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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
únor 2013							
Alice Štrajtová Štefková
město

Masopust a staročeská zabíjačka
TOP akcí měsíce února je Masopust se staročeskou zabíjačkou.
Letošní se odehraje v sobotu 16. února od 14 hodin na náměstí Míru.

Víte, že masopustní veselí zaplní svitavské náměstí letos již podesáté? Proč nezkusit obměnu? Devětkrát do Svitav
zavítali masky a muzikanti z Vortové, a tak jsme letos do Svitav pozvali pouliční divadlo Kvelb z Českých Budějovic, jehož členové nastudovali téma masopustu trochu jinak. Obrovský žebřiňák, velcí čtyřmetroví panáci (velké
postavy na zádech herců) tančí, hraje muzika, tu a tam se mihne slaměná postava. Není vyloučeno, že zde potkáte
něco, co jste v životě nepotkali anebo někoho, koho důvěrně znáte jen ze svých nejfantastičtějších snů. Každopádně nebudou chybět postavy, které jsou přítomné všem českým či moravským masopustům-fašankům. Představení vychází ze situací, které se odehrávaly a odehrávají při masopustech u nás. V tomto tyátru je radost, humor
a lehkost a hlavně kus dávných zvyků našich předků. Divadlo Kvelb nepřijede do Svitav poprvé. Před dvěma lety
přivezli jeho herci na svitavské náměstí dvoumetrové vejce s ukázkami velikonočních zvyků.
Na letošním programu se budou podílet i místní - Svitavská dvanáctka doprovodí masopustní průvod a bude
vyhrávat po celé odpoledne na horní části náměstí.

Netradiční masopustní průvod vyjde od fontány na spodním náměstí, před starou radnicí požádá starostu města
o povolení k obchůzce, sehraje první z divadelních kusů a bude pokračovat na horní náměstí, kde na vás kromě
masopustní veselice, tance a muziky bude čekat zabijačková polévka, tlačenka, jitrnice, ovar, chleba se sádlem.
Chybět nebudou stánky s dalším občerstvením, pivem, svařákem či medovinou. Tak, jak to má být. Mediálním
partnerem akce je Český rozhlas Pardubice.		
Blanka Čuhelová
					

Ples města Svitavy
Již v minulém roce jsme navázali na tradici úspěšných plesů města Svitavy. Ten letošní (v pořadí sedmý) se bude
konat 1. března od 20:00 hodin v prostorách Fabriky. Při vstupu vás pobaví mladé hudební seskupení DOZING
BROTHERS ze Svitav, k tanci a poslechu zahrají oblíbená svitavská kapela Z-BAND, dále kapela MEFISTO z Mohelnice, netradiční bude vystoupení cimbálové muziky. A celý ples zahájí mažoretky ze ZŠ Lačnov. Čeká na vás
samozřejmě i občerstvení - svatební koláčky a půlnoční guláš. Všichni jste srdečně zváni!
Vstupenky jsou v prodeji od 4. února v Informačním centru na náměstí Míru 48 za 250 Kč.
Za organizační tým Eva Huschková

Senátor Martínek otevřel senátorskou kancelář
Senátor Martínek otevřel ve Svitavách za účasti starostů a dalších hostí z veřejného života v regionu svou senátorskou kancelář. Senátor navazuje na práci svých předchůdců senátorů Jiřího Brýdla a Václava Koukala. Je v Senátu
členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Je členem stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova a místopředsedou podvýboru pro dopravu. Senátor se chce věnovat mimo práci v Senátu také výrazně
svému regionu. Proto plánuje také taková opatření, aby s ním voliči mohli pravidelně hovořit.
Proto každé první pondělí v měsíci bude mít hodiny pro veřejnost v Moravské Třebové od 15.30 – 17.00 na
radnici, každé druhé pondělí v Poličce na radnici ve stejném čase. V jednání je podobná možnost ve Skutči
a Litomyšli. Ve Svitavách bude senátor pro občany v úterý od 9.00 – 13.30 hodin v kanceláři na adrese Milady
Horákové 10, přízemí vpravo. Asistentkou pro Svitavsko je Milada Tesařová spojení: mobil +420 606 590 632,
email: milada.tes@seznam.cz, pro Chrudimsko Božena Pekařová spojení: mobil +420 724 139 031, email: ovv.
chrudim@cssd.cz. Spojení do kanceláře: +420 461 540 784.

Ankety pro Svitavy
Dovolujeme si vás upozornit, že právě prezentujeme na webu města v aktualitách tři akce, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Pokud se jich zúčastníte, můžete napomoci dobré věci.
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Rákosníčkova hřiště

2.

Dotazníková akce MAS Svitava

3.

Zlatý erb

Rákosníčkova hřiště
Společnost Lidl i letos pokračuje v projektu stavby dětských Rákosníčkových hřišť. Konkrétní místa, kde pohádková hřiště vyrostou, nově vybere veřejnost. Rozhodující hlasování probíhá od 1. do 28. února 2013. Šanci získat
nové Rákosníčkovo hřiště mají všechna města, v jejichž blízkosti se nachází prodejny Lidl. Místní mohou výstavbu
zbrusu nového hřiště ve svém okolí podpořit hlasováním na webových stránkách: www.lidl-rakosnickova-hriste.
cz, nebo lze hlas poslat i prostřednictvím SMS zprávy. Hlasování veřejnosti je podpořeno soutěží o atraktivní
ceny, mezi nimiž nechybí ani rodinné pobyty či dětské sportovní potřeby.

Dotazníková akce MAS Svitava
Vyplněním dotazníku máte možnost se aktivně zapojit do zpracování Integrované strategie rozvoje území MAS Svitava pro získání dotační podpory v novém programovém období 2014 - 2020. Vyhodnocené dotazníky budou sloužit ke zpracovaní strategie, ze které bude Místní akční skupina Svitava (MAS)
vycházet v následujícím dotačním období a které může našemu regionu přinést ročně až 100 mil. Kč! Vyplněné dotazníky zasílejte prosím elektronicky na e-mailovou adresu: massvitava@svi.cz , nebo odevzdejte
v informačním centru nejpozději do 10. března 2013.

Zlatý erb
Město Svitavy přihlásilo svůj web do soutěže Zlatý erb. V pondělí 4. února bylo zahájeno hodnocení webů v krajských kolech a uzávěrka příjmu hlasů pro krajské ceny veřejnosti je v pondělí 25. února 2013 do 16 hodin. Proto
prosíme všechny, kteří jsou s webem města spokojeni a chtějí ho podpořit v soutěži, aby poslali svůj hlas. Stránku
pro hlasování naleznete na: http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-16095.htm . Po odeslání vyplněného formuláře
Vám přijde do mailu zpráva, která obsahuje odkaz, na který když kliknete, potvrdíte svoji volbu. Bez tohoto potvrzení by byl hlas neplatný! Hlasovat můžete pouze jedenkrát.
Podrobnější informace naleznete v jednotlivých zprávách na webu města. Mnohokrát děkujeme za vyplnění
i za další šíření této zprávy. 								
Zuzana Pustinová

Modrá škola slaví masopust
20. 2. pořádá naše škole od 13:30 ostatkový průvod Lačnovem
v maskách. Od 16:00 se všichni sejdeme v lačnovské Rychtě na
masopustním karnevalu.
23. 2. od 19:00 zveme všechny dospělé do lačnovské Rychty
na masopustní zábavu.
Mirek Smolej
ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Karneval na ledě
Na svitavském zimním stadionu se dne 9. února od 14 do 16 hodin konal Karneval na ledě. Akci pořádá DDM
Svitavy ve spolupráci s firmou Sportes Svitavy. V letošním roce byla zaznamenána daleko větší účast rodičů s dětmi než v předchozích letech. Organizátory byly připraveny soutěžní hry pro jednotlivé věkové kategorie, i pro ty
úplně nejmenší. Děti i jejich rodiče si užili příjemné odpoledne plné soutěží. Na konci akce všichni vytvořili „vláček“
a obkroužili zimní stadion. Na závěr jsme se všichni společně vyfotili a všechny děti dostaly od zaměstnanců DDM
malý dárek. Všechny fotografie jsou možné shlédnout na: tramtaryje.rajce.net

Těšíme se na Vaši účast, snad ještě ve větším počtu, v příštím roce.
Robert Snášil – ředitel DDM Svitavy

Pohádky pro společné čtení
Do konce března budou ve Fabrice před knihovnou k vidění ilustrace z projektu Pohádky pro
společné čtení. Projekt vznikl v Městské knihovně ve Svitavách na podporu čtenářství dětí se
specifickými poruchami učení. Jejich autorkou je Alena Vorlíčková, lektorkou předsedkyně
Dyscentra v Praze Lenka Krejčová. Pohádky jsou volně ke stažení na www.booksy.cz, jsou
vhodné pro společné čtení a hraní rodičů a dětí. PSČ jsou v současné době součástí kampaně Rosteme s knihou.					
		
Marta Bauerová

Dílčí informace o pravidelném programu
Úterý dopoledne v Krůčku
Od 10 hodin se na Vás těší Terezka Veitová na dílničce Za písničkou s Notičkou. Notička si zazpívá a zatancuje
s dětmi od 2 do 3 let. Věnuje dětem celou hodinu a pro maminky s dětmi, které nespěchají domů, má Terka připraveno od 11 do 12 hodin malé tvoření. Děti mají radost z vyrobeného předmětu, z prožitého dopoledne mezi
kamarády. Přijďte i vy dopřát svému dítěti kamarády, radost z hudby, pohybu a tvoření. I vy nebudete sama, / pro
tatínky/ sám, seznámíte se se skupinou lidí stejně „postižených“ a s podobnými problémy – s lidmi na rodičovské
dovolené.
Těší se na vás Terezka Veitová a tým MC Krůček

Dílny tvořivosti s Terkou
5.
12.
12.
19.
22.
22.
26.

15:00 - 17:00
11:00 - 12:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
09:00 - 12:00
16:00 - 21:00
15:00 - 17:00

Keramika – přijďte tvořit do Domova na rozcestí (DNR)
Eko dílna, šperky z pet lahví
Valentýnská sklenice, dárek pro maminky a všechny ženy k svátku
Vyrábíme látkové květiny, květiny z organzy, ze stuhy
DNR v Krůčku, pleteme košíky, pro velký úspěch opakujeme / pro rodiče s dětmi! /
Večerní dílna tvořivosti – PEDIG - pleteme košíky z proutí, pro rodiče s dětmi i bez dětí
Korálkování s Mončou
Za MC Krůček Kateřina Krausová

Skupinové konzultace Slaďování rodiny a práce v rámci projektu Mám rodinu a podnikám
Pokud máte problémy se sladěním svého pracovního, rodinného a osobního života, rády bychom vám nabídly
účast na konzultacích. Pro klienty a klientky projektu nabízíme jak individuální formu, tak skupinovou. Jde o skupinu 7 osob, které se budou pravidelně setkávat každé druhé pondělí a společně budou interaktivní formou pracovat na tématech osobního poznání, zvyšování sebeúcty, rozvoje schopností, plánování úkolů a slaďování obecně.
Konzultace i hlídání zdarma, vede psycholožka Mgr. Monika Čuhelová, konzultantka projektu. Bližší informace
cuhelova@svi.cz, 739 085 457. Pozor, v projektu máme už pouze poslední volná místa.

Flexi práce s rodinou
Jste na rodičovské dovolené a vracíte se do práce? Hledáte zaměstnání a máte malé děti? Jste žena spadající do
kategorie 50+? Jste zaměstnavatel, který je nakloněn alternativním pracovním úvazkům? Zajímá vás, co jsou to
flexibilní formy práce? Pak je projekt Flexi práce s rodinou právě pro vás.
Projekt realizuje Mateřské a rodinné centrum Krůček od 1. prosince 2012, je podporován z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost(CZ. 1.04/3.4.04/88.00197) a obecně se zabývá rovnými příležitostmi žen a mužů
na trhu práce a slaďováním pracovního a rodinného života.
Hlavním cílem projektu je zlepšit situaci týkající se zaměstnanosti ve Svitavách a okolí s možností využití flexibilních
forem práce.
Pro všechny cílové skupiny jsme připravili vzdělávání, právní a generové poradenství. Pro zaměstnavatele navíc
nabízíme možnost získat podporu formou mzdových příspěvků.
Partnery projektu jsou město Svitavy a SVITAP J. H. J. spol s r. o.
Úvodní semináře projektu proběhnou 22.1., 12.2. a 26.2. 2013.
Pokud vás projekt zajímá, kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Michaelu Luňáčkovou:
lunackova.michaela@gmail.com.
Mgr. Monika Čuhelová, manažerka projektu

4 x Mistr České republiky pro Modelklub Svitavy
Letečtí modeláři ze Svitav a okolí, seskupení v organizaci Modelklub Svitavy, která má v současnosti kolem 80-ti
členů a patří do Svazu modelářů České republiky, ani v roce 2012 nezaháleli. V průběhu roku se zůčastnili celkem
19. soutěží (z toho 10 mimo Svitavy) a na těchto akcích získali 17 prvních, 19 druhých a 19 třetích míst.
Soutěžní činnost začala hned na počátku roku, kdy modelklub pořádal tzv. Zimní ligu házedel, která se koná pravidelně již 32 let. Je již pravidlem, že se v ní členové Svitavského modelklubu umisťují na čelních místech a dobře
si vedou i začínající členové z řad mládeže.
V měsíci dubnu a květnu, kdy pomalu začínala modelářská sezóna se členové modelklubu zúčastnili několika soutěží volných modelů např. v Litomyšli nebo v Chocni. Počátkem června se na našem modelářském stadionu konalo
Mistrovství České republiky v kat. F2D na němž členové našeho klubu smetli konkurenci a obsadili první tři místa.
Další větší akcí, pořádanou v našem areálu byl rovněž v měsíci červnu Přebor Pardubického kraje, ve kterém naši
žáci obsadili první tři místa hned ve dvou kategoriích a to UŠ a UR20.
Dále určitě stojí za zmínku Mistrovství republiky mládeže v Hradci Králové, kde naši mladí modeláři obsadili
v kategorii UŠ první, třetí a páté místo a v kategorii UR20 třetí a páté místo.
Na vrcholné akci, kterou bylo Mistrovstvi České republiky upoutaných modelů konané v září v Hradci Králové pak
vybojovali naši členové v kat. UŠ první, třetí a čtvrté místo. Dále v kat. UR20 páté, sedmé a osmé místo a konečně
v kat. UR25 první, druhé a třetí místo.
Velice dobře si vedou naši členové i v celostátních žebříčcích. V upoutaných modelech v kategorii UŠ je mezi dospělými na 1. místě, Dalibor Toman, páté místo získal Weis Pavel. Mezi žáky je pak ve stejné kategorii na prvním
místě Jiří Popelka druhý je Václav Zahálka. Nesmíme zapomenout ani na kategorii Rodeo kde máme mezi žáky
kategorii UR20 Vaculík Lukáš na třetím, Kopřiva Jan na čtvrtém místě a Svoboda Josef na pátém místě, v seniorech
Melík Jan a Hladký Josef získali třetí a čtvrté místo Další kategorii UR25 Hladký Josef získal druhé místo.
Jako každoročně, tak i v roce 2012 pořádal Modelklub Svitavy také modelářské soustředění. Konalo se v červenci
a bylo zaměřeno hlavně na práci s mládeží, stavbu a létání s upoutanými modely. Po týdnu stráveném na modelářském stadionu v „Cihelně“ tak uměl nejeden úplný začátečník už velice slušně ovládat svůj model a od zkušených
modelářů pochytil mnoho dalších cenných rad pro svoji zálibu.
Již několik let funguje úspěšně také modelářský kroužek v nových prostorách získaných náhradou za zrušený
DDM. Vede ho předseda našeho klubu p. Jindřich Samek a pomáhá mu p. Josef Hladký. Zde získávají zájemci
z řad mládeže první zkušenosti a staví si své první modely.
Osobně se domnívám, že modelářská činnost je koníček velice zajímavý a všestranně rozvíjející různé druhy dovedností. Od manuelní zručnosti, kterou mládež dnes už často velice postrádá, až po znalosti z oboru elektroniky
či počítačů.
						
Milan Weis

ZŠ Felberova – Lyžařský výcvikový kurz 2013
Jako každý rok vyrazili i letos v lednu žáci 7. ročníků do krásného prostředí Čenkovic v Orlických horách na lyžařský výcvikový kurz. Strávili zde několik příjemných dní se svými spolužáky
a zároveň měli možnost osvojit si řadu nových dovedností jízdu na lyžích, na vleku, a dokonce i na snowboardu. Z kurzu se děti vrátily spokojené, plné nových zkušeností a zážitků
a k radosti rodičů i zdravě unavené. Otevřely se jim nové možnosti a jejich radost byla znát. Potěšilo nás, když jsme slyšeli
věty typu: „Řeknu našim, ať mi koupí lyže.“ - „Je to skvělý.“
- „Musím říct taťkovi, ať to zkusí, já ho to naučím.“ Naše závěrečné poděkování patří nejen dětem, rodičům a učitelům, ale
také firmě Sportes, jejíž zařízení můžeme k plné spokojenosti
využívat. Tak zase za rok!
		
Víšková Petra

Výsledky druhého dílu veřejných závodů
Druhé veřejné závody o Čenkovický pohár se konaly v sobotu 10. února. Kopec byl připraven na výbornou, počasí
nám také přálo, a tak se 110 zaregistrovaných závodníků mohlo předvést.
Byly k vidění krásné výkony. Soutěžilo se o lákavé ceny. Mediálním partnerem akce bylo Rádio Petrov. Hlavním
sponzorem akce byla firma O Style a organizátorem závodů byla firma SPORTES Svitavy, s.r.o. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu celého nedělního závodu.
Další možnost zkusit si zazávodit budete mít 9. března.
Přinášíme Vám výsledky jednotlivých kategorií a fotografie.		

VIDEO ZDE

kategorie Myšáci (rok narození 2005 - 2012)
pořadí
1.
2.
3.

jméno
Špačková Nela
Tlachač Marek
Hamplová Tereza

rok narození
2005
2005
2005

čas 1. kolo
53,65
55,52
59,56

čas 2. kolo
55,57
57,19
63,31

čas celkem
109,22
112,71
122,87

čas 1. kolo
44,36
52,75
55,91

čas 2. kolo
47,10
55,50
59,06

čas celkem
91,46
108,25
114,97

čas 1. kolo
42,94
45,43
47,34

čas 2. kolo
43,94
46,17
46,81

čas celkem
86,88
91,6
94,15

kategorie Mladší dívky (2001 - 2004)
pořadí
1.
2.
3.

jméno
Beránková Adéla
Říhová Adéla
Hamplová Kamila

rok narození
2002
2001
2003

kategorie Mladší chlapci (2001 - 2004)
pořadí
1.
2.
3.

jméno
Jasanský Max
Špaček David
Havlina Tomáš

rok narození
2002
2003
2001

kategorie Starší dívky
pořadí
1.
2.
3.

jméno
Mykysková Tereza
Hájková Kateřina
Hicklová Zdena

rok narození
1997
1999
2000

čas 1. kolo
46,53
47,67
47,76

čas 2. kolo
48,37
48,27
49,95

čas celkem
94,9
95,94
97,71

rok narození
1998
1997
1998

čas 1. kolo
49,44
48,69
49,42

čas 2. kolo
49,30
50,48
50,34

čas celkem
98,74
99,17
99,76

rok narození
1977
1996
1972

čas 1. kolo
46,51
48,59
49,44

čas 2. kolo
X
X
X

čas celkem
46,51
48,59
49,44

rok narození
1992
1974
1972

čas 1. kolo
44,53
45,64
45,70

čas 2. kolo
X
X
X

čas celkem
44,53
45,64
45,70

rok narození
1962
1971
1966

čas 1. kolo
50,22
56,65
57,65

čas 2. kolo
X
X
X

čas celkem
50,22
56,65
57,65

rok narození
1965
1963
1947

čas 1. kolo
45,16
45,68
50,10

čas 2. kolo
X
X
X

čas celkem
45,16
45,68
50,10

kategorie Starší chlapci
pořadí
1.
2.
3.

jméno
Stolín Petr
Novotný Jan
Strnad Jan

kategorie Ženy
pořadí
1.
2.
3.

jméno
Beránková Milena
Benčová Karolína
Hicklová Zdenak

kategorie Muži
pořadí
1.
2.
3.

jméno
Hickl Milan
Pipek Jaromír
Jasanský Martin

kategorie Starší ženy
pořadí
1.
2.
3.

jméno
Dudková Dana
Křižovičová Hana
Hynková Kamila

kategorie Starší muži
pořadí
1.
2.
3.

jméno
Machač Luboš
Pavlek Břetislav
Dostál Oldřich

KULTURNÍ NABÍDKA
KULTURA
15. Pá / 19:00 / Fabrika

Maturitní ples oktávy Gymnázia
 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Strejci
 20:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Café Industrial – unplugged koncert ostravské kapely pohybující se žánrově někde mezi
folkem a jazzem. V čajovně vystoupí v rámci
svého již tradičního turné po čajovnách s názvem ČAJČAJÉ. Vstupné dobrovolné

 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti
Vstupné dobrovolné u obsluhy

16. So / 8:00 / Fabrika – 3. podl. (č. 1, 2)
Šachový turnaj
 10:00 -17.00 /Čajovna a kavárna U Černého draka
Uvolněná komunikace
seminář s panem Josefem Šálkem, workshop
intuitivní a přirozené komunikace. Cena 950 Kč
Na seminář je nutno se přihlásit nejpozději do
pátku na tel.: 736619384, více na našich fb
stránkách www.facebook.com/cajovnasvitavy

strojů (vrakopunk z Poličky) a Omakalamuhopotajmu (experimentálně – rockové těleso
z Trstenicka). Vstupné 50 Kč

17. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Divadlo Kaká Praha: Děti moře
Autorská pohádka o podmořském dobrodružství. Hrají: Jana Kollertová, Štěpánka Glogarová. Vhodné pro děti od 4 let / vstupné 50 Kč,
rodinné pasy

18. Po / 8:30 a 10:15 / Fabrika

školní představení: Kejklířské divadlo
z Doudleb: Ať žije Kocourkov! Satirický příběh
s nadsázkou a ironií vypráví o důvodu zkázy
Kocourkova. Doporučeno od 3. roč. ZŠ po
nižší roč. gymnázia / vstupné 35 Kč

19. Út / 17:00 / městská knihovna - studovna
Fantasy literatura očima čtenářky - studentky
Kateřiny Mudré

20. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika

22. Pá / 9:00 - 12:00 / MC Krůček

Seminář „Sourozenecké konstalace“. Vede
psycholožka Mgr. Monika Čuhelová. Nahlásit
účast a hlídání dětí - tel. 739 085 457, e-mail:
cuhelova@svi.cz

 19:00 / Fabrika
Maturitní ples SZŠ Svitavy
 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Aper
 20:00 / klub Tyjátr
Kaderus Blues (blues-acoustic) Moravská Třebová. Kapela Kaderus Blues vznikla
v roce 1994, kdy se členové vrátili k základům
a vzorům, podle nichž začínali po roce 1970.
Muzikanti úročí roky strávené v bigbítových
kapelách a zkušenosti jim dovolují s nadhledem vyjádřit expresivitu, dynamiku, cit a vše,
co interpretace blues potřebuje.

školní představení: Divadlo Pohádka Praha:

Nasaďte ski (alternative-big-beat) Polička

Jak se Honza učil čarovat. Pohádkový muzikál
na motivy českých pohádek o Honzovi a o tom,
že bez práce nejsou buchty. Doporučeno pro
1. stupeň ZŠ a MŠ / vstupné 35 Kč

Vstupné 70 Kč

23. So / 19:00 / Fabrika

 19:00 / Fabrika
Jiří Schmitzer

 21:00 / klub Tyjátr

Kytarový recitál se zcela nezaměnitelnou hudbou, vtipnými texty s notnou dávkou dobře
mířené ironie. Jeho koncerty se vyznačují výbornou show a nekončící zábavou. Předprodej
vstupenek od 6. 2. v recepci Fabriky. Vstupné
200 Kč

21. Čt / 13:00 – 18:00 / Nízkoprahový klub

Ples Qanto

Dubstep Juice / Alah, Paul Gate
Vstupné 49 Kč

25. Po / 19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka
Úplňkové bubnování s workshopem Simkary Andreje Koláře. Přijďte si zabubnovat

 14:00 / náměstí Míru
Masopust + staročeská zabijačka

Díra

Díra v zajetí češtiny - Workshop věnovaný

a zahrát na nejrůznější nástroje. Vlastní bubny
a nástroje s sebou, nebo si je můžete zapůjčit
v čajovně. Vstupné dobrovolné

Tradiční masopust tentokrát v podání divadla
Continuo z Českých Budějovic a svitavských
dechovek. Chybět nebudou zabijačkové hody
- ovárek a polévka, kroupy, jitrničky a tlačenka.

mezinárodnímu dni mateřského jazyka. Akce
je pro děti a mladé lidi ve věku 9 – 23 let, vstup
volný

 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet (KPH). Tajemství

 18:00/ Čajovna a kavárna U Černého draka
Mantry a bhadžany – zpívání manter s Davidem Breiterem a jeho přáteli. Vstupné dobrovolné.

 20:00 / restaurace U Golema
Metalové výpeky
Vstup volný

 20:00 / klub Tyjátr
Omakalamuhopotajmu + Rachot strojů
Po roce se do Tyjátru vrací dvojice kapel Rachot

 16:30 – 18:30 / MC Krůček
Seminář - „ Zítra je již pozdě“ - základy První
pomoci – první část čtyřdílného cyklu. Určeno
pro laickou veřejnost. Nahlásit účast a hlídání
dětí. Tel.733539810, k.krausova@email.cz

 17:00 / Fabrika
Sportovec roku. Vyhlášení nejlepšího spor-

země - Hádej, kolik je hvězd? Mono no aware
/ On the Edge of Beauty. Předprodej vstupenek od 11. 2. v recepci Fabriky. Vstupné 150 Kč
(členové KPH 75 Kč)

26. Út / 17:00 / Fabrika – aula (3. podlaží)

Virtuální prohlídka Svitav – přednáška his-

tovce města Svitavy.

torika Mgr. Radka Fikejze

 18:00 / městské muzeum a galerie
Muzejní čtvrtek. Osobnosti české krajino-

27. St / 17:30 /Koncertní sál ZUŠ

malby - Julius Mařák. Po Antonínu Chuttussim
o další z výrazných osobností české moderní
krajinomalby, přednáší Hana Řeháková, ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích.

 19:00 / Fabrika
Petr Spálený & Apollo Band. Benefiční

Žákovský hudební večer

koncert pro Středisko sociálních služeb Salvia
Svitavy. Koncert hudebníka, skladatele, kytaristy, flétnisty, bubeníka a především majitele
nezaměnitelného hlasu s kapelou Apollo Band.
Předprodej vstupenek od 13. 2. v recepci Fabriky. Vstupné 200 Kč

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentů: Šitkredit a Film
jako Brno. Nízkoprahový klub Díra vás zve
na promítání dokumentárních filmů Šitkredit
a Film jak Brno. Film Šitkredit ukazuje příběhy
lidí, kteří se topí v dluzích. Dokumentární projekt Film jak Brno se věnuje prvomájové blokádě neonacistického průvodu očima studentů
FAMU. Vstup volný

28. Čt / 15:00 / MC Krůček

S lampionky za pokladem – od 15 hod veselice pro nejmenší v Krůčku a v 17 hod vyrážíme
od Fabriky s lampionky hledat poklad do parku.

1.3. So / 20:00 / Fabrika

26. - 27. / Út, St / 19:30

23. / 9:00 / hala Na Střelnici

Let USA 2013

TJ Svitavy – Spartak Slatiňany

Oscarový režisér Forresta Gumpa a Trosečníka
– Robert Zemeckis natočil jeden z nejprovokativnějších filmů roku. Manévr za hranicí lidského chápání zachránil letadlo plné cestujících.
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 138 minut
28. 2 – 2. 3 / Čt, Pá, So / 19:30
Život vždycky nejde podle plánu. Učitel dějepisu prochází psychickou krizí, léčí se v psychiatrické léčebně a vrací se domů. Tady začíná příběh s osmi nominacemi na Oscara. Excelentní
drama i komedie. V hlavní roli: Bradley Cooper.

SPORT
TJ Svitavy – VK Kometa Brno
Volejbal: 1. liga - junioři
16. / 10:00 / hala Na Střelnici

2.3. So / 15:00 / Čenkovice

Volejbal: 1. liga – kadetky

14. - 16. / Čt, Pá, So / 19:30

Hitchcock USA 2012
Za filmem, který šokoval svět, se skrývá ještě
jeden příběh. Rok 1960 a Alfréd Hitchock natáčí legendární Psycho. V hlavních rolích životopisného dramatu Anthony Hopkins a Helen
Mirren. Režie: Sacha Gervasi.

TJ Svitavy „A“ – Agel Prostějov „B“

16. / 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova

TJ Svitavy „B“ – Spartak Polička
Volejbal: KP – kadetky
16. / 18:00 / hala Na Střelnici

II. liga muži Basketbal TJ Svitavy B - BSK
Jičín. Basketbal
17. / 8:00 / Fabrika

2. Liga jihomoravského kraje. Box. Pořádá
klub Dynamo Svitavy a DDM Svitavy

Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 98 minut

17. / 9:00 / hala Na Střelnici

19. / Út / 19:30

II. liga muži Basketbal TJ Svitavy B – BK
Přelouč. Basketbal

Láska Francie, Německo, Rakousko 2012
Jeden z divácky nejúspěšnějších filmů roku. Jean-Louis Trintignant a Emmanuelle Riva jsou
manželé, kteří se milují celý život. Stáří si však
vybírá svou daň. Režie a scénář: Michael Haneke.
Vstupné: 80 Kč / titulky / 125 minut
20. - 24. / St, Čt, Pá, So, Ne / 19:30

Babovřesky ČR 2013

23. / 9:30 / UMT Lány

TJ Sy – Prostějov U17, 11:30 U16. TJ Sy
A – Zábřeh, 13:30. Kopaná
23. / 16:00 / hala Na Střelnici

2. liga mužů: Svitavy - Hradec Králové.
Florbal
24. / 8:00 / UMT Lány

Turnaj starších žáků. TJ Sy B – Litomyšl, 16:00
24. / 9:00 / hala Na Střelnici

Ochutnávky výživových doplňků, trénink zdarma

Kino Vesmír

OP st. žáci U15. Basketbal TJ Svitavy – Josefov. Basketbal

Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 122 minut

16. / 10:00 / hala Na Střelnici

koncert kapely Kowalski

23. / 9:30 + 11:30 / tělocvična gymnázia

Terapie láskou USA 2012 PREMIÉRA!

Ples města Svitavy

 8.00 - 18:00 / Expreska Svitavy
Svitavská 665
Den otevřených dveří.

Volejbal: KP I. tř. – muži

17. / 9:30 / UMT Lány

TJ Sy U19 – Vranová. TJ Sy B - Moravská
Třebová A, 12:00. Kopaná
17. / 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova

TJ Svitavy – Sok. Dolní Újezd
Volejbal: KP - juniorky
17. / 12:00 / hala Na Střelnici

Přebor elévů: turnaj. Florbal

Z dopisu venkovské drbny. Letní komedie
Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské
vesnice.

23. / 9:00 / hala Na Střelnici

Vstupné: 130 Kč / od 12 let / 120 minut

Volejbal: KP I. tř. - ženy

TJ Svitavy „A“– Spartak Slatiňany

Turnaj mladších dívčích přípravek
Volejbal: KP v přehazované - dívky
24. / 9:00 + 10:30 / tělocvična ZŠ Felberova

OP nejml. mini U11. Basketbal TJ Svitavy
- BK Ústí nad Orlicí. Basketbal
24. / 15:00 / hala Na Střelnici

2. liga mužů: Svitavy – Jaroměř. Florbal
2. 3. / 15:00 / Čenkovice

Koncert kapely Kowalski

Ples města

SVITAVY

1. března 2013 od 20.00 hod.
multifunkční centrum

Fabrika
Vystoupí:
Z-Band Svitavy
Slovácko mladší – cimbálová muzika Mikulčice
Mefisto Mohelnice
Mažoretky ZŠ Lačnov

Cena vstupenky je 250,– Kč
Občerstvení ve formě svatebních koláčků a půlnočního guláše
Předprodej: od 4. února 2013 v Informačním centru města Svitavy

Newsletter vychází v elektronické podobě zpravidla jednou za čtrnáct dní. Newsletter nepodléhá jazykovým korekturám, za správnost odpovídá autor. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná redaktorka: Alice
Štrajtová Štefková, alice.strajtova@svitavy.cz; redaktorka: Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova@svitavy.cz. Příspěvky posílejte na
společný e-mail: noviny@svitavy.cz. Realizace: Mr. Action, s.r.o. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz
– v Kalendáři akcí a na webu informačního centra.

