č. 9/2012
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková

Výzkum spokojenosti a hodnocení Krytého bazénu ve Svitavách
V současnosti probíhá ve spolupráci s Městem Svitavy, Vodou a sport a agenturou Sociální průzkum
výzkumné šetření ohledně spokojenosti a hodnocení Krytého bazénu ve Svitavách. Tento výzkum bude
trvat do pátku 15. června. Prosíme ty, kteří se ještě nezúčastnili hlasování, aby tak učinili. Pomůžete nám
touto cestou zlepšit služby krytého bazénu. Chceme znát i váš názor.
Dotazník ve své elektronické podobě, je dostupný ZDE.
Zde je určen především pro ty respondenty, kteří bazén navštěvují nepravidelně nebo zcela vyjímečně. Pro
pravidelné návštěvníky je dotazník k dispozici v tištěné podobě v pokladně Krytého bazénu ve Svitavách.
Veškeré pokyny k vyplňování jsou uvedeny v úvodu dotazníku.
Cílem a vyplněním, které Vám zabere přibližně 15 minut, přispějete k potenciálnímu zlepšení služeb i
vybavení šitých pro Vás na míru.
Tento dotazník najdete také na webových stránkách města Svitavy:
www.svitavy.cz, www.vodaasport.svitavy.cz a www.ic.svitavy.cz.

Kulatý stůl - projekty BRAND a Park patriotů
Město Svitavy pořádá v úterý 12. června v 16 hodin v Kavárně v parku

Kulatý stůl na téma:

Projekty BRAND a Park patriotů

Ve Svitavách vznikají dvě nová prostranství, kterými bychom chtěli zpestřit možnost sportovního vyžití a
rozšířit nabídku volnočasových aktivit. První projekt s názvem BRAND rozšiřuje nabídku pro sportovce,
cyklisty, turisty, ale i rodiny s dětmi v lesích
za rybníkem Rosnička a druhým je Park
patriotů, který byl podrobněji popsán ve
zpravodaji Naše město a prezentován v
aktualitách.
Na Kulatém stole budou oba projekty
představeny a budeme rádi, pokud se
k nim vyjádříte i vy.
Všechny zájemce o aktivní trávení volného
času srdečně zveme!
David Šimek
starosta města Svitavy

České umění 19. století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
Výstavu pořádá Východočeská galerie v Pardubicích a Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Vernisáž výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách se bude konat v úterý 12. června v 17 hodin.
Výstavu uvede ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Hana Řeháková.
Výstava se koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka
Východočeská galerie v Pardubicích je významnou kulturní institucí, která pořádá nejenom zajímavé výstavy
a doprovodné pořady, ale také spravuje
bohatou sbírku. Východočeská galerie byla
založena v roce 1953, obdobně jako řada
českých regionálních galerií v tomto období. Na
rozdíl mnohých z nich však neměla možnost
navázat na práci předchozí odborné sbírkové
instituce ani na historické sbírky. Kmenová
sbírka galerie byla v počátcích její činnosti
vytvářena na základě převodů z Národní galerie

v Praze a dalších institucí, z darů a samozřejmě hlavně
vlastními akvizicemi.
Východočeská galerie v Pardubicích pravidelně vystavuje
své sbírky, a to jak ve stálých expozicích, tak v
krátkodobých tematicky zaměřených výstavách v rámci
České republiky i v zahraničí. Výstavu „České umění 19.
století“ tvoří umělecká díla z 19. století od nejstarších
autorů do tzv. „generace Národního divadla“. Pomocným,
vymezujícím kriteriem se stalo datum narození umělce v
tomto případě je to rok 1860.
Výstava je rozčleněna podle námětů do tematických
okruhů: vývoj portrétu, žánrová malba a krajinomalba,
která tvoří nejucelenější soubor. Poměrně dobře přibližuje
proměnu pohledu na krajinu a způsob jejího zachycení, a
to od romantismu Augusta B. Piepenhagena přes žáky
Maxe Haushofera, Antonína Chittussiho až k dílu Julia
Mařáka. Jeho autorská kolekce mimo jiné dokládá rozdíl
mezi skicou vzniklou v plenéru a dílem dokončeným v
ateliéru. Další část výstavy představují umělci, podílející se
na výzdobě Národního divadla, k nimž patří Mikoláš Aleš,
Vojtěch Hynais a Josef Václav Myslbek. Závěr expozice
tvoří díla autorů narozených těsně před rokem 1860, kteří
do výtvarného umění vstupovali na konci 80. a na začátku
90. let 19. století. K nejmladším dílům patří grafické listy
Zdeňky Braunerové, zachycující mizející části staré Prahy.
Výstava si neklade za cíl představit vyčerpávající pohled na české umění 19. století, ale ukázat kompletní
profil sbírky VČG z vymezeného časového období. Nejlepší exponáty, práce kvalitní i studijního charakteru.

Jedná se hlavně o kresby, které vznikly jako studijní práce, podklady k dalšímu zpracování, například
předlohy do tisku, nebo studie spojené s realizací v architektuře. Všechny tyto práce svědčí o kvalitním
řemeslu, o zručnosti a dovednosti svého tvůrce, ale i o možnostech uplatnění výtvarných umělců v 19.
století. Osudy uměleckých sbírek, stejně jako příběhy jejich tvůrců, nejsou nikdy jednotvárné. Vybízí k
četnému zamyšlení, ať již nad vlastním osobním životem umělce, ale také nad jejich cestou a odvahou
nespokojit se s polovičatým řešením.
Věříme, že výstava, která se uskutečnila od 17. 6. do 27. 9. 2009 ve Východočeské galerii v Pardubicích v
objektu na zámku 3 a zaujala návštěvníky v Pardubicích, se setká se zájmem kulturní veřejnosti i v
Městském muzeu a galerii ve Svitavách, kde bude instalována v turistické sezóně – v období od 13. června
do 16. září 2012
Autorka výstavy PhDr. Hana Řeháková
Součástí výstavy bude komentovaná prohlídka v podání Hany Řehákové rámci ukončení výstavy 15. září
2012.
Blanka Čuhelová

Den dětí města Svitavy

Město Svitavy se rozhodlo oslavit Dětský den ve velkém stylu a připravilo pro děti ve spolupráci se
svitavskými organizacemi a školami bohatý program. Dětský den se koná 9. června v parku Jana Palacha
od 14:00 do 18:00 hodin.
Akci s názvem „Den dětí“ organizuje město Svitavy, koordinátorem akce je DDM Svitavy a koná se pod
záštitou radního Pardubického kraje zodpovědného za neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly. Akce je
podpořena z výhry v soutěži „Obec přátelská rodině“
z projektu „Svitavy pro rodiny“.
Na programu se spolupodílí svitavské školy, organizace
pracující s dětmi a mládeží (DDM, MC Krůček, TOM
Zálesák, Skauti, Pionýři, OS Bonanza), Koalice Nevládek
Pardubicka, Městská knihovna, taneční a jazykové školy,
základní školy, ochránci přírody, městská knihovna, VZP,
ČČK. Program připravili i svitavští atleti a šachisti.
V parku budou pro děti připravena stanoviště, na
kterých mohou plnit rozmanité úkoly. Na dvou pódiích
se vystřídají děti ze škol a z jednotlivých kroužků
organizací města Svitavy se svým programem
(akademie, divadelní představení…). V parku bude také
skákací hrad a stánky s občerstvením. Připravena je
unikátní projížďka historickým autobusem a jako doprovodný program je ve svitavském bazénu poloviční
cena vstupného pro děti do 15 let na jednorázové vstupné (netýká se rodinných pasů).
Akce je zajímavá tím, že se do ní zapojilo třicet svitavských organizací, kroužků a škol. Poděkování patří
všem, kteří věnují čas na přípravu i realizaci sobotního odpoledne.
Srdečně zveme celé rodiny, děti, prarodiče a vůbec všechny, kdo se rádi baví.
Mediálním partnerem bude Rádio Petrov.
Robert Snášil

Dětská scéna 2012 ve Svitavách
41. celostátní přehlídka dětského divadla a 41. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů podruhé ve
dnech 8.-14. června ve Svitavách.
8.-10. června bude přednášet 80 nejlepších recitátorů v kině Vesmír. Dílny proběhnou na zdravotnické škole
a v městském muzeu a galerii.
9 -13. června ve Fabrice, divadle Trám a možná i ve Farní stodole bude hrát sedmnáct nejlepších dětských
divadelních souborů z celé republiky. Z krajské přehlídky Svitavský dýchánek, tedy z přehlídky našeho kraje,
postoupily dva soubory: Veselé zrcadlo gymnázia Ústí nad Orlicí s hrou Emil a detektivové a soubor Horní –
Dolní při ZŠ Sloupnice s inscenací Kocourkov.
Na Dětskou scénu do našeho města přijede celkem 200 dětí ve věku do patnácti let. Divadla se budou hrát
vždy dopoledne a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčastní dílen v muzeu, Ottendorferově domě a po
celém městě.
Studenti škol, zabývajících se dramatickou
výchovou a dětským divadlem, se budou vzdělávat
v pěti seminářích ve všech koutech Fabriky, divadla
Trám a v klubu Tyjátr.
Zpravodaj Dětské scény nalezne svoji redakci opět
v Klubu seniorů Svitavy ve Fabrice.
Ubytování pro účastníky poskytnou nejen místní
internáty, ale i další ubytovací zařízení.
Přehlídka má svůj doprovodný program:
9. června zahraje ve Fabrice Naivní divadlo Liberec
hru s názvem Neklan. Svitavské Céčko sehraje pro
inspiraci účastníkům Dětské scény svoji rodinnou
pohádku Pták Ohnivák, liška Ryška a my 11. a 12.
června v Trámu. Ve stejném čase budou hrát v Tyjátru herci a muzikanti z hradeckého Draku – Jiří Vyšohlíd,
Pavel Černík a Pavla Lustyková akusticky skvělou muzičku!
10. června večer na náměstí u fontány kapela Fast Food Orchestra – ska plné energie pro všechny a
roztančené náměstí. Trumpetista kapely je Richard Hora, pan učitel svitavské hudebky!
A večer se budou potkávat přehlídkoví lidé ve Farní stodole. Tam na magickém místě nejstarší dochované
stavby našeho města, kostela svatého Jiljí, budete mít k sobě všichni blízko…
Tak taková bude Dětská scéna 2012 v našem městě… a za rok opět ve Svitavách…

Kopečkovské drncání

Petr Mohr

Bike club Svitavy pořádá ve spolupráci s Městem Svitavy, okolními obcemi, Lesy ČR a dalšími partnery v
sobotu 16.června první ročník závodu horských kol Kopečkovské drncání. Prezentace, zázemí, start a cíl
bude u Svitavského pivovárku na kopečku. V 11:00 hodin odstartují trasy 60 km a 22 km, v 11.15 hodin pak
doprovodný Svitavský pivní triatlon a postupně dětské závody. Akce je určena nejen aktivním účastníkům
na tratích, ale také fanouškům tohoto sportu. Bližší informace najdete na http://bikesvitavy.cz/maraton/

Projekt s názvem My se neztratíme!

Základní škola Svitavy, Riegrova 4 realizuje od 1. 3. 2012 tříletý projekt s názvem My se neztratíme!
zaměřený na zlepšení podmínek pro rozhodování o budoucím povolání. Žákům nabídneme vzdělávání
v předmětech s technickým kreslením, zpracováním filmu a videa, elektrotechnikou a řemeslnými pracemi.
S lektory z praxe budeme spolupracovat v kroužku Ferda Mravenec, kde zájemci získají užitečné praktické
dovednosti do života. Zlepšíme prostředí a zmodernizujeme vybavení školních dílen. Žáci budou moci také
využít vytvořené moderní e-learningové výukové prostředí pro rozšíření a upevnění znalostí a dovedností
například v matematice, fyzice, biologii, chemii. Motivaci žáků k výběru nejen technického oboru mohou
zvýšit také naplánované kontakty se zástupci zaměstnavatelů a škol formou besed a exkurzí. Projekt je
v rámci OP VK financován ze Strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.28/01.0053
Milena Baťková

Kulturní nabídka
8. června / Pá / 22:00 / Klub Tyjátr
Sovička FESTIVAL Rosnička WARM-UP
VENTOLIN live
Chef 3000
Tempa
Joshek
Pořádá Futuristic systém
Vstupné 50 Kč

9. června / So / 14:00 – 18:00 / Park Jana Palacha
„Dětský den“
Zábavný program pro děti, spousta soutěží a her, vystoupení ZŠ a MŠ, jízda historickým autobusem, skákací
hrad a spousta dalších atrakcí organizovaných organizacemi města Svitavy. Akce je podpořena z výhry v
soutěži Obec přátelská rodině a z projektu Svitavy pro rodiny.

10. června / Ne / 21:00/ náměstí Míru – dolní část, Svitavy
Fast Food Orchestra – Koncert ska/reggae/rocksteady bandu pod širým nebem.
Fast Food za více než deset let aktivního vystupování se svým repertoárem objeli téměř celou Českou
republiku a opakovaně se také objevili na pódiích zahraničních klubů a festivalů. K příležitosti vydání své
poslední desky odjela kapela na čtrnácti koncertní turné do Brazílie a po boku amerických The Toasters také
na koncertní šňůru po Evropě. Na podiích se během svého působení objevili po boku kapel jako The
Toasters, Pilfers, Hotknives, Panteon Rococo, Slackers, Selecter, The Skatalites nebo Ska-P.
Vstup zdarma

12. června /Út/ 17:00 / Městské muzeum a galerie
České umění 19. století ze sbírek
Východočeské galerie v Pardubicích
Vernisáž výstavy, úvodní slovo ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Hana Řeháková. Výstavu tvoří
umělecká díla z 19. století od nejstarších autorů do tzv. „generace Národního divadla“. Uvidíte díla
Antonína Chittussiho, Julia Mařáka, Mikoláše Alše, Vojtěcha Hynaise a dalších (více na str. 11)

13. června /St /18:00 / Koncertní sál ZUŠ Svitavy
Koncert jazzové a populární hudby

15. června /Pá/ 17:00 / Klub Tyjátr
NÓBL MEJDLO XXVII.
27. pokračování kultovního minifestivalu s téměř patnáctiletou tradicí poprvé a snad ne naposledy ve
Svitavách. Po Březové nad Svitavou a Moravské Chrastové ochutnejme poctivou porci extrémních
hudebních stylů i v Tyjátru. Pokud máte v oblibě kulometné bicí, kytary jak cirkulárky, bublající basu a
hrdelní vokály, přijďte vymést podlahu.
Zahrají vám k tomu:
TOP SEKRET (grind)
TWISTED TRUTH (grind core)
HIGH PURITY (grind)
BEHIND THE CEMETERY WALL (thrash – grind)

MACERACE (death – grind)
Vstupné: 80 Kč
 19:00 / Fabrika Svitavy
Divadelní abonentní cyklus JARO 2012
Divadelní spolek Kašpar - Edmond Rostand : Cyrano
„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Jak známo, velký nos velkého ducha značí…“
Příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně nezestárnul.
Režie: Jakub Špalek
Hrají: Martin Hofmann, Eva Elsnerová, Jakub Špalek, Marko Igonda, Jan Jankovský, Lukáš Jůza, Pavel Lagner,
Zuzana Onufráková
Vstupné: 220 Kč
 19:00/Lánská zahrada
Diskotéka

16. června /So / 17:00 / Fabrika Svitavy
Externí koncert festivalu Smetanova Litomyšl – Fazil Say
Fazil Say je nejen vynikající klavírista, brilantně zvládající standardní klavírní repertoár, ale také
improvizátor, skladatel či tvůrce vlastních variací skladeb, v nichž často strhne publikum jazzovými rytmy a
prstovým ekvilibrismem. Samostatný recitál tak slibuje nahlédnutí do širokého spektra jeho umění,
představí se ve skladbách Johanna Sebastiana Bacha, Bedřicha Smetany, ale také vlastních a zcela jistě
dojde i na jeho slavné přídavky.
Vstupné: 250 Kč, ZTP: 100 Kč



18:00 Čajovna a kavárna U černého draka večer orientálních tanců, vystoupení tanečnic pod
vedením Petry Langerové a Pavlíny Skalské
Vstupné dobrovolné

17. června /Ne/ 16:00/ Cihelna
„Táta s dědou dneska frčí“ – zapoj tátu do her Na Cihelně
Pořádá MC Krůček

Danone Cup
12. -13. června
Na svitavském stadionu se odehraje celorepublikové finále fotbalového turnaje Danone cup družstev
mladších žáků kategorie U12. Vítěz turnaje bude reprezentovat Českou republiku na neoficiálním
mistrovství světa fotbalistů ve věku od 10 do 12 let.

QANTOCUP
Společnost QANTO CZ, s.r.o. v součinnosti s občanským sdružením Hřebečská akademie pořádá ve dnech
30.6 – 1.7.2012 ve Svitavách a Vendolí již 14. ročník významné sportovně společenské akce „ FESTIVAL
FOTBALOVÉHO SRDCE – QANTOCUP“.
Partnery FFS minulých ročníků se staly Český olympijský výbor, Slovenský olympijský výbor,
Českomoravský fotbalový svaz, Slovenský fotbalový svaz, Asociace krajů ČR a Pardubický kraj. Je to
významné ocenění i vzájemné spolupráce s řadou našich obchodních partnerů při uspořádání všech

uplynulých třinácti ročníků. Jejich podpora vždy byla významnou ekonomickou součástí tvorby rozpočtu
této akce.

Pátek 29. 6. 2012
19:00 - 02:00 diskotéka Kiss Dance Machine (s rádiem Kiss Hády)

Sobota 30.6.2012
09:00 - 14:00 QantoCup, dopolední základní skupiny
14:00 - 19:00 QantoCup, odpolední základní skupiny
13:30 - 18:00 Women‘s QantoCup, základní skupiny
18:30 - 20:00 Women‘s QantoCup, finálové zápasy
od 18:00 soutěže a reklamní akce, moderátor Vojnar
od 20:30 vystoupení skupiny Lunetic
22:00 - 24:00 diskotéka a laser show s Pájou Cejnarem
24:00 - 03:00 diskotéka a laser show s rádiem Kiss Hády

Neděle 1.7.2012
08:00 - 11:30 QantoCup, semifinálové skupiny, dopolední část
11:30 - 15:00 QantoCup, semifinálové skupiny, odpolední část
od 15:30 finálové boje o putovní pohár QantoCupu 2012
17:00 semifinálové a finálové zápasy QantoCupu 2012
Svitavský stadion, hlavní hrací plocha
vyhlášení vítěze XIV. ročníku QantoCupu 2012

