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

Alice Štrajtová Štefková

Vážení občané,
končí rok 2012. Přejme si, aby ten příští rok, byť obsahuje třináctku, byl šťastný a úspěšný, aby přinesl v širším měřítku uklidnění konfliktů a prosperitu ekonomiky a těm našim mikrosvětům hodně zdraví, lásky, tolerance
a porozumění. Přeji Vám krásné a pohodové vánoční svátky a budu se opět těšit na setkání s Vámi. Ať už na náměstí
Míru o adventních nedělích na trzích, při rozsvěcování vánočního stromu, či při ohňostroji. A nejen při zmiňovaných
slavnostních příležitostech, také po celý další rok na TOP akcích města, ale i při běžných přátelských kontaktech.
Vždy je příhodný čas na popovídání.
Ohňostroj bude 31. prosince zahájen v 17:56 hodin na náměstí Míru! Můžete ochutnat čočkovou polévku,
kterou pro vás uvaří v Seniorcentru a dostanete i malý dárek.

David Šimek, starosta města

Ježíškova pošta
Dne 2. prosince, opět po roce, Dům dětí a mládeže zabezpečoval „Ježíškovu poštu“ pro nejmenší. DDM zajišťuje i její odeslání do Božího Daru, kdy potvrzené dopisy s razítkem Božího Daru se budou vracet dětem zpět na
jejich adresu.
I přes jeden z prvních mrazivějších dnů se na náměstí sešla spousta rodičů s dětmi. Dopisy dětem rozdávali
pošťáci a nakreslená a psaná přáníčka vkládali rozzářené děti do poštovní schránky, která byla přímo pro tuto
akci vyrobena Lenkou „Krťou“ Waltovou. Děti si mohli také pustit rozsvícenou svíčku na ořechové skořápce do
připravených kádí s vodou a tak si připomenout i jeden z mnoha vánočních obyčejů.
DDM zabezpečil také zpívání vánočních písní a koled na malém jevišti u vánočního stromu. Pěvecké seskupení
dětí a dospělých tvořili zaměstnanci DDM, kamarádi a jejich děti pod taktovkou „Liany“ Ludmily Horké. Rozezpívali
celé svitavské náměstí a strhli i ty nejmenší, kteří se dokonce účastnili produkce i na jevišti.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli zabezpečit tuto akci a těšíme se na příští rok.
Robert Snášil – ředitel DDM Svitavy

Pekelný Mikuláš
V sobotu 8. prosince Dům dětí a mládeže organizoval
„Pekelného Mikuláše“ pro nejmenší. Akce byla připravena v „Nadaci J. Plívy“. Na překvapené děti a jejich rodiče čekala cesta přes zahradu nadačního domu, která
byla osvětlená zapálenými loučemi a prvními pekelnými
ohni. Na děti tam čekali dva čerti, kteří děti naváděli do
pravého pekla, které bylo připraveno ve sklepení domu.
Zde byla připravena cesta peklem, která končila u trůnu
Lucifera, kde se děti zodpovídaly ze svých hříchů. Celé
peklo bylo připraveno a nasvíceno barevnými efekty
a vypadalo opravdu strašidelně. Po propuštění Luciferem a jeho pomocníky pokračovaly děti do horního patra do „nebíčka“, kde na ně čekal Mikuláš a andílci. Zde
děti buď zazpívaly, nebo přednesly nějakou básničku
a dostaly od Mikuláše odměnu. Akce byla hodně povede-

ná, i když jsme čekali více návštěvníků. Předpokládáme, že napřesrok to bude jistě lepší, protože jsme ji organizovali
poprvé a mnozí svitaváci s ní ještě nepočítali. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli zabezpečit tuto akci
a hlavně panu Františku Plívovi, který nám umožnil využít nadačního domu.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu i příští rok. 							
Robert Snášil

Nebe, Peklo, s Krůčkem Ráj ve Fabrice
Život se skládá i z drobností, mezi nimiž jsou šťastné úsměvy a hřejivé laskavosti tím, co přináší úlevu a získává
a uchovává si naše srdce. Když přispějeme svými vlastními dary a nadáním ve prospěch celku, pak se sklíčka mozaiky spojí v dokonalý celek. Mnohé o tom vědí děvčata z Mateřského centra Krůček Svitavy, jež věnují svoji lásku
dětem, připravují pro ně zajímavé akce.
Ve středu, 5. prosince 2012 se těšily společně s rodiči a jejich ratolestmi ve Fabrice, v krásném sále, který dýchal atmosférou Mikulášské nadílky. Andělům skvěla se bělostná křídla, a také čerti byli hodní, dokonce, chopili
se košťat a uklízeli. Mikuláš spokojeně se usmíval. Všichni byli kamarádi a zažili Ráj na Zemi. Tančilo se, zpívalo,
přednášelo, tvořilo, soutěžilo.
Ale vše má svůj začátek, i konec. Ale právě to finále bylo nejsladší, v podobě balíčků, plných sladkostí a ovoce.
Tak a je chvíle, rozloučit se. Ale nebojte, uteče jen trochu vody v rybníce, čas se opět naplní a hurá, dovádění
si vybere opět svůj den. Nashledanou za rok!								
Naďa Mašková
Naďa Mašková, Větrná 25, Svitavy, 568 02, e-mail: nada.xmaskova@seznam.cz, mobil: 721 664 126

Advent v Krůčku
Adventní čas je v Krůčku ve znamení vánočního tvoření a oslav. V pátek 30. listopadu jsme se
sešly ke tradiční výrobě adventních věnců. Letos
si svůj věnec odneslo 22 maminek a dětské svícny
vyrobilo 33 dětí. Všechny jsme si ale hlavně užily
společný čas.
V neděli 2. prosince nás před rozsvícením vánočního stromu potěšila písničkářka Karolína
Kamberská, na kterou přijeli rodiny s dětmi z širokého okolí. Děti tančily na říkadla a křikadla
a rodiče si s Karolínou společně zazpívali koledy.
V pátek 14. 12. děti s rodiči vypouštěli balonky
s přáním Ježíškovi, mezi přáními nechyběla ta, která se týkala všech druhů hraček, ale objevila se i přání být zdravý
a světový mír.
Poslední akcí roku 2012, který byl pro Krůček ve znamení úspěchů (podařilo se nám získat 2 evropské projekty,
máme zahraniční dobrovolníky, poradny pro rodiny, navštěvují nás týdně desítky rodin v klubech rodičů, vzděláváme i bavíme) je vánoční besídka. Ve čtvrtek 20. 12. od 15:00 si k nám rodiče s dětmi mohou přijít vyrobit dárečky,
zazpívat koledy, vypít vánoční punč. Terezka připravila vánoční megadílnu (výrobu taštičky, svícínku, malování
na svíčky, zdobení perníčků, z polystyrenové koule dekorace na stromeček a sněhulák z květináčku). My ostatní
budeme skvěle asistovat.
Přejeme krásné vánoční svátky a ať je váš rok 2013 co nejlepší. Těšíme se, že jej občas strávíte i s námi.
Tým MC Krůček

Na ZŠ Felberova se učilo po čertovsku a andělsku
Dne 6. 12. 2012 proběhla na naší škole netradiční výuka stylizovaná do
podoby čertovské a andělské školy. Rodiče žáků mohli navštívit ukázkové hodiny, na které je doprovodili žáci IX. A převlečení za anděly, čerty a Mikuláše.
Žáci 1. stupně si připravili bohatý, tematicky laděný program plný básniček
a písniček, vystoupila i taneční čertí skupina. Na závěr zazněla společná píseň
doplněná taneční choreografií, zakončená čertovským pozdravem. Děkujeme
všem návštěvníkům, zejména učitelům mateřských škol, a všem žákům a učitelům, kteří se na úspěšné realizaci dnešního dne podíleli. Podrobné informace
o všech konaných akcích školy naleznete na www. zsfelberova.svitavy.cz. Nejen rodiče budoucích prvňáčků srdečně zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční 30. 1. 2013 - přijďte si prohlédnout naši školu před zápisem
do prvních tříd.

Místo čertů přišly na obchodku upírky
Ve středu 5. prosince dorazily na naši školu zvláštní bytosti. Nebyla to však
trojice, kterou by vzhledem k datu v kalendáři bylo logické očekávat – tedy Mikuláš s čerty a anděly, ale postupně se před žáky a studenty všech ročníků OA
a VOŠE Svitavy postavily dvě půvabné upírky – slečny Hartmanová a Tenorová,
pracovnice místní transfuzní stanice.
V rámci prezentace seznámily pozorné a vyptávající se posluchače s podmínkami, za nichž je možné stát se v České republice dobrovolným dárcem
krve. Podrobně také vysvětlily, co všechno se s krví po odběru děje a k čemu
slouží. Vzhledem k tomu, že současná populace dárců krve stárne a ubývá, bylo toto setkání s mladými lidmi
možností, jak je přesvědčit, aby se něco vlastně docela obyčejného, jako je trochu déle trvající odběr krve, stalo
samozřejmou součástí jejich života… Snad se to povedlo!
Mgr. Ilona Snášilová, Mgr. Irena Brixová

Den otevřených dveří Základní školy Svitavy, nám. Míru 73
Dne 28.11. 2012 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Rok co rok mají rodiče, prarodiče, ale i ti, které
škola teprve čeká, možnost nahlédnout do „dílny lidskosti“ , jak už Komenský školu nazýval.
Co všechno nového by spatřil ve zdech současné školy!
Dnešní návštěvníky uvítala překrásná a letos už i adventní výzdoba celé budovy, nová učebna fyziky a chemie
financovaná z projektu COP a výstava prací fotografické soutěže Ekofokus. Dále se mohli hosté zúčastnit vyučovacích hodin během celého dopoledne, kde viděli mimo jiné i práci s interaktivními tabulemi a počítači. Nahlédli
do kroužků, obzvláště velký zájem vzbudil Merkuráček, kde se s chutí zapojili i přítomní tatínkové. Škola soustavně
inovuje nejen vybavení a metody výuky, ale snaha učitelů vychovat z dítěte slušného, soběstačného a vzdělaného
člověka je pro nás stále tím nejdůležitějším, a tedy neměnným.
		

za pedagogický sbor Základní školy Svitavy, nám. Míru 73 Mgr. Jarmila Boušková

Úspěšná sezóna svitavských tenistů
Tenisový oddíl TJ Svitavy má za sebou druhou sezónu, která byla velmi úspěšná. Výborných výsledků jsme
dosáhli především v soutěžích družstev. V roce 2012 reprezentovalo náš oddíl 5 družstev v kategoriích minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo a senioři.
Nejlepšího výsledku dosáhli ti nejmladší, minitenisté do 7 let. Po vítězstvích v pětičlenné základní skupině
Východočeského přeboru se probojovali do trojčlenného semifinále a po dalších vítězstvích postoupili i do oblastního finále. Po velkém boji nakonec obsadili celkové 2.místo ve východočeské oblasti za Dvorem Králové.
V Pardubickém kraji jsme však byli nejlepší. Družstvo hrálo ve složení: D. Rouchal, L.Veiglová, J. Vrtěna, D. Brůna,
A. Čejka, J. Brýdl, S. Fadrný.
Babytenisté do 9 let M. Bahenský, J. Krejčí, Š. Stupka, J. Jonáš obsadili v šestičlenné základní skupině Východočeského přeboru 4.místo a přes pěkné výkony do dalších bojů nepostoupili.
V Pardubickém přeboru mladší žáci nestačili pouze na dvě družstva a dosáhli na výborné 3.místo. Za mladší
žáky pravidelně nastupovali: M. Veigl, T. Vrtěna, L. Vašák, K. Hrubý, J. Štěpánek, M. Krejčí, M. Bolcárová.
Starším žákům ve Východočeské soutěži unikl postup pouze těsně a umístili se na konečném 2. místě. Starší
žáky reprezentovali: A. Zelycz, J. Alexa, J. Ducháček, M. Veigl, T. Vrtěna, A. Vašáková, J. Šigutová.
Družstvo seniorů se ve VČ soutěži umístilo na 7. místě. Za tým seniorů hráli: P. Ducháček, L. Říha, I. Tauer,
J. Krejčí, S. Vodička, L. Müllerová, I. Králíčková.
Kromě soutěží družstev se dařilo svitavským odchovancům i v soutěžích jednotlivců. Vynikající sezónu měl
Dominik Rouchal, který byl bezkonkurenční na turnajích minitenisu. Zúčastnil se 20 turnajů, z toho jich vyhrál
17, dvakrát byl druhý a jednou třetí. Dařilo se i dalším dvěma minitenistům Jakubu Vrtěnovi a Lence Veiglové. Na
turnajích obsadili několik druhých a třetích míst, vždy se však umístili mezi nejlepšími osmi. Všichni tak dokázali, že
patří do širší republikové špičky. Výborné výsledky měl v kategorii mladšího žactva Lukáš Nekvinda, hrající za TK
Česká Třebová. Ve dvouhře 3 turnaje vyhrál a svými výkony se posunul mezi 5 nejlepších ve východočeské oblasti.
Ve stejné kategorii se dařilo i Martinu Veiglovi a Tomáši Vrtěnovi, oba vyhráli 1 turnaj ve čtyřhře a dvakrát byli druzí.
Ke konci roku je registrováno v tenisovém oddílu 74 členů, z toho 61 dětí. V zimě se budou tenisté připravovat
díky podpoře města i TJ pod vedením trenérů M. Lipenského, M. Chlupa a R. Cindra v nově postavené přetlakové
hale na tenisových kurtech.
Oddíl tenisu tímto děkuje všem sponzorům bez nichž by nebyl chod oddílu možný.
Více informací o chodu oddílu, výsledky a fotogalerie naleznete na stránkách www.tenis-svitavy.cz.
Martin Lipenský

Krytý plavecký bazén v době vánočních svátků
Otevírací doba v době vánoční svátků 23.12.2012 - 2.1.2013
23.12.2012
24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012
27.12.2012
28.12.2012
29.12.2012
30.12.2012
31.12.2012
1.1.2013
2.1.2013

Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

zavřeno
zavřeno

10:00 - 12:00
zavřeno
zavřeno

14 - 19
zavřeno
zavřeno
13:00 - 19:00
10:00 - 18:30
10:00 - 20:00
13:00 - 19:00
13:00 - 19:00
zavřeno
zavřeno
10:00 - 20:00

Otevírací doba pro veřejné bruslení v době vánočních svátků
22.12. sobota
23.12. neděle
24.12. pondělí
25.12. úterý
26.12. středa
27.12. čtvrtek
28.12. pátek
29.12. sobota
30.12. neděle
31.12. pondělí
1.1. úterý
2.1. středa
3.1. čtvrtek
4.1. pátek
5.1. sobota
6.1. neděle
7.1. pondělí

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
zavřeno
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
zavřeno

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
16:30 - 18:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

18:00 - 20:00
x
x
x
x
x
x
18:00 - 20:00

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

x

x
x

x

18:00 - 20:00

Čenkovice
V době 17.12.-20.12.2012 bude středisko mimo provoz.
Denní provoz bude zahájen ve SKIAREÁLU v pátek 21. prosince dle ceníku a na sváteční pondělí 24. prosince
bude VÁNOČNÍ JEDNOTNÉ JÍZDNÉ = 100 Kč, při provozu od 9:00 do 14:00 hod. První veřejné závody o Čenkovický pohár se budou konat za příznivých sněhových podmínek v sobotu 22. prosince 2012.
Těšíme se na všechny lyžaře. Více informaci najdete na www.skiarealcenkovice.cz nebo na facebooku

Reakce na negativní článek
Chtěli bychom touto cestou reagovat na negativní článek, který byl zveřejněn 11. prosince v MF Dnes o svitavském bazénu ze zkušenosti paní Kolářové ze Svitav. Uvedené informace považujeme založené na nepravdě
a poškozují jméno bazénu a celé společnosti. Proto jsme se rozhodli odpovědět.
Vezměme jednotlivé body postupně...
Chybějící toaletní papír a ručníky. Personál pravidelně doplňuje a kontroluje aktuální stav v zásobnících. Pokud
se objeví moment, kdy zrovna dojde papír v jednom zásobníku, je vždy v dalším.
Stoletá špína. Krajská hygiena provádí pravidelné kontroly. Každý den se uklízí několikrát denně + sanitární
úklid. Zakládáme si na čistotě a provedeném úklidu, pravidelní návštěvníci jsou spokojeni.
Pokud se někdy klienti setkali s tím, že se personál sešel na jednom místě, tak to bylo důležité z pracovních
důvodů. Každý zaměstnanec má jasně stanovené pracoviště!
Skákání v bazénu. Skákání v celém bazénu je při otevírací době pro veřejnost zakázáno. Je nemožné, že by
někdo opakovaně skákal, jak uvádíte. Plavčík, který se zdržuje v „kukani“, je tam z toho důvodu, že pomocí kamerového systému dohlíží na dění v tobogánu. Zároveň má k dispozici kamery z celého bazénu, a tak jsou pod
nepřetržitým dozorem. Pokud je plavčík osloven a klienti mají jakékoli dotazy, okamžitě aktivně reaguje. On a stejně
tak i veškerý personál má kontakt na vedoucího bazénu a pokud by byl nějaký dotaz, není problém se obrátit na
něj nebo přímo na jednatele společnosti.
Infantilní výzdoba. Bazén je vyzdoben aktuálně pro dané období. V dětském bazénu měla veliký úspěch mikulášská výzdoba i výzdoba na téma Halloween. V současnosti je vánoční dekorace ve vestibulu převážně určena
dětem. Máme kladné ohlasy od dětí i od jejich rodičů, kterým se výzdoba líbí.
Sortiment zboží v občerstvení je sestaven z poptávky a dispozic, které bazén umožňuje.
Zaměstnanci Krytého plaveckého bazénu Svitavy

„Jak to vidí máma“
Florbal – dorost, 1.12.2012
utkání Svitavy - Přelouč, Svitavy - Vysoké Mýto
Konečně pátek večer. Dlouho plánované setkání s přáteli, příslib pěkného a zábavného večera. Zábavu přeruší
známá melodie z mobilního telefonu, oznamující mi volání mého syna. „Mami, nemáme zítra auto, nemáme se jak
dostat na zápas do Přelouče. Mohla bys nás tam zavézt?“. Ach jo, zase nějaká komplikace. Nechce se mi a manžel
jet nemůže. Tak hezky jsem si sobotu naplánovala, předvánoční úklid, vánoční výzdoba… když pojedu, nestihnu
nic, zabitý den. „Dobře pojedu, zjisti v kolik se ráno odjíždí a vzbuď mě včas, abych nezaspala“. Tuším, že večer se
protáhne a ranní vstávání bude těžké. Skutečně je to tak, nevstává se mi dobře, chybí pár hodin spánku, ale slíbená
povinnost mě vystrčí z postele.
V sedm ráno jsme na smluveném stanovišti u haly na Střelnici. Někteří už jsou na místě, další postupně přicházejí. Sestava dorostenců florbalu Svitavy je kompletní, ale stále se neodjíždí, na co se teda čeká? Sedím trpělivě
v autě, poslouchám rozhlasové hity a chovám se „nehystericky“. Nechci se vměšovat do „mužských záležitostí“
a tak nejsem ani zvědavá. Po dvaceti minutách se přece jen osmělím: „ Jaký je problém? Proč ještě nejedeme?“.
„Nemáme trenéra“, odpoví mi syn, jako by se nic nedělo. Trenér nepřijel, odjíždíme tedy bez něj. Neznám pravidla florbalu, v duchu si ale říkám, že to je zvláštní a neobvyklé, ale nechci to před chlapci příliš rozebírat a řešit,
aby se můj dospívající syn za mě nestyděl. V Přelouči jsme na čas. Sportovní hala působí skromněji než ta naše ve
Svitavách. Vybavena knihou a termoskou s horkým čajem se nalepím na vlažné topení a přemýšlím jak si nucený
pobyt zpříjemnit. Zápas začíná. Říkám si, jak si kluci poradí bez trenéra. Hra mě během chvilky zcela pohlcuje.
Chvílemi ji ani nestačím sledovat, jak je rychlá. Kluci běhají po hřišti jak motorové myši, vůbec nechápu, že to tempo můžou vydržet. Jsou soustředění, klidní, organizují se sami, ví co mají dělat. Moje počáteční obavy o výsledek
bez trenéra se zcela rozplynul. Díky tomu, že jsem zaujala místo ve středu hlediště, mám přehled nejen o našem
družstvu, ale také o soupeři a o jejich trenérovi. Chvílemi je mi druhé strany líto. Oba týmy, proti kterým naši hoši
hráli – Přelouč a Vysoké Mýto –nastupují do hry s přesvědčením o své výhře. Ale nevyšla jim.
Oba trenéři našich soupeřů se velmi snažili svůj tým přivézt k vítězství. Zejména trenér domácí Přelouče nemohl
prohru svých chlapců rozdýchat. A já jsem se jen smála a tleskala a bavila se s jakou lehkostí a hravostí kluci hráli. A
třeba to bylo právě tím, že na místě nebyl trenér. Jediný kdo našemu družstvu zpovzdálí radil a hlasitě povzbuzoval,
byl tatínek – další řidič. Jestli alespoň částečně zastal úlohu trenéra, patří mu dík.
Hráči svitavského dorosu byli určitě spokojení a šťastní, svá dvě vítězství ale nijak zvlášť neřešili. A já…. velmi
jsem si ten čas užila a byla jsem na náš tým opravdu hrdá, kluci si vedli báječně. Mají můj palec nahoru, jejich
trenér můj palec dolů.
Jitka Vodvárková

Hokejbal TJ Sršni Svitavy
Přípravka TJ Sršni Svitavy vybojovala první vítězství v seriálu Východočeského přeboru této kategorie. Po předchozím druhém místě přezimuje na prvním místě východočeského regionu, před týmy Letohradu a Pardubic.
Minipřípravka, mladší a starší žáci mají za sebou podzimní část soutěží a čeká je zimní pauza, spojená s přípravou
na jarní boje.
Hokejbalový oddíl TJ Sršni Svitavy přivítá ve svých řadách nebojácné kluky a holky ročníků 1999 a mladší. Speciální nabídka platí pro kluky a holky ročníků 2004 a mladší, na pozici BRANKÁŘE!!!
Více na: www.hokejbal-svitavy.cz
Celý hokejbalový oddíl přeje hodně zdraví a úspěchu v novém roce 2013.

Setkání studentů gymnázia
s pracovníky Nízkoprahového klubu „Díra“
v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež „Díra“ se18. prosinci se v prostorách ZŠ Felberova sešli studenti sexty
Gymnázia Svitavy se sociálními pracovníky občanského sdružení Bonanza, které klub provozuje pro potřeby města
Svitavy. Cílem setkání, jež se uskutečnilo jako součást výuky v rámci předmětu Základy společenských věd, bylo
seznámení studentů s provozem klubu a s jeho postavením v systému preventivních aktivit ve městě.
Ústředním tématem setkání, které probíhalo prostřednictvím metody práce se skupinou a hraní rolí, bylo sociální vyloučení v nejrůznějších podobách. Přemýšlení tzv. v roli bylo studentům velmi blízké, ochotně se vžívali
do situací sociálně vyloučených nebo handicapovaných občanů. Bylo velmi zajímavé sledovat nejen schopnost
adaptace studentů na nové prostředí, ale také velmi vysokou míru tolerance k jinakosti. Zbývá si jen přát, aby jim
tento postoj v dalším životě vydržel co možná nejdéle. 						
Erich Stündl

Informační centrum vám přeje krásné Vánoce a v novém roce 2013 hodně štěstí,
úspěchů, pohody a zdraví.

KULTURA
20. - 23. 12.

Čt - Ne / u kašny sv.
Flo-riána na nám. Míru
Tradiční prodej ryb na vánoční stůl.

26.

St / 18:00 / kostel Navštívení Panny

St / 19:00 / Čajovna a kavárna U
Černého draka

Koncert pěveckého sboru Dalibor

Poetický večer na téma Literatura severu.

Vstupné dobrovolné

V lednu se literaturou přeneseme do
zasněžených severských lesů a ledových hor.
Vstup volný

28. Pá / 17:00 / Fabrika

21. Pá / 9:00 / Divadlo Trám

Na muzice ve Fabrice

Sedm kroků od prádelny

K poslechu a tanci hraje dechový orchestr

Školní představení. Leonardo Gershe
a divadlo DOMA Svitavy. Toto představení
je určeno pro studenty střední zdravotnické
školy.

Astra Svitavy pod vedením kapelníka Pavla

 20:00 / klub Tyjátr
Vánoční rockotéka
Tyjátrovská rockotéka plná kvalitní české i zahraniční rockové hudby + vánoční akce na baru.
Vstupné: dobrovolné

Pospíšila. Vstupné 50 Kč
 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Úplňkové bubnování s workshopem Simkary Andreje Koláře.
Vlastní nástroje si můžete vzít s sebou, nebo
si je zapůjčit v čajovně. Vhodné také pro
začátečníky. Vstupné dobrovolné

29. So / 19:30 / kino Vesmír

22. So / 18:00 / klub Tyjátr

Led Zeppelin – Live in London 2007

„1fucking christmas2“

Poprvé od rozpadu kapely po smrti Johna
Bonhama, Led Zeppelin zahráli v Londýně
kompletní set. Zvuk mixovaný přímo členy
kapely a 17 použitých kamer jsou zárukou
skvělého zážitku! Vstupné: 150 Kč

Vystupující smečky: Barricade, Dirty Talking,
Bumgrang3, Sněžná slepota a další.
Vstupné: 80 Kč

23. Ne / čtvrtá adventní neděle
 13:00 -17:00 / náměstí Míru
Adventní trhy
Prodej výrobků s vánoční tématikou,
různých specialit a občerstvení.

24. Po / 22:00 – 24:00 / městské muzeum
a galerie
Štědrý večer v muzeu
Zveme vás na vánoční společné setkávání se
s přáteli v muzeu ve době po štědrovečerní
večeři a před tradiční návštěvou půlnoční
mše. Zahrát a společně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští muzikanti, připraven je čaj i svařené víno. A také
krásné výstavy: Svitavský betlém, Patchwork
a sochy Vladimíra Preclíka.

31. Po / 17:56 / nám. Míru
Silvestrovský ohňostroj

2. St / 19:00 / Čajovna a kavárna u Černého

10. Čt / 9:00 – 11:00 / MC Krůček
Přednáška „Zítra už je pozdě“ – základy
První pomoci
Určeno pro laickou veřejnost. Nahlásit účast
a hlídání dětí. Tel. 733 539 810, k.krausova@
email.cz
 9:00 – 13:00/ MC Krůček, Fabrika – učebna
Brainstormingová skupinka v rámci projektu „Mám rodinu a podnikám“
Práce z domu, home-office, pod vedením
Sylvy Horákové. Přihlášky a podpora hlídání
dětí na jaroslava.rich@gmail.com, 734 134
759

 19:00 / Fabrika
Koncert KPH: Czech virtuosi
Brněnský komorní orchestr. Vstupné 120
Kč, členové KPH 60 Kč. Předprodej vstupenek od 2. 1. 2013 v recepci Fabriky.

11. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples 4.B Gymnázia Svitavy

draka
 20:00 / klub Tyjátr

Poetická čajovna na téma: Literatura ze
severu

Rockotéka

4. Pá / 19:00 / Fabrika

Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na přání. Vstupné dobrovolné

Ples volejbalistů Svitavy

12. So / 19:00 / Fabrika
 19:00/ restaurace Pod Hodinami
kapela Sifon
 19:00 / klub Tyjátr
Večer (téměř) tříkrálový

25. Út / 19:30 / Fabrika

Koncert pěvecké-ho sdružení Červánek.

18. vánoční bigbít

8. Út / 13:00 – 19:00 / Nízkoprahový klub

hrají: Hypnotic face, Trio de Janeiro, Sin Joy,
Achtung, The Night s Joy, Z band, Pohřební
hranice. Vstupné do 20 hod. 120 Kč, po 20
hod. 150 Kč

9.

Marie

Díra
Filmový maratón
Promítání filmů různé tématiky.

Maturitní ples 4.B Obchodní akademie
Svitavy

 20:00/ klub Tyjátr
Jen tak - 4. ročník improvizovaného
večera.
Přijďte vystoupit, nebo se jen podívat.
Večer bude zahájen v 18:30 hod. v Divadle
Trám + bude se pokračovat v klubu Tyjátr
+ promítání filmu Jana Vejnara „Ve vlaku“.
Vstupné dobrovolné

KINO
20. - 22. 12. / Čt, Pá, So / 19:30
Pí a jeho život USA 2012 premiéra
Příběh natočený podle románu Yanna Martela se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna
majitele zoologické zahrady, z něhož bude
později ředitel. Pí si jednou vyjede lodí na
Tichý oceán, ale loď ztroskotá a on dostane
pouze na záchranný člun, kde s ním plují
i hyena, samice orangutana, zebra a tygr
indický. Celý tento příběh je o víře, naději
i šanci přežít tuto nešťastnou událost. Režie:
Ang Lee. Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky

3. - 5. 1. / Čt, Pá, So / 19:30
Bídníci USA 2012 premiéra!
Boj. Sen. Naděje. Láska.
Bídníci jsou největší muzikálový fenomén

22. 12. / So / 08:00 - 16:00 / Fabrika

současnosti natočený podle slavného

Šachový turnaj dětí

románu Victora Huga. Hugh Jackman,
Russel Crowe a další. Režie: Tom Hoppe

3. 1. / 20:00 / hala Na Střelnici

(Králova řeč). Vstupné: 100 Kč / titulky /

Qanto Tuři Svitavy - NH Ostrava

157 minut

4. - 5. 1. / Pá / 17:00 / So / 15:00 a 17:00
Zvonilka: Tajemství křídel USA 2012
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého

27. 12. / Čt / 19:30

domova do tajemných Zimních lesů… Ani-

Skyfall USA 2012

movaná pohádka. Režie: Pegy Holmes, Bobs

Daniel Craig opět v roli Jamese Bonda, agenta 007, kterého stvořil Ian Fleming. V pořadí
23. bondovka. Tentokrát bude Bondova loajalita vůči M (Judi Dench) vystavena nelehké
zkoušce. Režie. Sam Mendes. Vstupné: 100
Kč / od 12 let / titulky / 144 minut
28. 12. / Pá / 19:30
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část USA 2012
Finále bude nesmrtelné! Poslední díl
úspěšné série. Bella porodí krásnou holčičku
a zvyká si na upírský život, ovšem ironií je,
že právě v této dokonalé chvíli se zdá, že vše
přijde vniveč. Kriste Steward a Robert Pattinson v hlavních rolích dobrodružného dramatu, fantasy i romantického filmu. Režie:
Bill Condon. Vstupné: 80 Kč / titulky / od
12 let / 115 minut
29. 12. / So / 19:30
Led Zeppelin – Live in London 2007
Vůbec poprvé od rozpadu kapely po smrti Johna Bonhama Led Zeppelin zahráli
v Londýně kompletní set, ve kterém nechybí hity, jako Stairway to Heaven, Black Dog
a Rock‘n‘Roll. HD kvalita, 17 použitých
kamer a zvuk mixovaný přímo členy kapely
jsou zárukou skvělého zážitku! Vstupné: 150
Kč / originální znění / 124 minut

SPORT

Gannaway. Vstupné: 80 Kč / dabováno / 76
minut

Basketbal MNBL

5. 1. / 18:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B - Mladá Boleslav
Basketbal II.liga
10.00 + 12.00 tělocvična gymnázia OP
ml.žáci U14 Basketbal TJ Svitavy - Trutnov

6. 1. / 10.00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B - Žižkov

8. - 9. 1. / Út, St / 19:30
Sedm psychopatů USA 2012
Tentokrát unesli špatného psa… Černá
komedie. Colin Farrel, Chrisopher Walken,
Woody Harrelson, Olga Kurylenko, Tom
Waits a další. Scénář a režie: Martin McDonagh. Vstupné: 90 Kč / od 12 let / titulky
/ 109 minut

10. 1. / Čt / 19:30
Návrat do Silent Hill USA 2012
Když její otec zmizí, je vtáhnuta do děsivé
dimenze, která zná vysvětlení podivných
nočních můr, jež provázejí její dětství. Horor.
Scénář a režie: Michael J. Basset. Vstupné:
90 Kč / od 15 let / titulky / 95 minut

II. liga muži
 12:30 / hala Na Střelnici
Pardubická liga dorostenců: turnaj
Florbal
 6. 1. / Čenkovice
testovaní lyží firmy Sporten

7. 1. / Po / 9:00 / louka naproti restaurace
U jelena
„Zimní liga házedel“ – I. kolo
12. 1. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy „A“ – VK Lanškroun „B“
Volejbal: KP I. tř. - ženy

11. - 12. 1. / Pá / 19:30 / So / 17:00 a 19:30
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část USA 2012
Finále bude nesmrtelné! Poslední díl úspěšné
série. Kriste Stewarda Robert Pattinson
v hlavních rolích dobrodružného dramatu,
fantasy i romantického filmu. Režie: Bill Condon. Vstupné: 80 Kč / titulky / od 12 let /
115 minut

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Pardubice
Volejbal: KP I. tř. - muži
 18:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - Sluneta Ústí nad
Labem
Basketbal MNBL
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