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

Majáles
Tento rok se obchodní akademie
rozhodla, že po roční pauze uspořádá
Majáles. Po dlouhém rozmýšlení se
školský výbor dohodl, že letošní slavnost
studentů bude na téma „Filmy“.
Všechny střední školy by si měly do
pátku 4. května, kdy se bude Majáles
konat, připravit kostýmy. Zahájení
Majálesu bude v 9:00 hodin před
Fabrikou. Poté půjde krátký průvod přes
město do parku Jana Palacha, kde bude
probíhat připravený program. Každý si
může zkusit jak zajímavé disciplíny, tak
cvičení zumby. A nakonec nikoho
nemine ani překvapení a příjemné
zakončení. Doufáme, že počasí nám bude přát a my se rozejdeme s dobrou náladou a krásnými
vzpomínkami.
Martin Pochop

Počítačové kursy
V květnu a červnu se v Městské knihovně ve Fabrice uskuteční počítačové kursy. První běh, který je určený
pro seniory, se uskuteční již od 3. května, každý čtvrtek od devíti hodin. Druhý běh bude začínat v polovině
května a je určen především rodičům na rodičovské dovolené, aby jim usnadnil návrat na trh práce. Další
kursy budou pořádány na podzim. Pokud máte o kursy zájem či chcete vědět podrobnější informace,
kontaktujte zaměstnance MC Krůček. Kursy proběhnou v rámci projektu Svitavy pro rodinu realizovaného
z výhry v soutěži Obec přátelská rodině.
Monika Čuhelová

Den pro seniory ve Světlance
Charita Svitavy pořádá ve středu 2. května od 9:30 do 16 hodin ve Světlance (Jungmannova 6) Den
otevřených dveří.
PROGRAM:
 od 9:30 hod. do 10:30 hod. Historie Svitav - Mgr. Radek Fikejz
 od 11:00 do 12:00 hod. Posezení s harmonikou
 od 9:30 do 16:00 hod. Tvoření, využití výtvarné techniky – enkaustiky. Obrázek si odnesete
s sebou.
Zlata Čajanová

Černé oči pro Charitu Svitavy
Charita Svitavy Vás zve na prezentaci aktivit
Komunitního centra Charity Olomouc. Akce se
uskuteční ve čtvrtek 10. května v 16 hodin v sále
Ottendorferovy knihovny. Součástí programu bude
vystoupení souboru Kale Jakha (Černé oči), který
zatančí tradiční romské tance. Všichni jsou srdečně
zváni. Vstupné dobrovolné.

Zlata Čajanová

Za zdravím kolem Svitav
TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu 12. května
17. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy.
Start a cíl je od 7 do 10 hodin v areálu mateřské
školky Pražská.
Pěší trasy : 7, 10, 12, 15, 25, 35 a 50 km
Cyklotrasy: 15, 22, 35, 45 a 50 km.
Dětská trasa: 7 Km
Můžete se těšit na různé úkoly a soutěže pro rodiče
s dětmi. Více informací na: www.zalesaci.net.
Pochod se koná za každého počasí.
Ondřej Bock

Zápis do ZUŠ Svitavy pro školní rok 2012/2013
Zápis do Základni umělecké školy ve Svitavách se koná 9. května pro hudební a výtvarný obor, 4. června
pro taneční obor.
Hudební obor 9. 5. 2012
kancelář – 2.patro
10:00 – 12:00 hod.
děti ve věku 5 - 7 let do přípravného ročníku
14:00 – 16:00 hod.
děti od 7 let
Výtvarný obor 9. 5. 2012
učebna výtvarného oboru – 2.patro
14:00 – 16:00 hod.
Taneční obor 4. 6. 2012
učebna tanečního oboru – vedlejší budova
14:00 – 16:00 hodin

Českomoravské pomezí před zahájením turistické sezóny nezahálelo
V prvních měsících letošního roku se aktivity turistické oblasti Českomoravské
pomezí vymezené městy Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Vysoké Mýto
soustředily zejména na představení atraktivit a novinek připravených pro aktuální
sezónu na veletrzích a prezentačních akcích pro odborníky i širokou veřejnost.
S velkým zájmem návštěvníků se setkaly expozice Českomoravského pomezí na dvou
největších veletrzích cestovního ruchu v České republice, kterými jsou brněnský Regiontour a pražský
Holiday World. Materiály turistické oblasti byly prezentovány také na regionálních veletrzích v Olomouci,
Hradci Králové či Jablonci nad Nisou. V únoru se Českomoravské pomezí představilo na Semináři pro
odborníky v cestovním ruchu v Praze. Poslední velkou akcí byla dubnová prezentace Pardubického kraje na
Velvyslanectví ČR v Bratislavě, na které byl velký prostor věnován právě atraktivní nabídce
Českomoravského pomezí a novinkám, které se v regionu chystají. Prezentace naší oblasti byla hojně
navštívena odbornou veřejností a vysloužila si velmi pozitivní hodnocení od přítomných zástupců médií,
cestovních kanceláří a podnikatelů v cestovním ruchu.
K letošním novinkám patří kalendář akcí Českomoravského pomezí, který přehledně a v jednom materiálu
představuje ty nejdůležitější akce připravované ve městech naší turistické oblasti. Pro všechny zájemce je
kalendář akcí k dispozici v informačních centrech regionu.
Úpravami postupně prochází internetový portál www.ceskomoravskepomezi.cz. Byla spuštěna nová
aplikace, která návštěvníkům stránek v uživatelsky příjemné podobě přináší přístup k tištěným materiálům
turistické oblasti. Pod odkazem „E-katalog“ mohou najít jednotlivé skládačky Českomoravského pomezí
vydané v posledních dvou letech. Po otevření konkrétního materiálu lze jednoduše listovat stránkami,
měnit velikost náhledu a nechybí ani možnost soubor vytisknout nebo stáhnout do počítače ve formátu pdf.
Postupně budou do podoby e-katalogu převáděny i další dříve vydané tiskoviny Českomoravského pomezí.
Hlavní novinkou letošní turistické sezóny je slevový program nazvaný „Bonus pas Českomoravského
pomezí“, který bude spuštěn v průběhu května. Slevová knížka přináší více než padesátku slev a bonusů na

mnoha atraktivních místech regionu. Všechny výhody může začít čerpat každý, kdo si Bonus pas u
některého z provozovatelů zapojených do programu pořídí. Zajímavé slevy poskytují nejen hrady, zámky,
muzea a galerie, ale i sportovní a ubytovací zařízení, restaurace a kavárny nebo informační centra. Věříme,
že pestrá nabídka zaujme nejen návštěvníky našeho regionu, ale i domácí. Pravidla programu a další
aktuální informace jsou k dispozici na výše uvedeném internetovém portálu.
I v roce 2012 bychom rádi pokračovali s úspěšným projektem „Cyklobusem Českomoravským pomezím“,
který si v minulých letech získal mnoho příznivců. V předchozích šesti sezónách docházelo k postupnému
rozšiřování projektu o nové zastávky a vloni tak cyklobus poprvé propojil všechna města Českomoravského
pomezí. Věříme, že i přes letošní rozsáhlé změny v oblasti veřejné dopravy v Pardubickém kraji, se podaří
projekt realizovat a cyklobus bude od července do září opět vyrážet na svou trasu po atraktivních místech
oblasti podél historické hranice mezi Čechami a Moravou.
Jiří Zámečník

Českomoravské pomezí nyní i na Facebooku !
Na Facebooku byla 13. dubna zveřejněna stránka Českomoravského pomezí pod odkazem:
www.facebook.com/ceskomoravskepomezi.
Stránka bude postupně plněna obsahem, nebudou chybět soutěže, ankety, apod. Staňte se také fanouškem !

Renata Pavlíková

Kulturní nabídka
26. /Čt / 19:00 / Fabrika Svitavy
Screamers – 15 let v dámských šatech
Tradiční návrat populární travesti skupiny do Svitav.
27./Pá
 10:30 /Fabrika pro školy
Pražské pověsti
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
 16:00 /Mateřské a rodinné centrum Krůček
Lichožrouti
Milé děti, nevíte, kam se vám ztrácejí ponožky? A nebydlí u vás náhodou Lichožrouti?
Beseda pro rodiče a děti s autory knihy Pavlem Šrutem a Galinou Miklínovou.
Akce je pořádána a financována z projektu Obec přátelská rodině
 17:00 / Fabrika Svitavy
Na muzice ve Fabrice
K tanci zahraje dechový orchestr Stofka Jevíčko.
Vstupné: 50 Kč
 20:00 /Klub Tyjátr
Koncert kapel RACHOT STROJŮ + OMAKALAMUHOPOTAJMU
RACHOT STROJŮ
- vrakopunk /Polička
OMAKALAMUHOPOTAJMU
experimentálně-rockové těleso /Polička
Vstupné: 60 Kč
28. /So/ 12:00 / Klub Tyjátr
Oblastní kolo PORTY
Oblastní kolo v tradičním portovním městě, které nabízí účast v soutěži Porty pro muzikanty z českomoravského pomezí. Slovem provází Ondřej Komůrka
Jako host vytoupí: Devítka
Devítka je folková skupina složená ze zkušených muzikantů. Opírá se o dvě dospělé kytary, vynikající
baskytaru, barevný trojhlas, ale hlavně o původní repertoár melodických písniček, nad jejichž texty se dá
(ale nemusí) přemýšlet.
Za pozornost stojí i výběr toho nejlepšího z repertoáru Devítky s názvem "Tři tvoří společnost"
Vstupné na koncert Devítky: 50 Kč
 14:00/ Muzeum esperanta (Ottendorferův dům)
Radek Holík
Zmatení řeči v Babyloně
aneb vývoj jazyků z pohledu náboženství a historie
Potřebuje lidstvo jeden světový jazyk? Pokud ano, tak proč? Zajímá vás odpověď na tyto otázky? Neváhejte
a přijďte na přednášku o tom, jak došlo ke zmatení řeči v Babyloně. Společně prozkoumáme vývoj různých
světových jazyků z historického a náboženského pohledu (židovství, křesťanství, islámu a Bahá’í Víry) a
budeme se snažit najít odpověď na otázku, „Který jazyk by se měl stát jediným univerzálním světovým
jazykem?“.

 16:00 / Fabrika Svitavy
Pat a Mat – Divadelní představení pro děti
Legendární humoristický večerníček Pat a Mat zná jistě každý. A kdo navíc zná skvělého Martina Hrušku z
Brna, už jistě ví, jaká legrace na děti čeká! Dva nerozluční přátelé sportují, opravují, tančí, ale jsou trochu
nešikovní. Setkejte se s Patem a Matem, vyzkoušejte si jejich pilu a kladivo, opravte jim koloběžku a
udělejte si společnou fotku!
Vhodné pro děti od 3 let.
Vstupné: 80 Kč
29. /Ne/ 15:00 /Divadlo Trám
Divadlo Krab Praha: Otázky netopýra Ušíka
Otázky netopýra Ušíka aneb Jak to chodí u netopýrů Proč kohout ráno kokrhá? Proč má havran černé peří a
sova bílé? Proč jsou ptáci hlavou nahoru a netopýři hlavou dolů? Netopýr Ušík má plno otázek. Najde na
všechny odpověď?
Pro děti od 3 let
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy
 19:00/ Fabrika Svitavy
Koncert Czech Virtuosi
Dirigent Korejec
Egmont overture Op.84 - Ludwig van Beethoven
Symphony No.9 "From The New World" - Anton Dvorak
Dirigent A. Podařil
1.flétna( Carl Reinecke flute concerto Op.283 in D major - 1.věta)
2.piano ( saint saens second concerto in g minor Op.22 1st mov.)
3.Mozart piano Concerto no.2in C miner, Op.18)
Vstupné: 100 Kč pro členy KPH a žáky ZUŠ Svitavy 50 Kč

1. / Út / 19:00 / Fabrika
Divadlo Viola Praha - Karel Hynek Mácha: Máj
Divadelní abonentní cyklus JARO 2012
Setkání s lyrickoepickou básní K.H. Máchy v jedinečném podání Báry Hrzánové.
Lyrickoepická báseň vydaná v dubnu 1836, sedm měsíců před Máchovou smrtí. Máchovými současníky
(kromě Karla Sabiny) přijatá rozpačitě až nepřátelsky. Ale obdivně a programotvorně už generací
Nerudovou a uctívaná surrealisty v čele s Nezvalem a Teigem.
Scénář a režie: Miloš Horanský.
Hudba: Emil Viklický
Vstupné: 220 Kč

2. /St/18.00 /Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ
 19:00 / Čajovna a kavárna u Černého draka
Poetický večer na téma: Ten dělá to a ten zas tohle
3. /Čt/ 19:00 /Ottendorferův dům
Klavírní a pěvecký koncert Pavly
Šefrnové a Vojtěcha Boštíka.
B. Martinů (1890-1959) - F. Poulenc (1899-1963) -D. Šostakovič
(1906-1975).
Zazní tu ukázky z jejich klavírního i pěveckého díla.
4. / Pá / 19:00 / Klub Tyjátr
Divadlo DNO – HOSPODIN aneb Kdopak by se Boha BAR
Zahrajeme vám ty úplně nejstarší příběhy na světě. Proroci, konce světa, hříšníci, světci, zázraky.
Autor: Bible
Vstupné: 80 Kč
 18:00/ Lánská zahrada
Koncert Clou
Vstupné: 180 Kč, předprodej 130 Kč

Předprodej – herna a bar Brooklyn

5. /So/ 18:00 / Čajovna a kavárna u Černého draka
Zpívání manter
5. – 6. / So – Ne / 18:00 – 6:00 / Svitavy
„Noční šifrovací hra MŮRA“. Týmy 3 – 5 lidí, startovné na tým je 150 Kč. Jedná se o prožitkovou noční
šifrovací hru ve Svitavách, více informací na: www.ddm svitavy.cz
7. /Po/ 17:00/ Fabrika – aula
Cesta bez návratu
Přednáška Mgr. Jindřicha Žižky o neuvěřitelných tajemstvích sluneční soustavy, které odkryly sondy Voyager
a jak změnily pohled na naše nejbližší vesmírné okolí.
Vstupné: dobrovolné
9. /St/ 17:00 / Městské muzeum a galerie
DVĚ SVĚTOVÉ VÁLKY
ve sbírkách Jiřího Prudila a Miloslava Fajta
Vernisáž výstavy Muzejního historického klubu Záviš. Výstava představí soubor předmětů, které pamatují
dobu dvou světových válek 20. století.
 17.30 hod.
Žákovský hudební večer

Koncertní sál ZUŠ

 19:00 / Fabrika
Brian Charette Trio (USA/CZ)
Hudební kavárna. Večer se stolovou úpravou při svíčkách.
Americký klávesista Brian Charette, stabilní spoluhráč Laca Dezciho, si postavil vlastní projekt, který chce v
květnu prezentovat v České republice. Charette se postupně stal nedílnou součástí newyorské jazzové
scény. Známý hudební publicista Bill Milkowski z časopisu „Jazz Times“ nazval Briana "jedním z nejlepších
hráčů na HAMMONDY B3, muzikantem s novým, invenčním a inovativním přístupem k dnes již klasickému
nástroji".
Vstupné: 120 Kč

10. / Čt / 17:30 / Klub Tyjátr
Ivan Kraus

Autorské čtení
Po skončení prodej knih Ivana Krause spojený s autogramiádou.
Pořádá Městská knihovna & Středisko kulturních služeb
Vstupné dobrovolné

Milada Vacková

Kavárna v parku znovu otevřena
Od 19. dubna je ve zkušebním provozu znovu otevřena Kavárna v parku. Otevřely si ji Ludmila Zierisová a
Klára Hubičková. Hlavním lákadlem je kvalitní káva Julius Meinl 1862 Premium a domácí koláče (např.
drobenkový s jablky, či smetanový s
jahodami), které peče maminka Kláry
Hubičkové. Milá obsluha čepuje pivo
Bernard a od května, kdy přejdou na
plný provoz, nabídnou i čerstvé
obložené bagety. Nechybí ani kvalitní
alkohol – absint z domácí palírny,
nejprodávanější tequila apod. a v létě
přibude i zmrzlina.
Zuzana Pustinová

SVITAVSKÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA NA ZÁMKU V PARDUBICÍCH
Krajský úřad Pardubického kraje uspořádal 1. a 2. dubna akci "Velikonoce na zámku v Pardubicích Tradice a
řemesla v prezentaci středních škol Pardubického kraje". Této přehlídky se účastnilo devět vybraných škol,
mezi nimi i naše SZŠ Svitavy.
V neděli na apríla přicházeli na zámek hlavně
rodiče s dětmi, v pondělí přijížděly autobusy s žáky
základních škol ze všech koutů kraje.
Celý zámek byl vyzdoben podle velikonočních
tradic. Na hosty čekala řada atrakcí. Tradiční
řemesla předváděli kováři a truhláři. Kuchaři a
cukráři
připravovali
různé
pochoutky
(mimochodem, kdo z vás někdy ochutnal
pučálku?). Dospělí mohli požít i tmavého pěnivého
moku z Poličky. Hrála svitavská studentská kapela.
Zvířata v ohradě zvědavě pozorovala okolí a včely
u chroustovického stánku s medem nervózně
bzučely. A protože se na nás i sluníčko usmívalo, o návštěvníky nebyla nouze.
A čím přispěla naše škola? Stánkem s ukázkami kraslic zdobených různými technikami, nádhernými a
chutnými perníky, keramikou s velikonočními motivy.
Nejatraktivnější částí naší expozice byla dílna na zdobení kraslic horkým voskem. Vlastní kraslici si zde
vytvořilo na šest set malých i větších návštěvníků zámku. U našeho stánku se vytvořila fronta, a kdyby se
brána zámku nezavřela, stojí tam ještě teď. A tak milý velikonoční suvenýr zdobí šest set dětských pokojíčků
v celém kraji.
Poděkování za výbornou propagaci školy patří sedmi děvčatům z 1. a 3. ročníku a vychovatelkám domova
mládeže, paní Ivaně Čermákové a Jiřině Najmonové.
Radim Dřímal

Akce pro srdíčko na ZŠ Felberova – Učíme se pomáhat
Před rokem nás navštívila dívka Sony z keňského Nairobi, která
nás seznámila s africkou kulturou i způsobem života. Protože
jsme s ní stále v kontaktu, dozvěděli jsme se, že její tatínek přišel
o práci a že její rodině tak nezbývalo dost peněz na zaplacení
školného. Žáci naší školy, jejich rodiče i učitelé se rozhodli
uspořádat pro Sony sbírku, v níž se nám podařilo vybrat 20 000
Kč. Díky tomu může Sony dále pokračovat ve studiu a ráda by
všem, kteří jí pomohli, z celého srdce poděkovala. Ve škole se
snaží dosahovat co nejlepších výsledků, aby nás nezklamala, a
doufá, že se jednou bude moci do naší země vrátit a všem
poděkovat osobně. I nám toto přátelství pomáhá – uvědomili
jsme si, které věci v životě jsou opravdu důležité a čeho bychom
si měli vážit.
Jana Machová

Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 se zúčastnila krajského kola
Festivalu vědy a techniky pro mládež Pardubického kraje
Naši žáci se po úspěšné účasti v okresním kole zúčastnili i krajského kola této náročné odborné soutěže.
Proběhlo ve dvou dnech, a to 22. a 23. 3. 2012 v Pardubicích. Celá akce se konala v hale IDEON pod záštitou
a za osobní účasti hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Z naší školy postoupilo osm žáků se
čtyřmi projekty. Celkově se ve vědeckém klání utkalo více než 150 projektů, na kterých pracovaly téměř tři
stovky mladých nadšenců. V silné konkurenci jsme se neztratili. Všechny naše prezentované práce budily
zasloužený zájem. Odbornou porotu, složenou z pedagogů vysokých škol a zástupců průmyslových
společností, z našich prací nejvíce zaujala interaktivní počítačová hra pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ.
Autoři Michal Kňazovický a Daniel Strachota ji nazvali MATEMATES a sklidili za ni hned dvě ocenění. Získali
jako jediní zvláštní cenu - dvouleté studijní stipendium na soukromé střední škole EducaNet v hodnotě 76
tisíc korun a byli vybráni jako vítězové festivalu na krátkodobou studijní stáž do Francie, která se uskuteční
v květnu 2012. Na svém projektu pracovali déle něž půl roku, a tak jsou pro ně tato ocenění zaslouženou
odměnou. Oba dva žáci jsou absolventy nepovinného předmětu Objektově orientované programování,
který byl na naší škole zaveden díky projektu Žáci žákům. I když byla jeho realizace již ukončena, plody
sklízíme i nadále. Uznání patří všem účastníkům krajské soutěže. Bohužel žáci základních škol již nemohou
dále postoupit. Všem účastníkům děkujeme a blahopřejeme.
Jakub Velecký, Základní škola Svitavy, nám. Míru

