 Kč.

8. / út / 19:00 / Fabrika
Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě
Cestovatelská projekce / stand-up. Stopování 

dosud nezemřelo – to jen někteří stopaři. Přijď-
te se zasmát na novou projekci Ladislava Zibu-
ry. Tentokrát se vydáme na 14 000 kilometrů 
dlouhou cestu stopem napříč Evropou. Vstup-
né: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě, 
160 Kč (studenti, senioři, ZTP). Předprodej vstu-
penek v recepci Fabriky a v síti SMSTicket.

9. / st / 18:00 / Fabrika, aula
Tomáš Etzler: Novinářem v Číně. 
Co jsem to proboha udělal?
Tváří v tvář současné Číně. Vzpomínky, dojmy 
a osobní prožitky zkušeného novináře. S čím 
se v totalitní zemi potýkají běžní lidé? Co hrozí 
novinářům, kteří zpracovávají události, jež se 
komunistická vláda snaží před světem skrýt? 
Pronikavý vhled do čínské reality ji ukazuje 
v nepřikrášlených barvách osobních zážitků 
jako ambiciózní mocnost, jež si nárokuje živo-
ty svých občanů. Vstupné 50 Kč. Pořádá měst-
ská knihovna. 

10. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Beseda o závislosti na internetu
Do třetice srdečně zveme všechny rodiče, peda-
gogy a širokou veřejnost na besedu s terapeut-
kou a lektorkou Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA. 
Vystudovala psychologii a pedagogiku a absol-
vovala mimo jiné výcvik integrativní psychotera-
pie. Vede dětskou adiktologickou ambulanci 
v Kladně a věnuje se psychoterapii, lektorské 
činnosti a koučinku. Téma naší přednášky je pro 
nás všechny více než aktuální: závislost na inter-
netu, kyberšikana, kybergrooming, bezpečný 
internet, digitální kompetence. Na akci je nutné 
se přihlásit předem – dříve zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti. Kapacita je omezená. Vstup-
né v předprodeji 70 Kč (v kanceláři SVČ Tramtáry-
je), na místě 100 Kč. Více informací: Pavlína Šmer-
dová, tel. 734 287 284.

11. / pá / 20:30 / klub Tyjátr
Kurtizány z 25. Avenue + Genetic Mutation
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 290 Kč na místě. 
Předprodej: recepce Fabrika Svitavy a klub Ty-
játr od 7. února, online na www.smsticket.cz.

12. / so / 15:30 / Fabrika
Taneční večery pro páry
Přijďte se naučit základům standardních a la-
tinsko-amerických tanců. Kurz pro začátečníky, 
mírně pokročilé a pokročilé se uskuteční v so-
botu 12., 19. a 26.3. Přihlásit se mohou jen páry. 
Cena jednotlivých lekcí pro pár je 300 Kč 
/200 Kč studenti. Další informace 461 535 220 
(7–15 h), www.kultura-svitavy.cz nebo e-mail: 
recepce@kultura-svitavy.cz.

12. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Irský večírek s kapelou 
Budweis Drunken Bastards
Svižnej punk-rock říznutej akustickou kytarou 
a harmonikou v čele s ženským zpěvem, vel-
kou dávkou humoru, alkoholu a radosti z hra-
ní. Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč 
na místě.

03Svitavský informační 
měsíčník

Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a v síti 
SMSTicket

13. / ne / 8:00–12:00 / velký sál Fabriky
Burza sběratelů
Tradiční sběratelská akce, kterou pořádá svi-
tavský Klub filatelie nejen pro sběratele zná-
mek, ale také pohlednic, mincí, vyznamenání 
a dalších sběratelských předmětů.

13. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Studio Damúza: Houpací pohádky
Co všechno může vidět malé růžové vel-
blouďátko, podívá-li se na svět z výšky? Co 
může zažít během jedné nečekané noční jízdy 
po obloze, vyhoupne-li se na rožek měsíce? 
Možná se stane svědkem děsivé loupeže 
ukrutného Jollyho Jokera. Možná uslyší rolnič-
ku bledě modrého autíčka cililink, stojícího 
právě na startu velikého závodu… Možná. Kdo 
ví. Cesta po obloze je dlouhá a velblouďátko je 
přeci jen maličké a tuze unavené… Pro děti od 4 
let a jejich rodiče. Délka představení: 45 minut. 
Vstupné: 80 Kč / 50 Kč s rodinnými pasy.

14. / po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Stvořeni pro lásku
Dva lidé, dvě touhy, paleta hřejivých barev, něž-
né obrazy a tolik smutku… Málokdo umí tak 
vytříbeně zachytit různé podoby lásky jako 
čínský režisér Wong Kar-Wai. Sledovat jeho 
filmy je jako ponořit se do lázně z omamných 
okvětních plátků a nechat se ovívat tóny a sou-
zvuky orientálních světů. Režie: Kar-wai Wong. 
Hrají: Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung, 
Roy Cheung, Julien Carbon. Večerem provází 
Michal Kadlec. 

15. / út / 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet – Zabiják život
Černá groteska s detektivní zápletkou, volně 
na motivy příběhu Agathy Christie. Na jemnou 
hudbu Sukovy Serenády Esdur se odehrává hoř-
ký příběh jedné zámožné rodiny, v níž nečekaně 
skoná její nejstarší člen. Vše by bylo „v pořádku“, 
pokud by se nejednalo o vraždu. Příběh je záro-
veň satirickým skečem rodinných sporů, ve kte-
rých smutek nad zesnulým rychle střída vzájem-
ná zášť, podezření, a především pak touha 
po dědictví. Vstupné: 300 Kč / KPH 200 Kč.

16. / st / 14:00–16:00 / městská knihovna
Digi odpoledne
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá 
v prostorách knihovny každou lichou středu 
odpoledne s aktivitami na podporu digitální 
gramotnosti (práce s virtuální realitou, roboty 
apod.). Určen je pro děti od 10 let, vstup je vol-
ný od 14 do 16 hodin. 

16. / st / 16:00 / městská knihovna
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčí-
tání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 
od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké kni-
homoly! 
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17. / čt / 17:00 / městská knihovna
Město pro každého: 
manuál urbanisty začátečníka
Setkání s autory knihy Osamu Okamurou, Da-
videm Böhmen a Jiřím Frantou. Kniha přehled-
ně, se smyslem pro názornost a hravou nad-
sázku vysvětluje, jak vznikl a jak se rozvíjel 
městský prostor, co jsou jeho hlavní výhody 
a nevýhody či jak by mělo město odrážet ná-
roky na nové bydlení i kvalitní život staroused-
líků. Kniha je určena pro starší čtenáře (15 +) 
a všechny zájemce o architekturu, umění 
a kvalitní populárně naučnou literaturu.

18. / pá / 17:00 / Fabrika
Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo
A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou 
fantastickým světem pohádek v představení 
Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, 
jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se 
naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, 
aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně 
se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když 
se dostala do babiččina domečku v písničce 
Červená Karkulka 2. Zachráníme princeznu, 
porazíme draka, zkrátka nevzdáme to a pomů-
že nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pej-
skovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. 
Seznámíme se se spoustou hudebních nástro-
jů a bude to Paráda. Taky budeme papat zdra-
vé jídlo a cvičit s písní Papám, papám.
Zatančíme si s novinkou Prázdniny a oprášíme 
osvědčené hity jako Stonožka Ponožka, Tanči 
tanči, Bláznivý den a Kamarádi.Tak vzhůru 
do fantastického světa pohádek, písniček 
a tanců se Štístkem a Poupěnkou v úplně no-
vém představení Bylo, nebylo! Vstupné: 250 Kč.

19. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Poletíme? + S.U.E.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a v síti 
SMSTicket.

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

21. / po / 19:00 / Nadace J. Plívy
Wolf lost in the poem
Nadace Josefa Plívy a SKS Svitavy pořádají 
v přednáškovém sále nadace Josefa Plívy pro-
gram Wolf lost in the poem. Poezie s kytarovým 
doprovodem Jana Žambocha, trojnásobného 
držitele ceny Anděl. Vstupné: 150 Kč. Vstupen-
ky můžete zakoupit přímo v Nadaci J. Plívy 
od 18:00 hodin.

22. / út / 17:30 / městské muzeum
Peru známé i neznámé
Přednáška Jakuba Vrány a Mariana Velešíka 
o cestách peruánskou přírodou, kulturou i his-
torií, doplněná o ochutnávku tamního ovoce, 
kávy a piva. Vstupné: 20 Kč. 

22. / út / 19:00 / klub Tyjátr
Tomáš Matonoha Trio
Tomáš Matonoha je oblíbený český herec a ko-
mik. Je známý z kultovního seriálu Comeback, 
kde ztvárnil postavu Tomiho Paci, ale i z řady 
dalších filmů jako jsou: Mistři, Divoké včely, Bo-
bule, Polski film aj. Jako komik se zapsal svým 
vystupováním v nezapomenutelných stand-
-upech pořadu Na stojáka, které mají milióny 
zhlédnutí. Tomáš současně působí jako divadel-
ní herec v HaDivadle nebo Studiu Rubín a v ne-
poslední řadě je i oblíbeným moderátorem te-
levizních pořadů a společenských akcí. Nyní 
Tomáš Matonoha přichází s novým živým hu-
debním programem plným historek, vtipů a ske-
čů. Tomáše doprovází dva zkušení hudebníci: 
Ondra Homola - baskytara, imitace, skeče 
a Aleš Petržela – kytara, ukulele. Vstupné: 250 Kč 
v předprodeji, 300 Kč na místě. Předprodej vstu-
penek v recepci Fabriky a v síti SMSTicket.

23.–25. / st–pá / sál Fabrika
Bazárek MC Krůček
Prodej jarního a letního dětského oblečení, 
obuvi, hraček, kočárků a dalších potřeb pro 
rodiny proběhne ve středu od 12 do 18 hod, 
ve čtvrtek od 8 do 18 hod a v pátek od 8 do 11 
hod. V případě zájmu o prodej je nutné se za-
registrovat na bazarek@kruceksvitavy.cz.

24. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura: 
Rostov na Donu
Libor Lněnička bude vyprávět o moderní met-
ropoli rozkládající se po obou březích mohutné 
řeky Don. Okolní příroda, bohatá historie a mo-
derní architektura vytvářejí zvláštní kouzlo mís-
ta, které se stalo od roku 2000 hlavním městem 
celého Jižního federálního okruhu. Řeka Don 
tvoří přírodní hranici mezi lidnatou a urbanizo-
vanou Evropou a méně zalidněnou Asií. Řeč 
bude také o pobytu na Jižní federální univerzi-
tě Libora Lněničky. Vstupné: 40 Kč.  

25./ pá / 18:00 / Ottendorferova knihovna
Václav Havel tady a teď – beseda s Michaelem 
Žantovským
V únoru jsme instalovali do prostor svitavského 
kina Vesmír výstavu nazvanou: Vzpomínka 
na Václava Havla – 10 let od úmrtí a 15 let od ná-
vštěvy Svitav. Oprášili jsme fotografie z 3. září 
roku 2006, kdy pan prezident navštívil naše 
město, slavící právě 750 let od první zmínky 
o městě Svitavy. Druhou část výstavy tvořily 
panely výstavy Havel v kostce, zapůjčené 
z Knihovny Václava Havla. Beseda s blízkým 
přítelem Václava Havla, panem Michaelem 
Žantovským.

25. / pá / 20:30 / klub Tyjátr 
November 2nd + Munroe
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě. 
Předprodej: recepce Fabrika Svitavy a klub Ty-
játr od 7. února, online na www.smsticket.cz.

26. / so / 20:00 / klub Tyjátr
David Pomahač + Post-hudba
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky a v síti 
SMSTicket.

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

27. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Teátr Pavla Šmída: Hra na hledanou
„Láska si ráda hraje na schovávanou, protože ji 
nejvíc ze všeho baví, když ji lidé hledají.“ 
Budu vám vyprávět, jakou hru na hledanou 
jsem si jako malý kluk hrál. Je to neuvěřitelný 
příběh, ale mně můžete věřit. Když jsem byl 
malý kluk, tak jsem moc rád hledal a moc rád 
jsem se schovával, pak jsem vyrostl a na tu 
krásnou hru jsem trochu pozapomněl. Jsem 
rád, že vám mohu ten příběh vyprávět. Mám 
díky tomu zase velkou chuť si hrát, zase mě 
baví hledat. Loutky Jan Růžička, malba scény 
Simonetta Šmídová a režie Stanislava Kočva-
rová. Vhodné pro děti od 4 let. Vstupné: 80 Kč 
/ 50 Kč s rodinnými pasy. 

29. / út / 19:00 / klub Tyjátr
The KUH Trio
Edi Köhldorfer – František Uhlíř 
– Jaromír Helešic
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě. 
Předprodej: recepce Fabriky, SMSTicket.
 
30. / st / 19:00 / Ottendorferova knihovna
Vilém Veverka a Martin Kasík
Fascinující hudební dialog dvou předních in-
terpretů české hudby. Vilém Veverka hraje 
s elitním klavíristou Martinem Kasíkem. Spolu-
pracují od roku 2011. Klasický program bazíru-
je na hudbě romantismu (Schumann, Brahms, 
Schubert, Chopin), respektive hudbě 20. stole-
tí (Janáček, Haas, Poulenc atd.) Vstupné: 
250 Kč / KPH 150 Kč.

Pořádání akcí podléhá aktuálním nařízením 
vlády a ministerstva zdravotnictví. Změna pro-
gramu vyhrazena! 

Workshopy
28. 2. / po / 8:00–13:00 / městské muzeum
Tajemná Amazonie
Nevšední cesta do hlubin deštného pralesa! 
V muzeu se děti ponoří do tajů života jihoame-
rických indiánů. Naučí se lovit foukačkou i oště-
pem, sestaví si vlastní hůl na přivolání deště 
a  poznají tropickou faunu s flórou. Určeno zá-
jemcům do 18 let, kapacita 15 dětí. Cena 
100 Kč za osobu, v ceně výrobní materiál, pra-
covní a ochranné pomůcky, lektor. Kontakt: Ja-
kub Vrána, 739 697 659, kuba.vrana@email.cz.

1. 3. / út / 8:00–13:00/ muzejní dílny
Sklářský workshop
Děti se naučí řezat sklo, brousit a spojovat díly 
cínovou pájkou. Vyrábět budou obrázkové vit-
ráže k zavěšení do oken nebo dekorativní svíc-
ny. Určeno zájemcům do 18 let, kapacita 10 dětí. 
Cena 400 Kč za osobu, v ceně výrobní materiál, 
pracovní a ochranné pomůcky, lektor. Kontakt: 
Jitka Olšánová, 734 809 565, lektor@muzeum.
svitavy.cz. 
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Muzeum esperanta
Muzeum esperanta /  
Ottendorferův dům 
(za čajovnou)
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,  
vystavuje knižní, fotografické, sběratelské 
a umělecké artefakty. Komentované prohlídky 
po objednání: Líba Dvořáková 604 377 616 
nebo městské muzeum 461 532 704.

Fabrika
Foyer
Vladislav Steinbauer: „Lidé kulturní i všední“

2.pasáž
Výstava fotografií z Norska, Arménie a Číny
Fotografie z nové knihy cestovatelky a svitav-
ské rodačky Kristýny Tronečkové Cesty za štěs-
tím 2.

4.patro
Výstava fotografií z Bhútánu, Izraele a Islandu
Fotografie z nové knihy cestovatelky a svitavské 
rodačky Kristýny Tronečkové nazvané Cesty 
za štěstím 1.

Kino Vesmír 
+divadlo Trám
Fantastické světy
Práce dětí ZUŠ z období lockdownu, 
dále práce z prvního školního pololetí. 

Kino Vesmír
Jarní prázdniny:
po / 28. 2. / 17:00
Encanto USA 2021
Příběh neobyčejné rodiny, která žije ukryta v kou-
zelném domě v kolumbijských horách na místě 
Encanto. Jeho kouzlo způsobilo, že každé dítě v ro-
dině má nadlidské schopnosti léčit… Animovaný 
rodinný film. Vstupné: 100 Kč, dabováno, 91 minut.

út / 1. 3. / 17:00
Myši patří do nebe 
ČR, Slovensko, Francie, Polsko 2021
Může mezi malou myškou a velkým lišákem 
vzniknout opravdové přátelství? Odpověď na-
jdou všichni v animovaném dobrodružství po-
dle knihy Ivy Procházkové. Režie: Denisa Gri-
mmová, Jan Bubeníček. Vstupné: 120 Kč, 87 
minut.

st / 2. 3. / 17:00
Tom a Jerry USA 2021
Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu 
na Manhattanu, kde právě probíhá svatba sto-
letí, její zoufalá organizátorka si najme Toma, 
aby jí pomohl se myšáka zbavit. Hon kocoura 
a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru 
a chystanou svatbu, ale i celý hotel. Animovaná 
rodinná komedie.
Vstupné: 80 Kč, dabováno, 101 minut.

čt / 3. 3. / 17:00
Zpívej 2 USA 2021
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět 
Bustera Moona, odvážného koaláka, který se 
rozhodne uspořádat největší talentovou show. 
Animovaná komedie. Vstupné: 120 Kč, dabo-
váno, 110 minut.

pá / 4. 3. / 17:00
Tlapková patrola ve filmu USA 2021
Náš osud je v jejich tlapkách! Slavná Tlapková 
patrola se chystá do kin! Animovaný rodinný 
film. Vstupné: 110 Kč, dabováno, 88 minut.

so / 5. 3. / 17:00
Tajemství staré bambitky 2 ČR 2022
V království vládne král Jakub (Tomáš Klus)  
a královna Anička (Kamila Janovičová). Rodina 
se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku (Va-
lentýna Bečková)… Pokračování jedné z nejú-
spěšnějších českých pohádek posledního 
desetiletí! Scénář a režie: Ivo Macharáček. 
Vstupné: 120 Kč, 100 minut.

ne / 6. 3. / 17:00
Luca USA 2021
Animované dobrodružství dospívajícího chlap-
ce na pobřeží italské riviéry. Prosluněné dobro-
družství dvou chlapců pro celou rodinu. Vstup-
né: 100 Kč, dabováno, 100 minut.

konec jarních prázdnin ——————————————

1. / út / 19:30
Smrt na Nilu USA 2020
Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je 
„Smrt na Nilu“ odvážným tajemným thrillerem 
režiséra Kennetha Branagha o emocionálním 
chaosu a smrtících následcích vyvolaných mi-
lostnou posedlostí. Dovolená detektiva Hercula 
Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku 
v Egyptě. Vstupné: 120 Kč, titulky, 127 minut.

2. / st / 19:30
Pes USA 2022
Road movie, komedie a film plný dojetí pro 
všechny milovníky psů v jednom. Channing 
Tatum se ve filmu Pes vydá na cestu podél po-
břeží Tichého oceánu s jediným společníkem, 
se psem, kterého veze na pohřeb jeho bývalé-
ho pána. Vstupné: 120 Kč, titulky, 100 minut.

3.–5. / čt, pá, so / 19:30
Batman USA 2022 PREMIÉRA!
Ve svém druhém roce boje proti zločinu 
Batman odhaluje korupci v Gotham City, která 
souvisí s jeho vlastní rodinou, a zároveň čelí 
sériovému vrahovi známému jako Hádankář. 
Akční kriminální drama. Hrají: Robert Pattinson, 
Zoë Kravitz, Paul Dano a další. Režie: Matt Re-
eves. Vstupné: 130 Kč, titulky, 171 minut.

Nejlepší filmy Českého lva 2022:

6. / ne / 19:30
Okupace ČR 2021
Černá komedie Okupace se odehrává jedné 
noci v zakouřeném baru, kde charaktery vlají 
jako oblaka cigaretového dýmu. Unavený ve-
čírek naruší nezvaný host a večer nabere na-
prosto nečekaný směr... Režie: Michal Nohejl. 
Vstupné: 100 Kč, od 15 let, 98 minut.

12. 3. / 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 600 Kč 
za osobu, v ceně výrobní materiál, pracovní 
a ochranné pomůcky, lektor, oběd a pitný re-
žim. Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, lek-
tor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy
Městské muzeum
29.1.–3.4. 2022
Přehlídka 2022
Tradiční výstava výtvarníků svitavského regionu.

12.2.–27.3. 2022
Živá Amazonie
Cestovatelská výstava, která nás zavede do nit-
ra peruánského pralesa za místními domoro-
dými kmeny a jejich způsobem života. Pořádá-
na společně s organizací Students for the Li-
ving Amazon.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu naše-
ho města. Máte možnost vidět ukázku předmě-
tů, které byly majetkem domácností svitavských 
obyvatel v průběhu minulých století. Historické 
hodiny, cínové cechovní poháry, modrotiskové 
a perníkářské formy, sklo, porcelán. 

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní 
ve svitavském muzeu. Součástí expozice je 
prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pra-
lo na valše, vymandlovat si prádlo na historic-
kém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení 
našich babiček. 

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy 
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumen-
tů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem 
expozicí v německé a anglické verzi.

Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné 
vily Pardubického kraje a najdete zde fotogra-
fie a texty o vilách, které si postavili naši před-
kové na přelomu 19. a 20. století, ale i součas-
nou moderní architekturu bydlení ve městě. 

Živá zeď 
Venkovní galerie u Alberta
7.3.–2.5. 2022
Jarní vlnění / Irena Švecová
Jaro je nadějí na lepší časy. Akvarelové malby 
jarních ilustrací k básním v podání Ireny  
Švecové. 
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7. / po / 19:30
Chyby ČR 2021
Film režiséra Jana Prušinovského (Okresní pře-
bor, MOST!) podle scénáře Romana Vojkůvky 
je romancí mapující vztah dvou zamilovaných. 
Vstupné: 100 Kč, od 15 let, 99 minut.

8. / út / 19:30
Zátopek ČR 2021
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věno-
vaný sportovnímu i životnímu příběhu jednoho 
z největších světových atletů všech dob, čtyř-
násobnému olympijskému vítězi Emilu Zátop-
kovi. Vstupné: 100 Kč, 130 minut.

9. / st / 19:30
Atlas ptáků ČR, SK, Slovinsko 2021
Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá kom-
plikované rodinné vztahy se světem moderních 
komunikačních technologií, které dokážou vy-
užít slabá místa. Vstupné: 100 Kč, 90 minut.

10.–13. / čt, pá, so, ne / 19:30
Betlémské světlo ČR 2022 PREMIÉRA!
Komedie s prvky magického realismu servíru-
je univerzální otázky lidského života s nadsáz-
kou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka 
vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka 
Svěráka. Vstupné: 140 Kč, 99 minut.

————————————— Nejlepší filmy Českého lva 2022

11.–12. / pá, so / 17:00
Proměna USA 2022 PREMIÉRA!
Dospívání je pěkná bestie! Animovaný rodinný 
film o třináctileté dívce Mei Leeové, která se 
samovolně proměňuje v obří červenou pandu. 
Režie: Domee Shi. Vstupné: pátek 2D 130 Kč, 
sobota 3D 150 Kč, dabováno, 100 minut.

16. / st / 19:30
Nejhorší člověk na světě Norsko 2021
Film na pomezí dramatu a komedie vypráví 
vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a životě 
v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné 
možnosti a přesto si připadat jako nejhorší člo-
věk na světě... Režie: Joachim Trier. Vstupné: 
100 Kč, titulky, 129 minut.

17. / čt / 19:30
Mimořádná událost ČR 2022
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, kte-
rý nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá 
Jiří Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu 
Vlastníci, ve svém dalším filmu. Komedie. 
Vstupné: 130 Kč, 102 minut.

18. / pá / 17:00
Raya a drak USA 2021
Ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci 
v harmonii. Když zlověstné nestvůry ohrožova-
ly zemi, draci se pro záchranu svých lidských 
přátel obětovali. Animované rodinné fantasy. 
Vstupné: 100 Kč, dabováno, 114 minut.

18. / pá / 19:30 
Srdce na dlani ČR 2022
Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. Láska 
se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy neví-
me, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat 
ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. 
Režie: Martin Horský. Vstupné: 130 Kč, 95 minut.

19. / so / 17:00
Mimi šéf: Rodinný podnik USA 2021
S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina 
a teď se pustí do další akce... Animovaná ko-
medie. Vstupné: 120 Kč, dabováno, 107 minut.

19. / so / 19:30
Unchared USA 2022
Potomek slavného hledače pokladů Nathan 
Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté soš-
ce ze Zlatého města v El Doradu. Režie: Ruben 
Fleischer. Vstupné: 120 Kč, titulky, 115 minut.

22. / út / 19:30
Haute Couture Francie 2021
Stát se jednou z nejlepších švadlen světa není 
vůbec jednoduché a módní svět je sice krásný, 
ale zároveň i velmi krutý. Drama. Režie: Sylvie 
Ohayon. Vstupné: 120 Kč, titulky, 101 minut.

23. / st / 19:30
Ambulance USA 2022
Měla to být jednoduchá loupež. Vůbec nic však 
nešlo podle plánu, a tak teď dva lupiči ujíždějí 
před policií ulicemi Los Angeles v ukradené 
sanitce. Akční thriller. Režie: Michael Bay. Vstup-
né: 140 Kč, od 15 let, titulky, 136 minut.

24.–26. / čt, pá, so / 19:30
Poslední závod ČR 2022 PREMIÉRA!
Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který 
tragicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou bě-
hem lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš. 
Z jejich příběhu se stala legenda. Režie: Tomáš 
Hodan. Vstupné: 120 Kč, 95 minut.

25.–26. / pá, so / 17:00
Příšerákovi 2 Německo, UK 2022 PREMIÉRA!
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že 
vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chy-
ba! Animovaný rodinný film. Vstupné: 120 Kč, 
dabováno, 103 minut.

29.–30. / út, st / 19:30
Ztracené město USA 2022
Slavná spisovatelka dobrodružných románů 
pro ženy se ocitne v situaci, která jako by vy-
padla z některé její knížky. Ve spáru únosců 
a uprostřed divoké džungle. Režie: Adam Nee, 
Aaron Nee. Vstupné: 140 Kč, titulky, 105 minut.

31.3.–1.4. / čt, pá / 19:30
Známí neznámí ČR, SR 2022 PREMIÉRA!
Opravdu potřebujete vědět všechno? Komedie 
o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás mů-
žou být naprostými cizinci. Režie: Zuzana Ma-
rianková. Vstupné: 140 Kč, 95 minut.

Změna programu vyhrazena!

Sport
BASKETBAL
5. / so / 17:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BK Bizoni Náchod
Východočeská liga muži.

6. / so / 9:00 / Gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – SŠB Pardubice
Nadregionální liga U19.

6. / ne / 9:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BK Mohelnice
Žákovská liga U 15.

6. / ne / 11:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Kanonýři Josefov
Východočeská liga muži.

12. / so / 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Oblastní přebor minižáků U12.

19. / so / 16:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – SŠB Pardubice
Žákovská liga U15.

26. / so / 11:00 / Gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – SP DDM Uherský Brod
Nadregionální liga U17.

26. / so / 17:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Hořice
Východočeská liga muži.

27. / ne / 14:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Nová Paka
Východočeská liga muži.

FLORBAL
13. / ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Mladší žáci

FOTBAL
5. / so / 14:00 / umělá tráva Lány
TJ Svitavy A – Polná
Přípravné utkání muži.

13. / ne / 14:30 / umělá tráva Lány
TJ SY A – Litomyšl
Pohár hejtmana – 3. kolo muži.

20. / ne / 15:00 / umělá tráva Lány
TJ SY A – Česká Třebová
KP muži.

26. / so / 10:30 a 12:30 / umělá tráva Lány
TJ SY – Vlašim
ČDD U19 a U17.

KUŽELKY
4. / pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – TJ Lokomotiva Česká Třebová A
14. kolo Východočeského přeboru kuželek.

11. / pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – SKK České Meziříčí A
15. kolo Východočeského přeboru kuželek.

12. / so / 9:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy C – TJ Jiskra Hylváty B
13. kolo Východočeské soutěže kuželek.

18. / pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy B – KK Zalabák Smiřice B
16. kolo Východočeského přeboru kuželek.

25. / pá / 17:00 / Kuželna Lány
KK Svitavy A – SK Kuželky Přelouč A
17. kolo Východočeského přeboru kuželek.
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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

Živá Amazonie v muzeu
Příchod jara se dá oslavit mnoha způsoby. Jed-
ním z nich je návštěva muzea, kde vás jako lék 
na sychravé březnové dny čeká výprava do tajů 
tropického pralesa. Právě tu nabízí aktuální  
výstava Živá Amazonie, která je otevřena  
do 27. března 2022.

Můžete si na ní prohlédnout úchvatnou kolekci 
indiánských luků a šípů. Nechybí ani čelenky 
z ptačího peří, lovecké foukačky, exotické sošky, 
rituální hudební nástroje, různé druhy oblečení 
nebo barevné náhrdelníky a náramky. Přírodu 
pak reprezentuje množství jihoamerických plo-
dů a lián. Zastoupen je také latex, tabák a ka-
kao. Ze zvířat potkáte známého lenochoda, 
opičku tamarín pinčí, papouška ara či kolibříky. 
Velkou atrakci pak představují živé piraně.
Vše je připraveno ve spoluprácí s organizací 
Students for the Living Amazon, Gymnáziem 
Česká Třebová a Muzeem východních Čech 
v Hradci Králové. Vedle klasických prohlídek 
nabízíme také speciální výukové programy pro 
školy všech stupňů. Slavnostní závěr výstavy 
navíc obstará přednáška Peru známé i nezná-
mé, doplněná o ochutnávku tamního piva, kávy 
a ovoce. Těšíme se na viděnou!  Jakub Vrána

Svitavský betlém ve 3D
V závěru loňského roku jsme v městském mu-
zeu ukončili první fázi projektu 3D skenování 
vybraných mechanik, budov a figur Velkého 
svitavského mechanického betlému. Tímto 
způsobem bylo naskenováno celkem třicet 
sbírkových předmětů, přičemž v letošním roce 
počítáme s pokračováním projektu přibližně 
ve stejném rozsahu a duchu. Hlavním cílem 

projektu je poskytnout veřejnosti možnost pro-
hlédnout si objekty svitavského betlému oprav-
du zblízka a ze všech stran. Na 3D skenování 
naváže 3D tisk vybraných figurek, mechanik 
i budov, který dá vzniknout tzv. haptické expo-
zici, umožňující seznámit se s naším klenotem 
také nevidomým spoluobčanům.
Samotné skenování proběhlo za použití ruční-
ho 3D skeneru Go!SCAN SPARK nebo meto-
dou CT skenování. V případě větších mechanik 
došlo ke kombinaci obou těchto postupů, čímž 
byly zajištěny realistické animace také u složi-
tých a prostorově objemných předmětů. Sním-
ky ve formátu mp4 a 3D pdf jsou k dispozici 
na webovém portále eSbírky, na nějž najdete 
odkaz mimo jiné také na našich webových 
stránkách. Projekt byl realizován za podpory 
Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s firmou 
SolidVision, s.r.o.  Hynek Stříteský

Přehlídka výtvarníků svitavského 
regionu je pestrá
Na výstavě, která má ve Svitavách více než pa-
desátiletou tradici, uvidíte opravdu pestrou 
škálu nejrůznějších technik a témat. Od obrazů 
po uměleckou keramiku, plastiky či vitráže. 
A na které autory přímo ze Svitav se můžete 
těšit? Jsou to Pavel a Iva Fialovi, Petr Bilina, Lu-
bomír Čech, Veronika Fibikarová, Taťána Gáli-
ková, Svatopluk Havíř, Sylva Horáková, Martin 
Horký, Ladislava Chlebdová, Michal Karal, To-
máš Krása, Bohumila Leinweberová, Miroslav 
Moučka, Erika Nešporová, Libor Novák, Anton 
Novák, Ondřej Radda, Zuzana Pustinová, Jitka 
Studénková, Michal Šmíd, Eva Šmídová, Kate-
řina Talířová, Alenka Udržalová, Jan Vostřel, 
Jana Vlčková a Magda Zelinková.

Vystavujících umělců je v letošním roce rov-
ných padesát. Mezi autory jsou i výtvarníci z Po-
ličky, Brněnce, Pomezí, Bystrého u Poličky, Li-
tomyšle, Moravské Třebové, České Třebové aj. 
K výstavě jsou vytvořeny výtvarně vzdělávací 
programy pro školy a zájmové organizace. Děti 
a žáci se tak mohou seznámit s tvorbou výtvar-
níků, které mohou osobně znát a potkávat 
ve městě. Dozví se, jak se vytváří výtvarná výsta-
va nebo proč je umění důležité.  Lea Sehnalová

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (3)

Historie svitavského muzea 
1969–1990
Po dvaadvaceti letech od poválečného 
slavnostního otevření město opět přišlo 
o své konečně vybudované a veřejnosti 
přístupné muzeum v Budigově vile. A při-
šlo o víc. Dobrovolně se vzdalo i bohatých 
sbírek, schraňovaných po mnoho deseti-
letí původním německým obyvatelstvem 
a mapujících historii Svitav a život jeho 
obyvatel. Po bohatém muzeu zůstaly 
v části prvního poschodí budovy pouze 
výstavní síně, které fungovaly pod hlavič-
kou Okresního vlastivědného muzea v Li-
tomyšli. Zbytek budovy obsadila městská 
knihovna a kulturní středisko.
V roce 1975 byla dokončena přístavba 
budovy v ulici Klicperova. Přízemí této do-
stavby rozšířilo prostory pro městskou 
knihovnu, v prvním poschodí byla vybudo-
vána stálá expozice dělnického a komuni-
stického hnutí, která prošla již po pěti le-
tech existence modernizací v gesci Brněn-
ských veletrhů za tehdy neuvěřitelných 
dvě stě tisíc korun. Expozice, kterou tvoři-
ly panely a vitríny s fotografiemi a doku-
menty, začínala Velkou říjnovou socialis-
tickou revolucí, zabývala se odbojem čle-
nů Komunistické strany Československa 
za 2. světové války a partyzánským hnu-
tím. Navštěvovaly ji povinně školy, brigády 
socialistické práce, konaly se zde slav-
nostní předávání občanských průkazů, 
maturitních vysvědčení apod.
Vzhledem k politickému zadání, vznikla 
nová kulturní instituce s normalizačním ná-
zvem Okresní muzeum dělnického hnutí 
(OMDH), avšak bez trojrozměrných histo-
rických sbírek. Takzvaný sbírkový fond tvo-
řily především fotografie, knihy a brožury 
s tématikou dělnického a především komu-
nistického hnutí. Instituce plnila okresní 
funkci v oblasti muzejní legislativy, ochrany 
přírody a metodiky pro kronikářství. I v této 
době však ve výstavních síních muzea vy-
stavovali vedle normalizačních umělců (Jiří 
Marek, Vladimír Šolta, Jaroslav Grus…) i au-
toři, jejichž díla stálo za to vidět (Vladimír 
Renčín, Vladimír Komárek, Jiří Suchý a Jiří 
Šlitr, Ludmila a František Jandovi…). 
Toto dvacetileté období muzea-nemuzea 
skončilo v roce 1990. OMDH a jeho expo-
zice byly zrušeny a po ročním váhání, zda 
se pokusit o návrat muzea jako vlastivěd-
né instituce do Svitav bylo rozhodnuto. 
Dne 1. ledna 1991 vzniklo Městské muze-
um a galerie jako příspěvková organizace 
města.  Blanka Čuhelová
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Fantastické světy
V kině Vesmír a divadle Trám se koná výstava 
Fantastické světy, práce dětí ZUŠ z období loc-
kdownu, dále práce z prvního školního pololetí. 
Jde o průřez tvorbou žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Svitavy. Kdo nikdy nečetl pohádky nebo 
fantasy příběhy, tak si něco s touto tématikou 
zahrál. Nechali jsme se inspirovat a tvořili krajiny 
z těchto světů, mapy a postavy. 

Vždyť všechna ta magie, bájná zvířata či draci 
jsou věci, které dráždí představivost, a tak jsme 
vytvářeli podoby krajin, mágů, draků a hrdinů 
takových příběhů. Vymýšleli jsme vlastní světy 
a pokusili se je zmapovat a ilustrovat, tak se 
přijďte podívat, jste srdečně zváni. Pavel Fiala

MAC se nevzdává,  
šestnáctý večer se těší!
Doba covidová kultuře moc nepřeje, ale my se 
nevzdáváme a stále pro vás připravujeme dal-
ší večery Malého abonentního cyklu! Přijďte si 
užít první večer Malého abonentního cyklu 22. 
roku 21. století. Večer plný kultury a zábavy ne-
jen pro studenty.
Již po šestnácté se uskuteční v Divadle Trám 
a klubu Tyjátr, a to v sobotu 5. března. Tradičně 
začínáme ve 20:00 hodin a můžete se opět tě-
šit na skvělé divadlo, jaké běžně v divadle ne-
uvidíte, a dobrou muziku. 
Představí se vám Tomáš Hájek alias Bažantova 
loutkářská družina s meotarovými představe-
ními Černý kocour (Černý kocour Pluto určitě 
není tím domácím mazlíčkem, ke kterému bys-
te se měli chovat hrubě. Meotarové převyprá-
vění slavné hororové povídky o jednom ne-
šťastném chovateli.) a Faust (Zhuštěná, zkráce-
ná, neklasicky hraná klasika o krví podepsané 
úmluvě doktora Fausta s temnou mocí.)
A na jakou kapelu si zatrsáte? Vystoupí finalis-
té českého kola Eurovize, kapela z Hradce Krá-
lové – The Valentines. 
Vstup zůstává už téměř pět let stejný – 80 ka-
ček student, dospělý 110. Přijďte si oživit so-
botní večer a obohatit se o kulturní zážitek. 
Těch není nikdy dost, v téhle době obzvlášť. 
Začínáme ve 20 hodin. 

Denisa Marková, Marcela Plíhalová,  
Barbora Samuealová, Sarah Sleamonová, 

Anna Stenzlová, Matěj Nárožný

8. / út / 19:00 / Fabrika
Ladislav Zibura - Prázdniny v Evropě
Cestovatelská projekce / stand-up
Stopování dosud nezemřelo – to jen někteří 
stopaři. Přijďte se zasmát na novou projekci 
Ladislava Zibury. Tentokrát se vydáme 
na 14 000 kilometrů dlouhou cestu stopem na-
příč Evropou.
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav 
Zibura se vrací na pódia s novou projekcí. Ten-
tokrát se vydal do oblasti, která je dostupná 
a krásná, přesto o ní většina cestovatelů nemlu-
ví. Vydal se prostopovat Evropu. Přijďte se za-
smát u jeho vyprávění o 14 000 kilometrů dlou-
hé cestě na sedadle spolujezdce. Ladislav vás 
ve společnosti svérázných řidičů provede čtr-
nácti zeměmi – z horkého předměstí Athén 
přes malebné albánské vesnice až za polární 
kruh. Odhalí vám přitom místa, na která jste se 
vždycky chtěli podívat, jen jste o nich dosud 
neslyšeli. A taky vám se svým nakažlivým opti-
mismem dokáže, že jste se narodili na tom 
nejrozmanitějším kontinentu světa.

O autorovi: Ladislav Zibura (*1992) je mladý 
novinář a cestovatel. Na pěších poutích (Řím, 
Santiago de Compostela, Jeruzalém, Nepál, 
Čína) už nachodil přes 5 000 kilometrů, další 

KULTURA

tisíce kilometrů najezdil na kole a stopem. 
O svých cestách napsal čtyři knihy, které se 
staly bestsellery (40 dní pěšky do Jeruzaléma, 
Pěšky mezi buddhisty a komunisty, Už nikdy 
pěšky po Arménii a Gruzii a Prázdniny v Evro-
pě). Kromě psaní knih Ladislav také objíždí 
republiku s cestovatelskými projekcemi, které 
jsou založeny především na humoru a nadsáz-
ce. Publikum si Ziburu kromě jeho smyslu pro 
humor a rošťáckého šarmu oblíbilo především 
proto, že jsou jeho knihy krátké a plné obráz-
ků. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky 
a v síti SMSTicket.

30. / st / 19:00 / Ottendorferova knihovna
Vilém Veverka a Martin Kasík 
Fascinující hudební dialog dvou předních in-
terpretů české hudby. Vilém Veverka hraje 
s elitním klavíristou Martinem Kasíkem. Spolu-
pracují od roku 2011. Klasický program bazíru-
je na hudbě romantismu (Schumann, Brahms, 
Schubert, Chopin), respektive hudbě 20. stole-
tí (Janáček, Haas, Poulenc atd.) Vstupné: 
250 Kč / KPH 150 Kč.
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Březen – měsíc čtenářů
Březen se každoročně slaví v knihovnách jako 
měsíc čtenářů. Tématem tohoto roku je „udrži-
telnost“. Připravili jsme si pro naše čtenáře cy-
klus přednášek související s Cíli udržitelného 
rozvoje, které prezentuje OSN. V únoru to byla 
beseda s Jitkou Kosíkovou, která vyjíždí na mise 
s Lékaři bez hranic, v březnu to bude setkání 
s autory knihy Město pro každého, která řeší udr-
žitelnost ve městě. V květnu přijede klimatolož-
ka a meteoroložka Taťána Míková s přednáškou 
na téma klimatické změny. Další aktivity bude-
me zveřejňovat postupně. Těšíme se na setká-
ní s vámi na některé z našich akcí!

Jarní prázdniny v knihovně
V době jarních prázdnin bude otevřeno dětské 
oddělení také dopoledne (ve čtvrtek od 12 ho-
din). V úterý bude možné si od 14 do 17 hodin 
vyzkoušet virtuální realitu. Ve středu se v 17 
hodin uskuteční fantasy klub s deskovou hrou 
Pán prstenů: Putování po Středozemi. Ta je ur-
čena pro starší děti a dospělé. V pátek proběh-
ne od 14 do 18 hodin odpoledne se stolními 
hrami. Připraveny budou známé i méně známé 
hry pro všechny věkové kategorie. Pro děti od 7 
do 10 let máme připravenou šifrovací hru Po-
ztrácené postavičky, jejímž cílem je najít hrdiny 
knih a vrátit je zpět do příběhů. Zájemci o hru 
se mohou přihlásit na emailu so@booksy.cz, 
a to nejen během jarních prázdnin. 

Novinky z dětského oddělení
Knižní fond dětského oddělení Městské knihov-
ny se stále obnovuje podle potřeb čtenářů. Tak, 
jak se mění naše společnost, mění se i tvář 
dětského oddělení. 

Mezi novinkami už zdaleka nejsou jen klasické 
knihy, ale také stolní hry či didaktické pomůcky 
pro rozvoj dětí, které mohou pomoci rodičům 
při výchově a vzdělávání jejich potomků. Půj-
čujeme Albi tužky a neustále doplňujeme fond 
o interaktivní knihy a pexesa z edice Kouzelné 
čtení. Nejnovějším přírůstkem je světelný gló-
bus. Rovněž si u nás můžete vypůjčit i chytré 
vzdělávací hry z edice Kvído, které pomáhají 
rozvíjet paměť, koncentraci, slovní zásobu i lo-
giku dětí. Nezapomínáme ani na děti se speci-
álními vzdělávacími potřebami. Novinkou jsou 

sady obrázkových karet, např. „Jak na to – ob-
lékání“, „Děti spolu“, „Radost, smutek nebo 
vztek?“, „Orientace v čase i prostoru“. Někdy se 
nám podaří objevit zajímavé knihy, které nejsou 
v běžné distribuci. V poslední době to byly milé 
knížky vydavatele ProsímSpinkej s.r.o. určené 
těm úplně nejmenším dětem.
Reagujeme i na tipy od našich uživatelů. Čas-
to se stává, že si rodiče přijdou hry či pomůcky 
vyzkoušet do knihovny a až poté se rozhod-
nou, zda si je pořídí domů. Zároveň jsme na zá-
kladě potřeb našich čtenářů zaktualizovali 
podmínky půjčování stolních her, které najde-
te na našich webových stránkách. 

Jindra Soudková

Kluby v knihovně
Aktivity realizované v knihovně v rámci projek-
tu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy 
financovaného z OP VVV:

2. / st / 17:00
Fantasy klub s hrou Pán prstenů: 
Putování po Středozemi
Seznámení s dobrodružnou kooperativní hrou 
Pán prstenů, ve které se hráči vydávají vstříc 
nástrahám Středozemě. Hra je kompletně 
v češtině a je určena pro 1 až 5 hráčů ve věku 
od 14ti let. Dobrodružství čeká na ty, kteří jsou 
dost odvážní, aby ho vyhledali. Sbalte brašny 
a najděte svůj osud při „putování po Středoze-
mi“. Klub vede Michal Římal z knihkupectví Mi-
notaur.

14. / po / 18:00
Filmový klub: Stvořeni pro lásku
Dva lidé, dvě touhy, paleta hřejivých barev, něž-
né obrazy a tolik smutku… Málokdo umí tak 
vytříbeně zachytit různé podoby lásky jako 
čínský režisér Wong Kar-Wai. Sledovat jeho 
filmy je jako ponořit se do lázně z omamných 
okvětních plátků a nechat se ovívat tóny a sou-
zvuky orientálních světů. Režie: Kar-wai Wong. 
Hrají: Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung, 
Roy Cheung, Julien Carbon. Večerem provází 
Michal Kadlec. 

16. / st / 14:00–16:00
Digi odpoledne
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá 
v prostorách knihovny každou lichou středu 
odpoledne s aktivitami na podporu digitální 
gramotnosti (práce s virtuální realitou, roboty 
apod.). Určen je pro děti od 10 let, vstup je vol-
ný od 14 do 16 hodin

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

Osamu Okamura, David Böhm, Jiří Franta: 
Město pro každého – setkání s autory
Architekt a urbanista Osamu Okamura navštívil 
Svitavy již v roce 2020 v rámci akce Večer 
na téma architektura, kterou pořádala občanská 
inicitatia Svitavy 2040. Tentokrát přijede společ-
ně s výtvarníky Jiřím Frantou a Davidem 
Böhmem představit knihu Město pro každého: 
manuál urbanisty začátečníka, v které přehledně, 
se smyslem pro názornost a hravou nadsázku 
vysvětluje, jak vznikl a jak se rozvíjel městský 
prostor, co jsou jeho hlavní výhody a nevýhody 
či jak by mělo město odrážet nároky na nové 
bydlení i kvalitní život starousedlíků. Definuje 
a vysvětluje problémy jako privatizace měst, 
zhoršující se životní prostředí, sílící dopravní zá-
těž i chátrající domy a území. Nezůstává přitom 
jen u přímočaré kritiky překotné modernizace, 
naopak vysvětluje souvislosti vývoje (například 
náměstí bývala důležitá pro trhy, dnes jsou z nich 
hlavně parkoviště) a to, že potřeby obyvatel se 
v průběhu let proměňují, zatímco městská zá-
stavba zůstává stejná. Kniha je určena pro starší 
čtenáře (15 +) a všechny zájemce o architekturu, 
umění a kvalitní populárně naučnou literaturu. 
V roce 2021 byla na veletrhu v Bologni oceněna 
zvláštní cenou poroty Bologna Ragazzi Award.
Osamu Okamura (1973) je architekt a urbanista, 
děkan a pedagog Fakulty umění a architektury 
Technické univerzity v Liberci, předseda Komise 
Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném pro-
storu. David Böhm (1982) je autorem encyklo-
pedie A jako Antarktida (2019), která získala 
v roce 2020 Magnesii Literu i Zlatou stuhu a také 
prestižní Německou cenu za literaturu pro mlá-
dež. Dále je např. spoluautorem knihy Jak se 
dělá galerie. Společně s Jiřím Frantou (1978) 
jsou autory publikace Průvodce neklidným úze-
mím. Jiří Franta je také autorem knihy Proč ob-
razy nepotřebují názvy nebo komiksu Singl. Akci 
pořádá městská knihovna a občanská iniciativa 
Svitavy 2040.

9. / st / 18:00 / Fabrika, aula
Tomáš Etzler: Novinářem v Číně. 
Co jsem to proboha udělal?
Tváří v tvář současné Číně. Vzpomínky, dojmy 
a osobní prožitky zkušeného novináře. Když 
Tomáš Etzler vystupoval v Pekingu z letadla, 
Čínu prakticky neznal. V následujících letech ji 
však procestoval celou a zažil zde nezapome-
nutelné příběhy. S čím se v totalitní zemi potý-
kají běžní lidé? Co hrozí novinářům, kteří zpra-
covávají události, jež se komunistická vláda 
snaží před světem skrýt? Pronikavý vhled 
do čínské reality ji ukazuje v nepřikrášlených 
barvách osobních zážitků jako ambiciózní 
mocnost, jež si nárokuje životy svých občanů. 
Vstupné: 50 Kč (předprodej v knihovně).

KULTURA
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SVČ Tramtáryje
————————

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

10. / čt / 18:00 / klub Tyjátr
Beseda o závislosti na internetu
Do třetice srdečně zveme všechny rodiče, pe-
dagogy a širokou veřejnost na besedu s tera-
peutkou a lektorkou Mgr. Michaelou Štáfkovou, 
MBA. Vystudovala psychologii a pedagogiku 
a absolvovala mimo jiné výcvik integrativní psy-
choterapie. Vede dětskou adiktologickou am-
bulanci v Kladně a věnuje se psychoterapii, 
lektorské činnosti a koučinku. Téma naší před-
nášky je pro nás všechny více než aktuální: 
závislost na internetu, kyberšikana, kybergroo-
ming, bezpečný internet, digitální kompetence. 
Na akci je nutné se přihlásit předem – dříve 
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Ka-
pacita je omezená. Vstupné v předprodeji 
70 Kč (v kanceláři SVČ Tramtáryje), na místě 
100 Kč. Více informací: Pavlína Šmerdová, tel. 
734 287 284.

MC Krůček

Oblíbený bazárek jarního a letního dětského 
oblečení, vybavení, hraček, kočárků a dalších 
potřeb pro rodiny bude probíhat od středy 23. 
do pátku 25. března v sále Fabriky. Prodej pro-
běhne ve středu od 12 do 18 hodin, ve čtvrtek 
od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 do 11 hodin. 
V případě zájmu o prodej vašich věcí na bazár-
ku je nutné se zaregistrovat na bazarek@kru-
ceksvitavy.cz. 
Jsme pro vás v Krůčku každý den již od 8:30 
hod. Nabízíme vám pravidelný týdenní pro-
gram plný různorodých klubů a aktivit urče-
ných nejen pro rodiče miminek a malých dětí, 
ale také pro těhotné ženy a jejich partnery 
i širokou veřejnost. Kromě klubů a akcí pro ve-
řejnost pořádáme také vzdělávací semináře 
a workshopy.
Od 19. března pro vás plánujeme kurz pro 
předškoláky, který připraví budoucí prvňáčky 
pro hladký vstup do školy. Jeho součástí bude 
nejen 9 setkání v malé skupině, ale také indivi-
duální konzultace a diagnostika.
I na léto 2022 jsme pro vaše děti nachystali let-
ní příměstské tábory s Krůčkem – ty proběh-
nou v 5 termínech. Podrobnosti k nabídce  
táborů naleznete na straně 19 tohoto vydání 
magazínu Naše město. 
Více informací o aktuálním dění a nabídce ak-
tivit naleznete na webu Krůčku www.kru-
ceksvitavy.cz a facebooku facebook.com/

mckrucek. Nově můžete sledovat také krůč-
kovský Instagram. Osobně nás najdete ve 4. 
patře multifunkčního centra Fabrika Svitavy. 
Další informace vám také rádi sdělíme e-mai-
lem materskecentrum@kruceksvitavy.cz nebo 
na tel. 737 236 152.
Dobrovolnické centrum Krůček hledá nové 
dobrovolníky do neziskových organizací ze 
Svitav a okolí. Organizace, které v této době 
dobrovolníky potřebují a můžete se v nich an-
gažovat i vy, jsou např. organizace Děti patří 
domů, Domov na rozcestí, Charita Svitavy aj. 
anebo nám můžete pomáhat na krůčkovských 
akcích, jako je třeba bazárek ad. Pro více infor-
mací o možnostech dobrovolnictví nás kontak-
tuje na dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.
cz nebo telefonu 604 291 490. Dobrovolníkem 
se může stát každý, komu je více než 15 let 
a má čistý trestní rejstřík.  Kateřina Burešová 

Klub seniorů
14. / po / 14:00 / Fabrika – aula
Škola finanční gramotnosti pro seniory
aneb jak na finanční produkty s krotitelem dlu-
hů Tomášem Kreslem. 
Zaměření úvodní přednášky: jak se orientovat 
ve světě bankovních produktů, jak správně 
na úvěrové produkty, v nájmu nebo ve vlast-
ním?, jak správně spořit, pro koho a jaké zajiš-
tění se hodí, pilíře penzijního systému. 
Během svého života všichni občas řešíme ně-
která z těchto témat a pokud vás zaujala, vyu-
žijte příležitosti a přijďte si přednášku poslech-
nout. Určitě bude prostor i na zodpovězení 
vašich dotazů. Určeno všem seniorům svitav-
ského regionu. 

22. / út / 13:00 / Fabrika, učebna č. 2
Jarní tvoření 
Vyrábění jarních dekorací a výzdoby. Příspěvek 
na zakoupený materiál činí 30 Kč. Určeno pou-
ze členům klubu. 

28. / po / 13:00 / Fabrika, hlavní sál
Členská schůze 
Členská schůze klubu seniorů. Kromě řádného 
programu budou vyhodnocení i tři nejlepší 
plavci – účastníci celostátní akce „Přeplavme 
svůj La Manche“. Již tradičně pořádáme i tom-
bolu. Předem děkujeme za nezabalené dárky!
Na členské schůzi je možné zaplatit i členský 
příspěvek na tento rok ve výši 150 Kč. 
Osoby se zdravotním postižením mohou využít 
zdarma dopravu hrazenou z prostředků klubu. 
Při objednávce odvozu na tel.: 730 844 717 je 
nutné nahlásit číslo legitimace a průkaz před-
ložit řidiči při nástupu. Dopravu je třeba objed-
nat nejpozději do čtvrtka 24. 3. 2022.

29. / út / 13:00 / Bowling-Squash centrum
Bowlingový turnaj
Akce pro členy klubu. 

Pravidelná setkání členů klubu zahajujeme 
opět v pondělí 7. března 2022 v době 13–16 
hodin. 
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. Milena Brzoňová 

ZO Kardio Svitavy
Společně s turisty „Přes střechu Evropy“ 
a účast na „Memoriálu J. Hamerníka“
Vracíme se k už zmíněné akci pořádané Klu-
bem turistů v Poličce, „Memoriálu J. Hamerní-
ka“ a vycházce „Přes střechu Evropy“.
První víkendová sobota v únoru je již tradičně 
v plánu činnosti „obsazena “ očekávaným se-
tkáním s kamarády, turisty z Poličky, na vycház-
ce, která začíná registrací účastníků na vlako-
vém nádraží v Borové. Poté se skupinky kama-
rádů rozejdou, podle domluvy, na jednotlivé 
trasy vycházky. Cílem není zdolávat a „polykat“ 
množství ujitých kilometrů, nýbrž se jedná pře-
devším o potěšení ze setkání v novém roce. 
Za ZO Kardio se ze Svitav účastnilo 11 členů 
a dalších 36 z Poličky.
Pohyb v ještě částečně sněhem a mnohdy i le-
dem pokryté přírodě, skýtal možnost užívat 
zimou opanovanou krajinu, kde se již místy 
„tlačily ke slunci“ trsy trávy a na zahrádkách 
některých usedlostí už nesměle vyhlížely jaro 
nedočkavé sněženky.
Co se týká aktivit plánovaných na přelom mě-
síce února a března, je v záměru uskutečnění 
výletu po kolejích, a to v sobotu 26. 2. 2022, to 
znamená vlakem do nedalekého městečka 
Rájec Jestřebí, kde je na tamním zámku lákavá 
výstava „Kamélie a slavnosti života“. S ohle-
dem na termínování redakční uzávěrky vydání 
je možné sdělit dojmy a počet účastníků až 
v dalším, dubnovém vydání.
Na sobotu 19. března je naplánována vycházka 
z Poličky do Kamence, kde nám byla nabídnu-
ta možnost prohlídky pštrosí farmy „U Švandů“. 
Dne 30. dubna od 14:00 „uklidíme smutky 
zimy“ pálením Čarodějnic, tradičně v zahradě 
za hasičskou zbrojnicí v Poličce.
Předběžně oznamujeme termín konání členské 
schůze na 17. 5. 2022 ve středisku Fabrika 
ve Svitavách. Přesný čas konání bude zveřej-
něn obvyklým způsobem.  Josef Zavřel

Pionýrská skupina Vysočina
Pionýr v Karviné

Jednou z největších pionýrských zimních akcí 
jsou bezesporu Ledová města, která se již tra-
dičně konají o pololetních prázdninách. Jde 
o celorepublikovou akci s dvacetiletou tradicí 
zahrnující návštěvu zajímavých měst, navštíve-
ní jejich památek a seznámení se s jejich his-
torií. Naše Pionýrská skupina Vysočina Svitavy 
se zúčastnila programu v Karviné a v jejím oko-
lí. A program byl opravdu nabitý. Nejprve jsme 
navštívili pozemní důl Žofie, známý ze seriálu 
Dukla 61. Dále pak zámek Fryštát a jeho přileh-
lý kostel zbudovaný jako první kamenný dům 
v celé Karviné. Celý víkend byl završen Ledo-
vým koncertem, na kterém se představily různé 
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druhy aktivit pro děti. Kromě těchto velkých 
akcí všichni mohli různě sportovat, anebo se 
učit tajům Taekwonda. Ze zpětného pohledu 
šlo o luxusně strávený víkend, který utekl 
opravdu velmi rychle.  Vojtěch Velecký

Krizové centrum J. J. Pestalozziho
Ohlédnutí za loňským rokem

Krizové centrum v době vrcholící pandemie 
covid-19 nezastavilo, ani nijak neomezilo, svoje 
služby a nadále poskytovalo a poskytuje kom-
plexní pomoc jednotlivcům, rodinám, dětem či 
seniorům v tíživé situaci, kterou sami nedoká-
zali řešit. Sociální izolace má velmi negativní 
dopad na duševní zdraví člověka. Také u dětí 
a mládeže může vést k poklesu nálady, depre-
sím a úzkostným stavům. Počet uživatelů se tak 
oproti minulému roku navýšil o 56 uživatelů.
V roce 2021 se uskutečnilo: 1489 setkání s 515 
uživateli, z toho 72 dětských uživatelů, 34 kon-
zultací s anonymními uživateli, 1498 hodin kon-
zultací s uživateli, dvoudenní školení pro psy-
chology a terapeuty „Párová terapie – partner-
ská krize“, které pořádala naše organizace, 
abychom získali nové metody práce v oblasti 
rodinných vztahů, dále 53 hodin pravidelné su-
pervize pro pracovníky, aby dokázali čelit kaž-
dodenní velké emoční zátěži, a sepsání a po-
dání 39 návrhů na oddlužení.
Rodinná problematika tvořila největší část 
služby v krizové pomoci: vztahové rodinné 
problémy, konfliktní rozvody, nefunkční komu-
nikace rodičů ohledně péče o děti, domácí 
násilí, sexuální zneužívání.
Individuální konzultace: depresivní a úzkostné 
stavy, strachy, sebepoškozování, poruchy pří-
jmu potravy, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, 
dluhové poradenství, oddlužení, obtíže způso-
bené krachem dodavatelů energií.
Veškeré statistické údaje jsou v roce 2021 vyš-
ší než v minulém roce, a to zejména vlivem co-
vidové pandemie, která nastolila bezpečnostní 
opatření, ve kterých se lidé přestávali orientovat 
a začal je ovládat strach z neznámé nemoci 
a obavy o svoji bezpečnost. V životě se setká-
váme s mnoha zátěžovými situacemi, na někte-
ré brzy zapomeneme, jiné v nás zanechají silný 
otisk, důležité je, že na řešení těchto situací 
nemusíte být sami. Pro nás všechny je to úplně 
nová zkušenost, se kterou jsme se ve svém ži-
votě dosud nesetkali, ale musíme se jí postavit 
čelem a nenechat ji negativně ovlivňovat chod 
našich životů. Proto i v roce 2022 jsme připra-
veni vám pomáhat v nelehkých situacích, nevá-
hejte se na nás v případě potřeby obrátit.
Víte, kde nás v případě potřeby najdete? Cen-
trum J. J. Pestalozziho sídlí v ulici Milady Horá-
kové 10 ve Svitavách. 

Irena Valtová, vedoucí KC Svitavy

Kam letos na tábor?
Přemýšlíte, jak naložit s volným časem svých dětí o letních prázdninách? Vyberte si z našeho 
velkého přehledu příměstských i pobytových táborů.

Kajmánek
9. ročník pobytového tábora pro rodiče s dětmi 
(bez věkového omezení) 
Místo: České Švýcarsko, Penzion na Bělidle
Termín: 23. 7.–30. 7.

Cena obsahuje: ubytování, plnou penzi vč. pit-
ného režimu, program, odměny. Doprava vlastní.
Cena: Dospělí a děti starší 7 let – 5490 Kč
Dítě od 4 let do 7 let – 4990 Kč 
Dítě od 2 do 4 let – 4890 Kč 
Dítě do 2 let – 1290 Kč
Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2022.
Více informací na www.kajmanek.cz, 
kontakt: Pavlína Šmerdová, tel.: 737 389 797, 
e-mail: plavani.kajmanek@email.cz.

———————————————
Letní příměstský sportovní tábor 
pro děti z prvního stupně základních škol
Termíny pro rok 2022:
1. turnus: pondělí 11. – pátek 15. července 2022 
2. turnus: pondělí 18. – pátek 22. července 2022 
3. turnus: pondělí 25. – pátek 29. července 2022 

Cena jednoho turnusu je 2500 Kč, při účasti 
na dvou nebo třech turnusech poskytujeme 
10 % slevu. 
Podrobné informace a přihlášky: 
www.sportkemp.cz, tel. 777 153 428, 
e-mail: info@sportkemp.cz.
———————————————

Cyklistický a sportovní příměstský tábor   
Letos jsme vypsali pro menší i větší cyklisty 
a sportovce dva turnusy:
1. turnus: 1.–5. 8. 2022
2. turnus: 8.–12. 8. 2022

Ke každému přistupujeme individuálně, děti 
jsou rozdělené do skupin podle věku a kondice. 
Nikdo se nemusí bát, že by to nezvládl. Jde nám 
o to, aby si to všichni užili a našli tu správnou 
cestu ke sportu a pohybu. 
Podívejte se na webové stránky www.sportov-
nitaborsvitavy.cz, kde najdete fotky z minulých 
ročníků a uděláte si představu, co s námi  
můžete zažít, nebo si pište o více informací 
na email ladkamarkova@gmail.com.

———————————————
Letní tábory s angličtinou – HelloGoodbye
English summer camp: termín 1.–5. 8. 2022
určen pro děti 6–14 let
cena: 3950 Kč
rekreační středisko Lanwood-Lanškroun, 
ubytování v hlavní budově v krásné přírodě,
anglicky od budíčku do večerky,
zábavný výukový program, rozdělení dětí podle 
věku
strava: plná penze, pojištění v ceně

English příměstský tábor: termín 8.–12. 8. 2022
určen pro děti 4–12 let
cena: 2500 Kč
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hravá výuka od 9 do 15 hodin, program v učeb-
nách i v přírodě,
rozdělení dětí podle věku,
obědy a pitný režim zajištěny, pojištění v ceně
Přihlášky najdete na www.helloGoodbye.cz, 
mail: info@hellogoodbye.cz, telefon 777 275 472.
———————————————
Letní tábory TOM Zálesáci
Táborová školička
termín: 16.–23. 7. 2022
 • určena pro děti ve věku 5–11 let
 • celotáborová hra na motivy Medvídka Pú
 • cena za turnus 2900 Kč

LT Damašek
termín: 31. 7.–13. 8. 2022
určeno pro děti ve věku 7–15 let,
celotáborová hra na motivy seriálu Pán času,
cena za turnus 4100 Kč pro členy oddílu, 
4400 Kč pro nečleny
Bližší informace k oběma táborům včetně při-
hlášek naleznete na oddílových stránkách 
www.zalesaci.net.
———————————————
Lesní klub Napísek
Příměstské tábory v Lesním klubu pro děti Na-
písek se uskuteční v zázemí klubu v lesní škol-
ce. Týden plný tvoření, her a zážitků z přírody. 
Cena tábora: 1900 Kč / dítě + 600 Kč za obědy.
Termíny: 11. 7.–15. 7. 2022
Kam chodí slunce spát? (děti 3–6 let)
25. 7.–30. 7. 2022 V korunách stromů 
(děti 6–10 let)
———————————————
Příměstský tábor v Dramatické školičce
Milí přátelé, milé děti!
Ohlašujeme, že v Dramatické školičce ve Svi-
tavách a v divadle Trám se opět po roce poo-
tevřou dvířka a roztáhne opona pro letní pří-
městské tábory. Táborové vyžití bude protkáno 
dobrodružnou cestou V kulisách města 
i za jeho hranicemi.
Nabízíme hned dva táborové turnusy: 25.–29. 7. 
2022 a 8.–12. 8. 2022 pro děti od 6 do 11 let. 
Cena turnusu pro jedno dítko činí 1950 Kč.
Podrobné informace a přihlášku naleznete 
na webových stránkách SKS Svitavy nebo 
na facebookovém profilu Dramatické ško-
ličky.
———————————————
Pobytové tábory Bonanza Vendolí
Nezisková organizace Bonanza Vendolí, z. ú., si 
pro děti ve věku 8–15 let připravila celkem čty-
ři pobytové tábory. Tábory probíhají po celou 
dobu na statku ve Vendolí a jsou většinou te-
maticky laděné. Během tábora se děti mohou 
těšit na spoustu her, výletů, soutěží a samozřej-
mě na každodenní ježdění na koních. Na tábo-
rech máme stále volná místa. Více informací 
naleznete na našem webu www.osbonanza.cz.
Termíny jsou tyto: 
4.–9.7. 2022
25.–30.7. 2022
8.–13.8. 2022 
15.– 20.8. 2022
Bonanza každoročně pořádá i příměstské tábo-
ry v obou provozovnách pro děti a mládež. Ob-
sahem táborů jsou výlety, hry, sportovní a vzdě-
lávací aktivity.
Na všech příměstských táborech máme volné 
kapacity. Více informací naleznete opět na na-

šem webu, v případě zájmu o tento typ tábora 
kontaktujte přímo pracovníky jednotlivých klu-
bů (statek@osbonanza.cz nebo dira-sy@osbo-
nanza.cz).
Termíny:
11.–15. 7. 2022 a 1.–5. 8. 2022 
(NZDM Prevence s Bonanzou ve Vendolí)
18. 7.–22. 7. 2022 a 1.–5. 8. 2022 
(NK Díra ve Svitavách)
———————————————
Pobytový tábor pionýři Vysočina
Pionýrská skupina Vysočina Svitavy pořádá 
tradiční letní tábor v Ostrém Kameni.
Termín: 1. 8.–14. 8. 2022
Cena: 3800 Kč
Hlavní vedoucí tábora: Alena Petrželová.
Letní tábor patří k našim tradičním činnostem. 
Kdo má chuť, může se nechat přenést do dáv-
nověku, rýžovat zlato či dobývat severní pól – 
zkrátka zažít dobrodružství, protože náš tábor 
je čas téměř neomezených možností. Kontakt: 
alenapetrzelova@seznam.cz.

———————————————
Pobytový tábor TOM Brontíci
Oddíl TOM Brontíci pořádá letní pobytový tábor. 
Téma: Percy Jackson po stopách antiky.
Místo: Horka u Zruče nad Sázavou.
Termín: 30. 7.–13. 8. 2022
Cena: 4800 Kč
Více informací na http: www.sybrontici.net
———————————————
Tábory s MC Krůček
Letní příměstské tábory s Krůčkem proběhnou 
v roce 2022 v těchto termínech:
11.–15. 7. tábor Pat a Mat
(pro děti od 6 do 10 let)
18.–22. 7. tábor Cestování časem
(pro děti od 6 do 10 let)
24.–29. 7. tábor Záchranáři
(pro děti od 5 do 8 let)
15.–19. 8. tábor Harry Potter
(pro děti od 5 do 9 let)
Pro děti bude připraven program bohatý na hry 
i zážitky. Oblíbené tábory povedou léty osvěd-
čené a zkušené vedoucí spolu s našimi dobro-
volníky Dobrovolnického centra Krůček. Jed-
notná cena za tábor je 2250 Kč/dítě. V ceně je 
zahrnutý program od 7 do 16 hodin, oběd a 2x 
svačina a pitný režim. Více informací a přihlá-
šení dětí na: materskecentrum@kruceksvitavy.
cz, tel. 604 291 490 nebo 737 236 152. Kapaci-
ta míst na táborech je omezena. O akceptaci 
přihlášky vašeho dítěte rozhoduje pořadí při-
hlášených a další podmínkou je úhrada poplat-
ku za tábor do 30. 3. 2022.
Dále nabízíme letní příměstský tábor pro rodi-
če s dětmi „Se zvířátky do pohádky“. Konat se 
bude v termínu od 8. do 12. 8. Zábavný týden 

plný tvoření, her a výletů po okolí, je určený pro 
rodiče s dětmi od 1,5 roku. Cena za dítě je 
950 Kč, zvýhodněná cena za sourozence 
600 Kč. Přihlášky zasílejte nejdéle do 30. 6. 2022 
na e-mail a.buchtova@kruceksvitavy.cz, pozor 
kapacita tábora je omezena a proto neváhejte 
a zajistěte si místo na táboře co nejdříve. 
———————————————
Městské muzeum: 
týden prázdninových workshopů
I v letošním roce připravuje Městské muzeum 
a galerie ve Svitavách na období letních prázd-
nin týden řemeslných dílen pro děti ve věku 
od 8 do 15 let. Tentokrát se uskuteční v termínu 
1.–6. srpna 2022. Program bude probíhat pře-
vážně v muzejních dílnách za účasti odborné-
ho lektora vždy od 8 do 16 hodin. Své dítě mů-
žete přihlásit na celý týden i na jednotlivé dny. 
Cena ze jeden den je 600 Kč za dítě, celý pro-
gram (šest dní) stojí 3000 Kč za dítě.
Rozvrh: pondělí 1. 8. – sklářství s Vladimírem 
Graciasem, úterý 2. 8. – dřevěná figurka s Voj-
tou Hurychem, středa 3. 8. – poznej přírodu 
Svitavska s Jakubem Vránou, čtvrtek 4. 8. – ke-
ramika s Věrou Coufalovou, pátek a sobota  
5. až 6. 8. – fotografování s Vladimírem Skalickým. 
Kapacita je omezena na 10 dětí. Zajištěn bude 
výrobní materiál, nářadí a ochranné pracovní 
pomůcky. V ceně je rovněž zahrnut oběd a pit-
ný režim. Hotové výrobky si děti samozřejmě 
budou moci odnést s sebou domů. Více infor-
mací poskytne Jitka Olšánová (734 809 565 
nebo lektor@muzeum.svitavy.cz).
———————————————
Tábory SVČ Tramtáryje
Letní pobytový tábor Svratouch: 
10.7.–22.7. 2022 – obsazeno
Termíny příměstských táborů:
11.–15. 7. výtvarný
18.–22. 7. taneční
25.–29. 7. Bohové
1.–5. 8. Kocourkov
8.–12. 8. turistický
15.–19. 8. z pohádky do pohádky
22.–26. 8. sportovní
Více informací na www.svc.svitavy.cz.
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Svitavy a tradice. Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/Svitavyavy

Hrálo se, tancovalo, hodovalo. Masopust na náměstí a zabijačkové hody na faře.
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gových soutěžích. Za připomenutí stojí určitě 
hráči Antonín Uhlíř (Havířov), Čenda Šik (Spar-
ta) a Bohumil Báča (Vítkovice), kteří hráli I. ligu. 
V Blansku si zahrál II. ligu František Beneš. 
Za zmínku určitě také stojí účast družstva 
na MČR žáků v roce 2007. 

Budoucnost
V dnešní době je našim hlavním cílem rozšířit 
naše řady o mladé talenty. V tomto směru jsme 

Stolní tenis
Název oddílu: stolní tenis Svitavy
Předseda: Gordon Sleaman
Vedení oddílu: Martin Zvára, Antonín Uhlíř, 
Lubomír Pelz, Milan Šprojcar

Začátky stolního tenisu  
ve Svitavách
Historie tohoto sportu ve Svitavách sahá už 
do roku 1945, kdy se začal hrát ping-pong 
v tehdejším domě Svazu české mládeže. 
V zimě se potom uskutečnil první turnaj, kde se 
stal vítězem p. Hořínek ze Svitav. V roce 1946 
pak vzniklo první družstvo ve složení MUDr. Ku-
čera, Hořínek, Kuča, Frank a Kugler. Jako první 
žena se objevila v klubu paní Kosíková, jenž 
patřila mezi nejlepší v Brněnském kraji.

SVITAVY A SPORT

silně limitováni nedostatkem volného času pro 
další tréninky, tělocvičny jsou trvale plně vytí-
ženy. 
Existuje možnost najít vlastní prostory pro her-
nu, tak jak to mají některé kluby v našem okolí, 
například Moravská Třebová či Litomyšl, ale to 
je běh na dlouhou trať.
Více informací o trénincích, náborech a soutě-
žích můžete najít na našich nových stránkách 
www.pinecsvitavy.cz. Martin Zvára

www.pinecsvitavy.cz facebook: pinecsy

Vedení oddílu 
Na nedávné členské schůzi oddíl rozšířil své 
předsednictvo o nové členy a přidělil funkce. 
Předsedou oddílu byl zvolen Gordon Sleaman, 
Martin Zvára – místopředseda, hlavním trené-
rem se stal Antonín Uhlíř. Prací s žactvem 
a mládeží pak jsou pověřeni Lubomír Pelz a Mi-
lan Šprojcar. 

Úspěšní odchovanci
Za dlouhá léta působení se dokázalo několik 
našich odchovanců prosadit i v nejvyšších li-

Současnost
V současné době má oddíl dvě sportovní druž-
stva mužů. TJ Svitavy-A hraje krajskou soutěž, 
TJ Svitavy-B bojuje v regionálním přeboru. Žá-
kovské soutěže se v poslední době i vinou co-
vidu nehrají, ale snad už se blýská na lepší časy.

Tréninky
Pravidelné tréninky a soutěžní utkání pak pro-
bíhají v malé tělocvičně při ZŠ Felberova. 
Tréninkovými dny jsou úterky (v době od 17 
do 20 hodin) a čtvrtky (od 18 do 21 hodin).
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Stříbrné víceboje Elišky Červené
Sérii Mistrovství republiky v atletice zahajují 
každý rok víceboje, v nichž exceluje Eliška Čer-
vená. Tento rok je pro ni přestupovým do kate-
gorie juniorek, takže se musí poprat se změnou 
vah vrhačského náčiní a výškou překážek. 
A právě na překážkách položila Eliška v sobotu 
základ výbornému výkonu, když si časem 8,74 
sekundy o čtyři desetiny vylepšila osobní re-
kord, dostala se na třetí místo letošních repub-
likových tabulek mezi překážkářkami specia-
listkami a navíc vytvořila nový oddílový rekord. 
Ve výšce překonala laťku s kótou 165 cm, 
ve vrhu koulí 4 kg jsme viděli další osobní re-
kord 11,05 m, tedy zlepšení o 50 cm. V dálce 
skočila 532 cm a v poslední disciplíně 800 m si 
vytvořila nové halové maximum 2:33.81 min. 
Ve svém prvním juniorském startu přidala dal-
ší republikovou medaili, tentokrát stříbrnou, 
celkovým výkonem 3652 bodů, a vylepšila si 
svůj oddílový rekord. Josef Marek

Mistrovství Pardubického kraje v kuželkách
První a poslední lednový víkend proběhlo Mis-
trovství Pardubického kraje v kategoriích žáci, 
žákyně, dorostenci, dorostenky, junioři, junior-
ky, ženy, muži, seniorky a senioři. V loňském 
roce se mistrovství z důvodu pandemie covidu 
nekonalo.

Svitavští kuželkáři mají tři mistryně kraje, v že-
nách vyhrála, stejně jako v roce 2020, Klára 
Pekařová, a v dorostenkách obhájila titul z ka-
tegorie žákyň Lucie Zelinková, kategorii senio-
rek vyhrála Ivana Plchová – všechny si vítěz-
stvím zajistili postup na mistrovství republiky 
ve svých kategoriích. V kategorii mužů se Vlas-
timil Krátký umístil na 8. a Martin Kučera na 10. 
místě, čímž zajistili čtyři hráčská místa pro svi-
tavské muže na příští ročník krajského mistrov-
ství. Mezi ženami se na 4. místě umístila Iva 
Jetmarová a stala se 1. náhradnicí na mistrov-
ství republiky.
Přijďte nás podpořit na svitavskou kuželnu: vý-
chodočeský přebor se hraje na kuželně v Lá-
nech vždy v pátek od 17:00 a soutěž v sobotu 
od 9:00.
Stále hledáme nové hráče ve věku 10–14 let, 
trénink je ve středu od 16:00 do 17:30, nebo kte- 
rýkoli všední den dle domluvy. Kontaktujte tre-
néra Jakuba Zelinku na telefonu 739 456 513.

Jakub Zelinka

Zimní příprava 
Kvalitní zimní přípravu si naplánovali svitavští 
fotbalisté. Během února sehráli na umělé trávě 
v Lánech utkání se soupeři převážně z morav-
ských soutěží (Konice, Rájec, Kunštát), ale také 
s divizními celky z Letohradu a z Vysokého 
Mýta. Snímek je z utkání s Letohradem, které 
skončilo bez branek.  Jiří Petr

Navzdory covidu 
a karanténám  
kadetky úspěšné
Úspěšně si v probíhající sezóně vedou volejba-
lové kadetky C hrající krajský přebor. V kategorii, 
kde mohou být nejstaršími hráčkami děvčata 
narozená 2004, si počínají naše nejmladší ka-
detky skvěle. Parta hráček ročníku narození 
2006/07 celou soutěž vede. Tréninkové úsilí je 
ale neustále narušováno nemocemi a karanté-
nami, o systematické práci na týmových činnos-
tech se tak trenérům Pavlíně Švihelové a Lukáši 
Siekierovi už dlouho může jen zdát. Přesto tým 
drží ve dvou třetinách soutěže pětibodový ná-
skok před rivalkami z České Třebové a Pardubic. 

O titul Přeborníka kraje a možnost poprat se 
v kvalifikaci o postup do ligové soutěže budou 
v závěrečné části krajského přeboru bojovat 
Kateřina Hnátová, Adéla Burešová, Kateřina 
Kloudová, Tereza Kolouchová, Natálie Makov-
ská, Barbora Němcová, Karolína Pechanová, 
Erika Reitschmiedová, Zuzana Švihelová, Tere-
za Trejbalová. Pavlína Švihelová

Upozornění 
Jarní odpolední kurz plavání pro děti a dos- 
pělé začíná 8. 3. 2022 od 16:00 hodin na kry- 
tém plaveckém bazénu ve Svitavách. 
Přihlášky, stačí jednou větou, zasílejte, prosím, 
na e-mail: zerzankovamichaela@seznam.cz 
nebo pro info volejte: 732 243 514.  (lk)
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Děti v maskách si užily zábavné odpoledne pod taktovkou SVČ Tramtáryje.
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