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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková

Velikonoce ve Svitavách
Ve středu 4. dubna se uskutečnila na svitavském
náměstí akce města „Velikonoce ve Svitavách“.
Organizací oslav jara byl pověřen Dům dětí a
mládeže, který úzce spolupracoval se Střediskem
kulturních
služeb,
Technickými
službami,
Městskou policií a Mateřským centrem Krůček.
V rámci akce byl zorganizován stánkový prodej,
který byl zaměřen na velikonoční tradice, prodej
proutěného zboží, trdelníky, cukrovinky apod.
Jako další aktivita pro návštěvníky bylo zajištěno
pletení pomlázek, byly zřízeny dílničky DDM
Svitavy a MC Krůček pro děti s tvorbu zaměřenou na velikonoční tradice a Květná zahrada zřídila u
morového sloupu zoo koutek pro děti. Stromy na náměstí byly vyzdobeny malovanými kraslicemi.
Tak jako minulý rok je připravily děti ze svitavských škol a školek.

V rámci programu na malém pódiu před ZŠ
Náměstí míru vystoupily se svým
koncertem svitavské kapely „The Dozing
Brothers“ a „Do větru“.
Návštěva akce byla veliká, počasí vyšlo na
100% a na Škaredou středu se nikdo
nemračil. Těšíme se, že příští rok nám bude
počasí také přát a opět se sejdeme
v hojném počtu.
Robert Snášil

Nový vůz záchranné služby v systému randez-vous
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Pardubického kraje má od letošního dubna většinu stanovišť
vybavených novými vozy - velkými sanitami Volkswagen a Mercedes-Benz, ale i osobními vozidly
pro lékaře v systému randez-vous. Tím se
završila poslední historicky ojedinělá
obnova vozového parku a změna
organizace ZZS Pardubického kraje. V
posledních dvou letech bylo zakoupeno
dvanáct velkých sanit a pět osobních vozů
Škoda Yeti za téměř 40 milionů korun.
Záchranná služba ve Svitavách dostala také
nový upravený automobil Škoda Yeti za
téměř 1,5 mil. Kč. Polovinu z ceny vozu
tvoří přístrojové vybavení – monitoring
životně důležitých funkcí s defibrilátorem,
odsávačka, ventilátor apod.
Systém randez–vous (z francouzského slova vyjadřujícího schůzku) je mnohem rychlejší a
flexibilnější. Dvoučlenný tým složený z lékaře a zdravotnického záchranáře v roli řidiče může
vyjíždět samostatně tam, kde se nepředpokládá transport pacienta do zdravotnického zařízení.
Průměrná doba dojezdu se tak zkrátila o sedm procent - lékař dojede k pacientovi téměř o minutu
dříve. V ZZS Pardubického kraje pracuje nyní 26 posádek, před dvěma lety vyjíždělo jen 22. Ve
Svitavách mají nyní tři posádky k dispozici dvě velké sanity a nyní i Škodu Yeti.
Slavnostního předání sanitního vozu, které se konalo 2. dubna se zúčastnil ředitel ZZS
Pardubického kraje Pavel Svoboda, starosta města David Šimek, který si jízdu autem nenechal ujít,
a podívat se přišel i místostarosta Miloš Vízdal.
Zuzana Pustinová

Svitavská desítka
Oddíl atletiky Tělovýchovné jednoty Svitavy zve veřejnost na sportovní odpoledne, které se
uskuteční dne 7. dubna od 14:00 na in-linovém okruhu Svitavského stadionu. V jeho rámci
proběhne nejen závod na 10.000 metrů, ale také tzv. Lidový běh na jeden okruh (1140 m) a víceboj
pro děti s využitím soupravy Atletika pro děti.
Hlavním programem celého dne je běh na 10.000 metrů, který byl pro letošní rok zařazen do
prestižního seriálu běhů ISCAREX. V minulém roce se nultého, zkušebního ročníku zúčastnilo
padesát běžců s velmi pozitivními ohlasy na okruh a prostředí, které nám areál Svitavského
stadionu nabízí.
Pro malé sportovce a jejich rodiče stejně jako minulý rok připravujeme víceboj, který se skládá z
běhu na 60 m, skoku do dálky, hodu pěnovou raketkou a běhu na 60 m přes molitanové překážky.
Děti si budou moci vyzkoušet svoji rychlost a obratnost a každý jejich výkon bude změřen a zapsán
do pamětního diplomu. Po ukončené čtvrté disciplíně dostane každý účastník malou sladkou
odměnu.
Bližší informace včetně fotografií z minulého ročníku jsou k dispozici na www.atletikasvitavy.cz.
Josef Marek

Den otevřených dveří a benefiční koncert v Salvii
Ve čtvrtek 29. 3. 2012 uspořádalo středisko sociálních služeb Salvia Den otevřených dveří. Součástí
byl i benefiční koncert, na kterém vystoupila zpěvačka Leona Machálková s doprovodem. Zazpívala
známé písně z muzikálů a ze svého repertoáru.
Zpěvačka velice hezky mluvila o osobách se
zdravotním postižením a seniorech. Ocenila i práci
osobních asistentů. Bylo vidět, že jí tato problematika
zajímá a není jí cizí. Konečně to dokazuje i skutečnost,
že se paní Leona Machálková stala patronkou
střediska sociálních služeb Salvia.
Den otevřených dveří se vydařil, v dopoledních
hodinách navštívilo zázemí organizace několik desítek
občanů, včetně žáků ze Speciální základní školy ve
Svitavách. Benefiční koncert byl moc pěkný a myslím si, že se všem divákům líbil.
Výtěžek z koncertu byl použit na náklady spojené s jeho uspořádáním.
Za pomoc a spolupráci děkujeme Středisku kulturních služeb ve Svitavách
Ludmila Benešová

Aktuální možnosti podnikání
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblastní kancelář Svitavy a Oblastní kancelář
Orlicko, ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovolují
pozvat na seminář „Aktuální možnosti podpory podnikání“. Termín a místo konání: čtvrtek 12.
dubna 2012, multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy, začátek semináře je
v 10 hodin. Účast na semináři je bezplatná.
Registrace účastníků na adrese svitavy@khkpce.cz, 724 613 968 a orlicko@khkpce.cz, 724 613 928,
www.khkpce.cz.
Lenka Báčová

Hledání hvězdy Davidovy
Zbořené chrámy
DUBEN 2012
Pravidelný cyklus pořadů s tématikou holocaustu připravuje již čtvrtý rok na měsíc duben Městské muzeum
a galerie ve Svitavách ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb ve Svitavách a DOcela MAlým divadlem
Radky Obloukové. Navazuje na stálou expozici HHD – Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy a cykly,
které proběhly v minulých letech - HHD – zapomenuté osudy, HHD – síla lidskosti a HHD – zapomenuté
transporty. Pořady jsou vhodné jak pro veřejnost, tak pro školy. Připomínají historické období, na které
bychom nikdy neměli zapomenout.
1. 4. – 30. 4. / Městské muzeum a galerie
ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI
Výstava
Žádná komunita během 2. světové války nepocítila tak bolestně perzekuce a systematickou likvidaci, jako ta
židovská. Málokdo však ví, že Židé zde nebyli pouhými pasivními oběťmi, ale výrazně se zapojili do boje
proti nacistické moci. Výstava „Židé v boji a odboji“ se snaží připomenout nemalé zásluhy této komunity v
boji o svobodu (nejen) naší země.
12. 4. / 18 hodin / Městské muzeum a galerie
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA
Přednáška
Přednáška známého znalce židovských památek Jaroslava Klenovského seznámí posluchače s moravskými
památkami židovské kultury. J. Klenovský je autorem stejně pojmenované knihy, v níž jsou jednotlivé
památky představovány pomocí samostatných hesel. Publikace je doplněna mapami a přehledy.

19. 4. / 18 hodin /Otendorferův dům
SETKÁNÍ S LOUISE HERMANOVOU A KAPELOU SIMCHA
Beseda a koncert
Louise Hermanová, roz. Freundová se narodila ve Svitavách v roce 1916, v roce 1942 byla deportována do
Terezína, Osvětimi a Bergen-Belzenu. Útrapy v koncentračním táboře přežila, nyní žije v Českých
Budějovicích. Louise Hermanová zavzpomíná na dětství a mládí prožité ve Svitavách před 2. světovou
válkou i na poválečné období.
Kapela Simcha vznikla na podzim roku 2007 v Ostravě. Většina členů kapely se hudbě věnuje profesionálně
ať již v roli pedagoga, či aktivního hráče nejrůznějších hudebních seskupení. Přestože jejich hudební kořeny
jsou poměrně pestré a sahají až k hudbě klasické, folku a folklóru, nakonec se spojily právě v hudbě
židovské.
Slovo Simcha je hebrejského původu a znamená radost. Jak tedy již sám název kapely napovídá, jejím cílem
je předat prostřednictvím klezmerové hudby svému publiku alespoň tolik radosti, jakou činí jejim
interpretům.
21.– 22. 4.
VÍDEŇ, ZNOJMO, TŘEBÍČ
Poznávací zájezd
Dvoudenní poznávací zájezd pro zájemce z řad veřejnosti o
historii období holocaustu i židovství obecně. S odborným
průvodcem navštívíme nejvýznamnější památky metropole
Rakouska – Vídně, rotundu ve Znojmě, ale především
židovské město, synagogu a hřbitov v Třebíči.
23. 4. / 17 hodin / Kino Vesmír
ARNOŠT LUSTIG - DEVĚT ŽIVOTŮ
Dokumentární film
Zamyšlení Arnošta Lustiga nad svým životem. Lustig je laskavým průvodcem a komentátorem, který s
humorem a nadhledem provází diváka těžkým obdobím 30. a 40. let a končí až v současnosti. V tomto
zamyšlení mu pomáhají sestra Hana Hnátová, dr. Zdeněk Mahler, kamarád z Osvětimi Jiří Justic a
kamarádka z Terezína Marta Kottová. Karel Hvížďala a Květa Fialová pak vykreslují pak 60. a 90. léta. Film
zachycuje Arnošta Lustiga ještě v plné síle, tak, jak jsme se s ním setkali v roce 2009 ve Svitavách.
režie: Ivo Pavelka, Kristina Pavelková
2012 / Česká republika / 63 min
Beseda
Po promítnutí filmu bude následovat beseda s režisérem Ivo Pavelkem a Martou Kottovou, kamarádkou
Arnošta Lustiga z Terezína.
Blanka Čuhelová

Kulturní nabídka
6. / Pá/ 19:00 / Klub Tyjátr

Quanti minoris
castelrock - aneb středověký pouliční bigbít - Brno
Žánrově lze Quanti Minoris zařadit jako historizující folkrock s keltskými kořeny. Za nejvýstižnější
označení lze považovat hradní podobu rocku, tedy „hradrock“.
Hudba je vlastní a je pouze inspirována hudbou z období 13. - 17. století.
Hosté: Stanislava,Veronika a Romana Plívovy - voice
Vstupné: 90 Kč
7. /So/ 18:00/ Čajovna a kavárna U Černého draka
Mantry. Přijďte si zazpívat do čajovny.
• 20:00 / Klub Tyjátr
Reggaenerace
Čeldův gang přivádí africké reggae do svitavského Tyjátru na večírku zvaném Reggaenerace.
Celou akci v rytmu Jamajky odstartuje svitavský klasik Devy B (Squatplate), který naladí svým
setem všechny hosty do reggaenálady. Po něm už nastoupí dva vzácní hosté z Nigérie.
TEDDY ZIGGY - je nigerijský DJ, promotér a propagátor reggae.
DJ Akodox je také z Nigérie a do Česka zavítal jako student.
Vstupné: 50 Kč
Festival Polička Jazz 16. ročník
10. /Út/ 19:00 /Fabrika Svitavy
Jana Koubková Quartet
Jana Koubková - zpěv, Ondřej Kabrna - piano, Jan Keller - kontrabas, Jan Červenka - bicí
Jana Koubková už více než tři desítky let patří k předním osobnostem českého jazzu. Za tuto dobu
prošla mnoha stylovými seskupeními, od blues a swingu přes bebop, latin, free až po world-ethno
a fusion. Každé její vystoupení má punc originality, smysl a cit pro dané prostředí.
Vstupné: 150 Kč, sleva pouze pro členy KPH 75 Kč

11. /St/ 18:00 / Klub Tyjátr
Jiří Dědeček
básník, písničkář a předseda Českého centra mezinárodního PEN klubu
autorské čtení s písničkami
Vstupné: dobrovolné
 18:00 /Fabrika Svitavy
Koncert hudebního oboru

13.- 14. /Pá, So/ Fabrika Svitavy, Divadlo Trám
Svitavský dýchánek
přehlídka je koncipována jako krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického krajeDětská scéna.
Program bude upřesněn na www.kultura-svitavy.cz a plakátovacích plochách.

14. / So /13:00/ kino Vesmír
Český videosalon 2012
Krajská soutěž amatérských filmů s postupem na 59. Celostátní soutěž neprofesionální filmové
tvorby v Ústí nad Orlicí.
Program bude upřesněn na www.kultura-svitavy.cz a plakátovacích plochách.
 20:00 /Klub Tyjátr
Koncert kapel Willow Lake + TRILOBAJT
Willow Lake Litomyšl - rock-pop crossover.
TRILOBAJT- folk-crossover / Litomyšl
Vstupné: 60 Kč
16. /Po / 19:00/ Fabrika Svitavy
Divadelní abonentní cyklus JARO 2012
Teatr Novogo Fronta (Praha) – Dias de Las Noches
Příběh z jednoho večerního představení v laciném zábavním podniku v Buenos Aires roku 1974.
Dva herci Arkadij Ivanov a Momik Burman, kteří emigrovali ze Sovětského svazu se těžko
vyrovnávají se skutečností, že se již nikdy nevrátí zpátky domů do Leningradu. V argentinských
ulicích se pomalu schyluje k vojenskému převratu a Arkadij s Momikem jsou vyděšeni anonymním
telefonátem, ve kterém se dozvídají, že jejich emigrace do Argentiny nevznikla z jejich vlastního
svobodného rozhodnutí. Vše vypadá jako zlý sen, ze kterého se jednou probudí, nebýt představení,
které právě teď musí odehrát. Ale pro koho vlastně hrají?
Teatr Novogo Fronta (TNF) pochází ze St. Petersburgu v Rusku
Vstupné: 220 Kč
 17:00 /Klub Tyjátr
Batikování voskovou technikou
batikovat se budou tašky a obraz pro klub TYJÁTR
materiál zajištěn v ceně vstupného

více informací v TYJÁTRU nebo na čísle 731 763 304
Vstupné: 99 Kč
 18. /St. / 17:30 / Koncertní sál ZUŠ Svitavy
Žákovský hudební večer
 20:00 / Fabrika
Stand up comedy show

Komici s.r.o.
Vystoupí nejlepší baviči z pořadu „Na stojáka „ kabelové televize HBO
Miloš Knor, Ruda z Ostravy, Lumír Tuček
Vstupné: 240 Kč - stolová úprava

19. /Čt / 18:30 / Ottendorferův dům-Muzeum esperanta
132. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Izrael na prahu války
přednáší Libor Lněnička
Alice Štrajtová Štefková

