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

Pohádkový les
TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu 6. října již 18. ročník podvečerního pochodu nejen pro malé děti.
Prezentace bude opět v prostoru areálu rybníka Rosnička. Startovné je jednotné 30 Kč, účastníci v maskách mají
vstup zdarma. Start pochodu bude od 14 do 16 hodin v areálu pískoviště u Rosničky. Účastníci ochodu získají v cíli
diplom a na trase od pohádkových bytostí drobné dárečky a sladkosti. Pochod se koná za každého počasí.

Foto z Pohádkového lesa 2012
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí fotografii z letošní akce Pohádkový les. První tři nejlepší snímky budou odměněny
cenami, vybraná fota budou zveřejněna ve fotogalerii na webu města. Posílejte své fotografie do 22. října 2012 na
adresu: noviny@svitavy.cz - max. 3 snímky ve formátu JPG. Uveďte prosím celé jméno, adresu a potvrďte, že souhlasíte se zveřejněním fotografií.

Týden knihoven 2012 			
16. ročník
Pondělí 1. října 2012 / 17.30 hod. / klub Tyjátr
Irena Dousková
Beseda a autorské čtení spisovatelky známé zejména svými bestsellery Hrdý Budžes
a Oněgin byl Rusák

Středa 3. října 2012 / 15.00 hod. / dětské oddělení knihovny
Pavel Čech
Beseda se spisovatelem a malířem, držitelem ceny Muriel za nejlepší český komiks v roce
2010

Středa 3. října 2012 / 17.00 hod. / dětské oddělení knihovny
Jak si postavit auto
Křest knihy Martina Sodomky za účasti Pavla Čecha a hudebního doprovodu Františka
Černého (Čechomor)

Čtvrtek 4. října 2012 / 16.00 hod. / Fabrika – aula (3. podlaží)
Vyvážená strava – cesta ke zdraví
Přednáška Mgr. Jiřího Pavlíčka na téma správné výživy a jak strava ovlivňuje naše zdraví

Pátek 5. října 2012 / 9.00 – 18.00 hod. / Městská knihovna ve Svitavách
Den otevřených dveří
Prohlídka městské knihovny spojená s prezentací služeb
Amnestie
V průběhu Týdne knihoven nebudou vybírány sankční poplatky za pozdní vrácení knih

Burza knih / 9.00 – 17.00 hod. / Fabrika – 2. podlaží
Od pondělí do pátku prodej knih vyřazených z fondu knihovny

JÁRA CIMRMAN
V HISTORICKY PRVNÍM PŘÍMÉM PŘENOSU
DO KIN V ČESKÉ REPUBLICE
u příležitosti 45. narozenin DJC v našem kině Vesmír!
Historicky první přímý satelitní přenos z České republiky přenese
do kin slavnostní představení hry České nebe. K této přelomové
události, které předcházely roky bádání, dřiny a odříkání, dojde ještě
letos, a to 4. října v 18:45 hodin, navlas přesně 45 let od založení
Divadla Járy Cimrmana.
Zcela logicky bude první satelitní vysílání uskutečněno v HD, tedy
v “Hodně Dobré” kvalitě. Kromě zhlédnutí nejnovější hry v pohodlí
svého oblíbeného kina budou mít diváci možnost vybrat si také své
nejoblíbenější přednášky pro seminář. Do projektu se k dnešnímu
dni přihlásilo téměř 40 kin po celé České republice. A naše kino
Vesmír je mezi nimi!
Režie přenosu se ujal Jan Svěrák. O přestávce provede diváky
zákulisím, až do herecké šatny, reportér a nový člen souboru DJC
Vojta Kotek.
Každému návštěvníku bude o přestávce nabídnuta sklenka chlazeného sektu, to aby si diváci mohli alespoň na dálku s oslavenci
v Praze přiťuknout.
Společenský oděv na večerní slavnost jest z tohoto důvodu doporučen.

ROZPIS VEČERA:
18:45 začátek programu
19:15 začátek 1. části představení (seminář)
20:10 konec 1. části a 20minutová přestávka
se slavnostním přípitkem
20:30 začátek 2. části představení (hra)
21:30 konec představení

Přijďte si připít na zdraví Járy Cimrmana
do našeho kina Vesmír.
						

Petr Mohr

Oprava povrchů a cyklostezky
Město Svitavy pokračuje v rekonstrukci části ulice Zadní v Lačnově. V jarních měsících zde byla provedena rekonstrukce vodovodu a od 31. srpna do 12. října budou stavební práce pokračovat opravou konstrukčních vrstev vozovky,
živičného povrchu a odvodnění komunikace. Délka opravené komunikace je 370 metrů, včetně propojovací větve
k Záhumenní cestě, což uvítají zejména cyklisté kteří tuto cestu hodně využívají. Ve výběrovém řízení byla z pěti firem
vybrána svitavská firma Akvastav. Cena díla byla stanovena na 1,9 mil. Kč bez DPH.
Ve stejném čase bude probíhat i další oprava povrchu komunikace – tentokrát část frekventované cyklostezky vedoucí
podél silnice na Litomyšl, od železničního přejezdu směrem na Javorník. Tato nejstarší cyklostezka v okolí dostane
nový živičný povrch a jízda po ní se tak stane značně příjemnější. Ve výběrovém řízení zvítězila pardubická firma
M-silnice s cenou 990 tisíc Kč bez DPH.
Miroslav Doseděl

Lezecký klub Svitavy
Na horolezecké stěně ve svitavské sportovní hale Na Střelnici budou v neděli soutěžit mladí sportovní lezci o tituly
mistrů České republiky. Dívky a chlapci ve věku od 6 do 19 let nejdříve absolvují dvě kvalifikační cesty a nejlepší
z nich postoupí do finále. Výkon na finálové cestě bude rozhodující pro ty, kteří si ze Svitav odnesou titul na rok 2012.
Zahájení soutěže je v 9:30 hod. a začátek finále je kolem 14 hodin. Pořadatelem je Lezecký klub Svitavy, který zde
závody pořádá už od roku 2002.

Mateřské a rodinné centrum Krůček
Kurz Respektovat a být respektován
Chcete se naučit dovednostem a postupům, které nám pomáhají žít tak, abychom si vážili sami sebe a pomohli
k tomu i dětem a dalším lidem, s nimiž denně přicházíme do styku? Žít, aniž bychom se vzájemně obviňovali;
vyjádřit své rozrušení nebo zlost, aniž bychom někomu ublížili? Porozumět tomu, co prožívají druzí? Respektovat potřeby druhých a současně nezanedbávat i své vlastní potřeby? Vychovávat děti k tvořivosti, iniciativě
a zodpovědnosti?
Mateřské a rodinné centrum Krůček vás zve na Kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností
v rozsahu 36 hodin lektorů Tatjany a Pavla Kopřivových, který se koná v prostorách multifunkčního centra Fabrika
a to v termínech 12.10., 13.10., 9.11., 10.11., 7.12 a 8.12. 2012 vždy v pátek od 16.00 do 19.15 hodin a v sobotu
od 8.30 do 15.30 hodin.
Program kurzu:
Pátek 12.10. a sobota 13.10.
Komunikace oprávněných požadavků vůči dětem i dospělým - „abeceda“ základních komunikačních dovedností pro
běžné situace každodenního života. Partnerský a mocenský model výchovy a vztahů mezi lidmi, jejich důsledky na
plnění požadavků, sebeúctu a vzájemné vztahy. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě.
Pátek 9.11. a sobota 10.11.
Zvládání emocí - jak reagovat, když jsou lidé v emoční nepohodě. Sebeúcta jako „imunitní štít“ naší osobnosti. Tresty
- jejich rizika a co namísto nich. Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci.
Pátek 7.12. a sobota 8.12.
Rizika odměn a pochval ve výchově a co
namísto nich - jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu. Rizika
soutěží u dětí a co namísto nich. Otázky
a odpovědi, zpětná vazba ke kurzu.
Kurzy vedou manželé Tatjana a Pavel
Kopřivovi z Kroměříže, psychologové
a rodiče pěti dětí, lektoři kurzů o výchově,
vzdělávání a spoluautoři knihy Respektovat
a být respektován . Více na www.zkola.
cz/respektovat
Cena celého kurzu je pro členy MC Krůček 1 400 Kč a pro nečleny 1 600 Kč, sleva pro páry 100 Kč. Kurz je finančně
podpořen z výhry v soutěži Obec přátelská rodině 2011, projekt Svitavy pro rodiny. (Běžná cena 2 500 Kč).

Na seminář je nutno se závazně přihlásit, - Mgr. Monika Čuhelová, cuhelova@svi.cz tel. 739 085 457. Hlídání dětí
zdarma pro zájemce zajištěno.

Uvodní seminář pro mentory k projektu
Mentorské asistence v roce 2012/2013
Ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy se 20. září od 8 do 13 hodin uskutečnil úvodní seminář pro studenty - mentory, kteří budou působit v projektu Mentorská asistence v roce 2012/2013.
Cílem projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence je pomoc a podpora dětí - žáků svitavských škol v procesu
vzdělávání a sebevzdělávání. Pro následující období bude projekt ve spolupráci s Unií mentorů a Krizovým centrem
J. J. Pestalozziho doplněn o nový model práce s žáky z druhého stupně a mentory, kteří se budou pokoušet rozvíjet
vzájemné vztahy nejen v oblasti vzdělávání, ale budou se snažit být žákům i partnery (průvodci) v jejich životě především s ohledem na využití volného času.
Hlavními partnery projektu města Svitavy jsou Občanské sdružení Bonanza, Krizové centrum J.J. Pestalozziho, místní
pedagogicko-psychologická poradna a pedagogové ze všech základních škol.
Seminář pro mentory byl zaměřen na všeobecný úvod k problematice mentoringu, zásady práce s cílovou skupinou
mladších i starších dětí, vývojové potřeby dětí a dospívajících osob v ranné dospělosti, vztahy a jejich význam v životě
člověka, faktory ovlivňující vztahy mezi lidmi, krizovou intervenci, postavení mentorství ve společnosti, organizaci
a bezpečnost práce. Lektory byli zástupe Unie mentorů Mgr. Jiří Hrdinka, zástupci krizového centra Mgr. Irena
Valtová a Mgr. Kateřina Vencálková, Pavla Lipavská z OS Bonanza, PhDr. Erich Stündl jako koordinátor projektu
a Bc. František Moravec, oba zástupci MěÚ Svitavy.

Projekt mentorské asistence počítá také s rozšířením mezi rodiny ze sociálně vyloučených lokalit na území města, kde
budou studenti-mentoři pracovat společně se sociálními pracovníky MěÚ Svitavy. Cílem je posílení důvěry mezi zástupci
pomáhajících institucí, rodinami i místní komunitou (lokalitou). Smyslem není kontrola, ale především aktivizace.
V odpoledních hodinách proběhl v této souvislosti i úvodní seminář pro sociální pracovníky - průvodce mentorů
v rodinách z vyloučených lokalit.
Vzhledem k účasti 35 mentorů, 10 profesionálů nebo dobrovolníků a dosavadním podmínkám lze předpokládat, že
projekt přispěje k náplňování stanovených cílů.
PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Volby do Zastupitelstva PK a do Senátu Parlamentu
ČRdo Zastupitelstva PK a do Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstva
V říjnu proběhnou volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Ve Svitavách se bude
volit v šestnácti stálých volebních okrscích. Zařazení ulic do volebních okrsků je uvedeno v Oznámení o době a místu
konání voleb, které je zveřejněno na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách města v odkazu
elektronické úřední desky. Voliči mohou získat informace o zařazení ulic do okrsků i v městském úřadu (tel. 461
550 417, 461 550 415). Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okrskové volební komisi prokáže svoji totožnost
a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. Volič může požádat
ze závažných důvodů, zejména zdravotních, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Požádat lze před zahájením
voleb telefonicky (viz. výše), osobně nebo písemně odbor vnitřních věcí. Ve dnech voleb pak přímo okrskovou volební
komisi (telefonní spojení do komisí bude zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách města).
Volby do zastupitelstev krajů a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek 12. října od 14 do 22
hodin a v sobotu 13. října od 8 do 14 hodin.
Krajský úřad Pardubického kraje zaregistroval devatenáct kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. Právo volit má občan ČR, který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze
ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva. Volič ve volební místnosti obdrží šedou
úřední obálku a za zástěnou do ní vloží jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Úřední obálku s lístkem vhodí do volební schránky. Na hlasovacím lístku může nejvýše u čtyř
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se nově vydávají voličské průkazy. Volič na tento průkaz může volit
pouze ve volebním okrsku, jenž je v obci, která patří do Pardubického kraje. O vydání voličského průkazu může volič
- občan města - požádat písemně do 5. října 2012 odbor vnitřních věcí, podpis voliče musí být na žádosti úředně
ověřen. Osobně může volič o vydání voličského průkazu požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj.
do středy 10. října 2012 do16 hodin.

Volby do Senátu
Na území města Svitavy proběhnou také volby do Senátu Parlamentu České republiky volebního obvodu č. 50 Svitavy.
Volby do Senátu Parlamentu ČR mohou být dvoukolové. Druhé kolo voleb se koná v případě, že ani jeden z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. V případě konání II. kola voleb se volby uskuteční
v pátek 19. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 20. října 2012 od 8 do 14 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze
dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech.
Městský úřad zaregistroval šest přihlášek k registraci, které podaly koalice a politické strany. Hlasovací lístky
kandidátů budou označeny vylosovanými čísly takto:
1.

Komunistická strana Čech a Moravy

2.

Strana soukromníků České republiky

3.

TOP 09 a Starostové

4.

Občanská demokratická strana

5.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

7.

Česká strana sociálně demokratická

Přihláška k registraci politické strany, ke které bylo vylosováno č. 6, byla ze zákonných důvodů odmítnuta a hlasovací
lístek s tímto číslem nebude v sadě hlasovacích lístků. Hlasovací lístek je pro každého kandidáta samostatný a volič
může do úřední obálky odevzdat pouze jeden. Úřední obálky pro I. kolo voleb jsou v barvě žluté, pro II. kolo šedé
a volič je obdrží ve volební místnosti.
Právo volit senátora má občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, v tomto případě volebního obvodu č. 50. Volební obvod č. 50 zahrnuje všechny obce okresu Svitavy a vybrané
obce okresu Chrudim a Ústí nad Orlicí. Pro volby do Senátu Parlamentu se vydávají pro každé kolo samostatně
voličské průkazy. Volič na tento průkaz může volit pouze ve volebním okrsku, jenž je v obci, která patří do volebního
obvodu č. 50. O vydání voličského průkazu může volič – občan města - požádat písemně do 5. října 2012 odbor
vnitřních věcí, podpis voliče musí být na žádosti úředně ověřen. Osobně může volič o vydání voličského průkazu
požádat do okamžiku uzavření stálého nebo zvláštního seznamu voličů, tj. do středy 10. října 2012 do 16 hodin, při
II. kole do středy 17. října 2012.
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány prostřednictvím České pošty v modrých doručovacích obálkách, ve
kterých bude sada hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva kraje a sada hlasovacích lístků pro volby I. kola Senátu Parlamentu ČR. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději v úterý 9. října 2012; ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR voliči obdrží pouze ve volební místnosti.

Volební místnosti jednotlivých volebních okrsků budou umístěny následně:
č. 1 		

Multifunkční a kulturní centrum FABRIKA, Wolkerova alej 18

č. 2 		

Základní škola, Riegrova 4

č. 3 		

Speciální základní škola, Milady Horákové 44

č. 4 a č.5

Gymnázium, Sokolovská 1

č. 6 		

Lesy ČR, Vančurova 1

č. 7 		

Základní škola, T. G. Masaryka 27

č. 8 		

Regionální sdružení sportů Svitavy, Kapitána Nálepky 39

č. 9 		

Střední zdravotnická škola, Purkyňova 9

č. 10 		

Internát středního odborného učiliště, Brněnská 28

č. 11 		

Dům s pečovatelskou službou, Felberova 31

č. 12 a č. 13

Základní škola, Felberova 2

č. 14 		

Agrotechnika, Bezručova 9A

č. 15 		

Základní škola, Zadní 50

č. 16 		

ČSAD, Tovární 30
Pavla Velecká, odbor vnitřních věcí

Druhé kolo zápisu do MŠ
Po letošním prvním kole zápisů do MŠ ve Svitavách, který proběhl v květnu, zůstalo téměř čtyřicet
dětí neumístěných. Město proto hledalo způsob,
jak navýšit kapacitu ve školkách, aby alespoň ty
děti, které dovrší věku tří let do konce roku 2012,
byly umístěny. V průběhu prázdnin došlo k dohodě s majiteli objektu v ulici Purkyňova, kde před
mnoha lety sídlily městské jesle. Ti na své náklady
přebudovali prostory v přízemí na třídu pro 25
dětí, lehárnu, šatnu i malou kuchyňku a sociální
zařízení. Po kolaudaci tak vzniklo odloučené
pracoviště Mateřské školy Svitavy - Lány, jejíž
ředitelka vyhlásila druhé kolo zápisu dětí do MŠ.
Všichni rodiče v prvním kole nepřijatých dětí byli
osloveni dopisem. Ve středu 15. srpna, kdy zápis
probíhal, přišli rodiče zapsat 26 dětí. Dítě, na které
se nedostalo, bylo nakonec přijato, neboť jedno
místo vzniklo v jiné MŠ.
Jiří Petr

Hledáte tip na vánoční dárek?
Pomůžeme vám!
Město Svitavy pro vás ve spolupráci s firmou Ultrasport připravilo jedinečnou nabídku sportovních víceúčelových triček a cyklodresů z vysoce kvalitních funkčních materiálů, které se
výborně hodí jako vánoční dárek pro vaše blízké.
Tyto sportovní oděvy jsou opatřeny motivy města a vzorová série je k dispozici všem zájemcům
v Informačním centru města Svitavy, kde si trička
a dresy zájemci mohou vyzkoušet a zároveň i objednat. K dispozici jsou
pánské cyklodresy ve
velikostech M, L, XL,
dámské ve velikostech
S, M, L, dále potom víceúčelová sportovní trička pánská ve velikostech M, L, XL, XXL, dámská S, M, L, XL
a dětská ve velikostech 110, 130 a 150. Cena dresů je 990 Kč/ks, cena víceúčelových
triček 490 Kč/ks a cena dětských triček 390 Kč/ks. Objednávky přijímá Informační
centrum města Svitavy, náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy, info@svitavy.cz nejpozději
do 9. listopadu 2012.
Renata Pavlíková

Ohlédnutí za Muzejním příměstským táborem
„Po stopách slavných Svitavanů“
V srpnu letošního roku se 16 dětí od 7 do 11 let ze Svitav i okolí zúčastnilo týdenního dobrodružného pátrání po slavných i méně známých Svitavanech.V průběhu týdne se měnila místa i období, kterých se naše detektivní pátrání týkalo.
Děti pracovaly ve dvou týmech. Úkolem týmů bylo každý den získání čtyř indícií, denně přibývalo jmen, která se váží
ke Svitavám a určit podle získaných indícií správné jméno vážící se k tomu kterému dni nebylo vždy jednoduché.
První den jsme se v budově muzea ocitli v 19. století mezi českými klasiky – výtvarníky. Obdivovali jsme jejich krásné
obrazy a děti dostaly těžký úkol namalovat přesnou kopii vybraného díla, či napsat o něm literární text. Jak se jim
podařilo, hodnotili po celý týden běžní návštěvníci muzea. Děti se však dozvěděly informace také o umělcích, kteří
žili a tvořili ve Svitavách, navštívily depozitáře ukrývající díla malíře Johana Dittmanna a řezbáře Aloise Petruse.
Z České republiky se v průběhu jednoho dne dostali do Afriky, kde na ně čekala další jména jako například Emil Holub
či Josef Vágner. O těch jsme si povídali mezi preparovanými zvířaty při návštěvě výstavy o Namibii
Druhý den nás čekal hrad Svojanov se svými pověstmi a hlavně významnými osobnostmi. Hrad byl díky pochopení
pana kastelána po celý den náš! Odvážní vystoupali na hlásku, na zámecké zahradě poznávali bylinky, v domě zbrojnošů potěžkali meče, ve sklepení se seznámil osobně s místními strašidly a v zámeckém paláci jsme se přesvědčili,
že děti poznají věci, které do interiérů tehdejší doby nepatří.
Ve středu nás čekala cesta k hraničním kamenům a jejich historie. Cestou jsme navštívili prokletou Langrovu vilu
a poslechli si pověst, která se o ní vypráví. Kolem hraničních kamenů jsme došli až do Javorníku a odtud k rybníku
Rosnička, kde jsme vybudovali stanové městečko. Většina z dětí poprvé stavěla stan a spala pod ním, poprvé se snažila
rozdělat oheň a k večeři měla výborné !!! buřty opečené přímo nad ohněm (několik jich však spadlo do popela). Po
písničkách při kytaře následovalo noční dobrodružství ve stanu. Byli jsme všichni špinaví (promiňte nám to, rodiče),
ale šťastní.
Ve čtvrtek jsme posnídali v trávě a vyrazili získávat indicie na naučnou a fit stezku.
Na děti tu čekaly úkoly z historie, přírodovědy, myslivosti i hudby proložené tělocvikem.
Poslední den nás čekala nejstarší stavba ve Svitavách – kostel svatého Jiljí a hrobky významných svitavských rodů.
Dnes už také děti ví, že v Ottendorferově knihovně nenajdou jen krásný sál a čajovnu, ale také první a jediné muzeum
Esperanta v České republice. Pátek byl také dnem odhalení hlavní a poslední osobnosti muzejní tábora.
Věříme, že si děti z muzejního tábora kromě spousty zážitků odnesly i nějaké vědomosti o historii našeho města
a že objevily další krásná místa v jeho okolí. A moc děkujeme všem, kteří nám pomáhali s jeho organizací – nebylo
jich málo.
Jitka Olšanová, lektorka muzejních programů

Kulturní nabídka
Divadlo M. Kopeckého Praha: Pohádka ze staré knihy
Výpravná pohádka s písničkami. Pohádkové postavy ze staré knihy se ocitnou ve velkém nebezpečí. Král svolá všechny
obyvatele knihy a hledají hrdinu, který by se nebál nebezpečí postavit.
Doporučeno pro 1. – 3. roč. ZŠ, MŠ / vstupné: 35 Kč

3. / St / 15:00 / Městská knihovna, dětské oddělení
Beseda se spisovatelem a malířem Pavlem Čechem.
Pavel Čech se narodil v Brně, kde také se svojí rodinou žije. Od roku 2004 je ve svobodném povolání. Je autorem
knih O Čertovi, O zahradě, Dědečkové aj., v listopadu 2010 obdržel cenu Muriel za nejlepší český komiks roku, a to
za knihu Tajemství ostrova za prkennou ohradou.

•

16:00 / Svitavský stadion „Umělý kopec“

„Drakiáda“
Zveme všechny malé i velké netrpělivce, na zábavné odpoledne tradičního podzimního sportu, kteří už se nemůžou
dočkat, až vypustí svého draka. Oceníme draka domácí výroby, největšího a nejmenšího draka, draka s nejdelším
ocasem. Pořádá DDM Svitavy.

•

17.00 / Městská knihovna, dětské oddělení

Křest knihy Martina Sodomky Jak si postavit auto.
Jako host přijal pozvání Pavel Čech, na kytaru zahraje František Černý. Pro milovníky automobilů bude před budovou
Fabriky k vidění autorův vlastnoručně zrenovovaný vůz Škoda Octavia r. v. 1963.

•

19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka

Poetická čajovna
tentokrát na téma Literatura v nářečí. Vstupné dobrovolné

4. / Čt / 16:00 / Fabrika, aula
Vyvážená strava – cesta ke zdraví
Přednáška Mgr. Jiřího Pavlíčka na téma správné výživy a jejího vlivu na zdraví

•

18:45/ kino Vesmír

Divadlo kinu, kino národu, Cimrman sobě.
Přímý přenos slavnostní hry Divadla Járy Cimrmana Národ sobě.
Přijďte si připít k 45. narozeninám Divadla Járy Cimrmana ve vašem kině!
Společenský oděv doporučen.
vstupné: 200 Kč

5. / Pá / 19:00 / Fabrika Svitavy
Vladimír Mišík & Etc…
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století.
Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí.
Vstupné: 150 Kč

6. / So / 14:00 – 16:00/ areál u rybníka Rosnička
Pohádkový les
TOM Zálesáci Svitavy pořádají 18. ročník podvečerního pochodu nejen pro malé děti.
Startovné jednotné 30 Kč, účastníci v maskách vstup zdarma.

•

19:30 / divadlo Trám

Jabloň
obnovená premiéra Dramatické školičky ve Svitavách
poetická stínohra na motivy knihy „ O stromu, který dával“
Hrají: Zuzana Vojtová a Viktorie Nowaková
Hudba: Antonie Nowaková a Jana Mandlová
Scénář a režie: Jana Mandlová
Jako host vystoupí hudební skupina Hugo a já
Vstupné dobrovolné

•

20:00 / klub Tyjátr

ROCKOTÉKA
Vstupné: dobrovolné

7. / Ne / 9:30-17:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Cesta k (sebe)poznání - intenzivní prožitkový seminář, na kterém použijeme různé techniky včetně systemických
konstelací, práce s vnitřním dítětem, práce s osobností k řešení vašich záležitostí
Cena semináře: 790 Kč

9. / Út / 19:00 / Fabrika
Klicperovo divadlo (Hradec Králové) – Petrolejové lampy
Dramatizace: Martin Velíšek a Ivan Rajmont. Režie: Ivan Rajmont. Výprava: Martin Černý.
Hudba: Petr Kofroň. Dramaturgie: Martin Velíšek.
Vstupné: 220 Kč

12. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Koncert kapel NIL + Cate
NIL
českotřebovská rocková skupina NIL slaví tento rok desáté výročí, pro fanoušky připravuje třetí řadové album s názvem „THE VELVET TOUCH OF TONGUE“.
CATE
V nejbližších dnech vyjde novy singl s názvem „Adored“ ke kterému se na podzim roku 2012 bude točit první videoklip kapely Cate.
Vstupné: 80 Kč

13. / So / 18:00/ kino Vesmír
Slavnostní koncert pěveckého sdružení Dalibor Svitavy
ku příležitosti 45. výročí založení sboru
Vstupné dobrovolné

•

17:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka

Zpívání manter, bhadžanů a jiných duchovních písní v podání Davida Breitra
•

20:00/ klub Tyjátr		

JAMES HARRIES
„BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU DIAKONIE ČCE“
Farní sbor ČCE ve Svitavách pořádá pod záštitou člena Rady Pardubického kraje Mgr. Jiřího Brýdla
Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace
Vstupné: dobrovolné

15. Po / 17:30 / Klub Tyjátr
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou a hlasatelkou Kamilou Moučkovou.
Povídání nad knihou Petry Braunové Nejsem žádná lvice - životní příběh legendární hlasatelky. Vstupné: dobrovolné.

•

18:00/ Fabrika Svitavy

Charita Svitavy zve na Frgál
Charita Svitavy srdečně zve na vystoupení cimbálové muziky Frgál z Olomouce.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude použit na humanitární činnost Charity Svitavy.

16. Út / 19:00 / Fabrika Svitavy
Transitus Irregularis
Jazzově barokní hudba, jejímž jedním z nových impulsů byla výzva ke zhudebnění básní Bohuslava Reynka, jenž
posunula projev Transitu do dalších, neznámých rovin. Vstupné: 120 Kč

