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

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
IV. Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2013
Město Svitavy spolu s Městským muzeem a galerií ve Svitavách vyhlašují pracovní setkání sochařů, jejichž oblíbeným materiálem je dřevo. Alois Petrus byl řezbář, který žil v letech 1945 - 68 ve Svitavách. Ve 30. letech dvacátého
století proslul jako autor bohatě zdobeného vyřezávaného nábytku a loutkových divadel, které se vyvážely do celého světa. Po roce 1945 již vyřezával především menší solitéry – stolní soupravy, kazety, tabla apod.
Termín a délka konání: 26. - 31. srpna 2013
Místo konání: Svitavský stadion
Smysl a záměr:
Ke kultuře života každého města patří také kulturní
prostředí, tedy i umělecká díla, která jsou součástí
městských ploch. Svitavský stadion se stal nejen
centrem sportu, ale i kultury, příjemného posezení
a procházek Svitavanů a zastávek turistů. Ke stávajícím 26 sochám přibude letos devět nových. Od
pondělí do soboty budou na stadionu vznikat pod
rukama řezbářů a řezbářek nové plastiky. Smyslem celé akce je nejen oživení stávajícího prostoru, ale také poskytnutí příležitosti lidem pro setkávání se, diskuzi
a pozorování výtvarníků při práci. Součástí budou pravidelné koncerty pro veřejnost přímo v místě konání memoriálu či na svitavském náměstí.
Obsahové, tématické zaměření:
Obsahové zaměření letošního řezbářského plenéru je Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Cílem je zkulturnění prostředí určeného dětem či vytvoření ladscapového herního prvku vhodného pro dětská hřiště. Materiál: pokácené kmeny stromů o délce cca 2,5 m (dub, jírovec, javor, jasan). Tentokrát se jedná o kmeny volné, takže budou použitelné pro tvorbu jak na výšku, tak na šířku. Je na vůli autora, zda vytvoří hravou sochu, či výtvarný prvek užitného umění.

Autoři:
•

Michal Hanula, Ružomberok, Slovensko

•

Jan Ježek, Dobruška, ČR

•

Jiří Jurka, Opatov, ČR

•

Jiří Kosina, Moravská Třebová, ČR

•

Vítězslava Morávková, Němčice u Litomyšle, ČR

•

Wit Pichurski, Opole, Polsko

•

Peter Steffan, MěstečkoTrnávka, ČR

•

Jaroslav Slavík, Ostrava, ČR

•

Jana Vytřasová, Ostrava, ČR

Na závěr memoriálu budou sochy předány starostovi města a stanou se nedílnou součástí prostoru pro
volno-časové aktivity Svitavského stadionu.
Doprovodný program jako součást memoriálu:
• 25. srpna
20:00 - koncert kapely BUTY - náměstí Míru
• 27. srpna
19:00 - koncert kapely Do větru - Svitavský stadion
• 29. srpna
19:00 - koncert kapely Jazz band - Svitavský stadion
• 30. srpna
19:00 - vernisáž Venkovky - náměstí Míru
20:00 - koncert Anety Langerové - náměstí Míru
• 31. srpna
12:00 - Přehlídka mažoretek - náměstí Míru
14:00 - Slavnost dechových hudeb - náměstí Míru
17:00 - vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse
- Svitavský stadion
19:00 - koncert kapely Happy To Meet - Svitavský
stadion
Více informací:
Mgr. Blanka Čuhelová, Městské muzeum
a galerie ve Svitavách
Máchova alej 1, 568 02 Svitavy
----------------------------------------------tel. 461 541 710, 777 579 859,
e-mail: cuhelova@muzeum.svitavy.cz
www.muzeum.svitavy.cz

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
IV. Řezbářský memoriál
Aloise Petruse 2013

TOP TÝDEN – SVITAVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
25. / Ne / 20:00 / náměstí Míru (u fontány)

Koncert BUTY
Vstupné: 100 Kč
30. / 18:00 / foyer Fabriky Svitavy

Vernisáž výstavy fotografií
Václav Müller a Zdenek Svánovský: Chrámy krále Lalibely a biblická místa
Fotografie jsou zaměřeny na země a místa spjatá s biblickými příběhy a uvidíte na nich výjevy z Izraele, Libanonu, Jordánska, ale i z unikátních monolitických chrámů v Etiopii. Zpestřením vernisáže bude vystoupení písničkáře Petra Sedláčka a povídání s autory o vzniku fotografií.
30. / Pá / 20:00 / náměstí Míru (u fontány)

Aneta Langerová & kapela
Vstupné: 100 Kč
31. / So/ náměstí Míru

Slavnost dechovek
12:00 - 4. nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin
Vystoupí mažoretky z Lačnova, Jemnice,
Chrudimi a Moravské Třebové
Moderuje Ondřej Komůrka
14:00 - 21. Slavnost dechových hudeb
Účinkují svitavské dechové orchestry, Skutečtí šeuci, dechová hudba Jižani a Kameníkovi
muzikanti.
1. 9. / Ne / od 9:00 do 17:00 / náměstí Míru
Svitavy

Svitavská pouť ke sv. Jiljí
HORNÍ ČÁST NÁMĚSTÍ MÍRU
HISTORICKÝ PROGRAM
Návštěva generála A. V. Suvorova
Divadlo historie v pohybu EXULIS (Brno)
9:00 - Příjezd generála s doprovodem
10:15 - Huncfut (hudební recitál)
10:55 - Hraběnka Jekatěrina (taneční performance taneční skupiny La Quadrila)
11:30 - Ve stínu Ivana Hrozného (ukázky práce kata na carském dvoře)

12:00 - Doprovodný program v dobovém táboře (pro návštěvníky možnost střelby z luku a kuše,
středověká hra Castiles..). Po celou dobu konání akce.
13:00 - Huncfut
13:30 - Kulka je hloupá, bodák je chlapík (ukázka výcviku koně a jezdce, jezdecké umění kozáků)
14:00 - Duelanti (divadelně šermířská performance z období empíru – skupina Exulis (Brno)
14:30 - Těžký život carského vojáka (z vojenského života na konci 18.století - skupina Rekové (Brno)
15:30 - Kněžna Světlana (ukázky dvorských tanců – taneční skupina La Quadrila)
16:00 - Orient a fakír (vystoupení fakíra Ahmeda, plivání ohně.. – taneční skupina Maya)
16:30 - Pocta pro cara (souboj na pistole mezi důstojníky, odjezd generála Suvorova)
STŘEDNÍ ČÁST NÁMĚSTÍ MÍRU
ŘEMESLNÝ JARMARK
dobové stánky, předvádění řemesel, prodej výrobků, občerstvení
DOLNÍ ČÁST NÁMĚSTÍ MÍRU
9:30, 11:45 a 14:00 - CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO S KARLEM HEGNEREM
10:45 a 13:00 - DOZING BROTHERS
15:30 - DVOJITÉ GÉ
16:30 - BEZLIMITU
KOSTEL SVATÉHO JILJÍ
19:00 – Slavnostní koncert
TRIO L ´AMBRE
Kamila Sokolová – soprán, Petr Jeníček – flétna,
Petr Kadidlo – tenor, Hana Kratochvílová - varhany

21. slavnost dechových hudeb
31. srpna 2013 od 14 hodin náměstí Míru u fontány
Program:
13:30 – pochod Svitavských dechovek s mažoretkami po náměstí
14:00 – zahájení
14:05 – Jarda Gang Svitavy, kapelník Jaroslav Dvořák
15:00 – Šeucouská muzika Skuteč (Malá východočeská hasičská dechovka), kapelník Josef Skála
16:15 – Svitavská dvanáctka, kapelník Roman Kalvoda
17:15 – Jižani České Budějovice, kapelník Miroslav Dvořák
18:45 – Astra Svitavy, kapelník Pavel Pospíšil
19:45 – Kameníkovi muzikanti, kapelník Bohumír Kameník, slovem provází Pavel Pospíšil
Od 12 hodin 4. nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin. Uvidíte mažoretky z Lačnova, Jemnice, Chrudimi
a Moravské Třebové. Přehlídku moderuje Ondřej Komůrka

Volejbal: ČR – Srbsko
Pátek 23. srpna od 18:00 hod.
Přípravný zápas českých reprezentantů před Mistrovstvím Evropy

Po dvou letech přivítáme ve sportovní hale Na Střelnici špičkový mezinárodní volejbal. V přípravě před Mistrovstvím Evropy vyzve naše národní družstvo mužů tým Srbska.
Srbsko patří dlouhodobě mezi absolutní světovou špičku. V žebříčku světové volejbalové federace FIVB se aktuálně pohybuje na sedmé příčce, na loňské olympiádě v Londýně se umístilo na devátém místě.
Vstupné 50 Kč.
Bubeníci (každý, kdo vezme buben), děti ZŠ a mladší vstup zdarma.

Kardio klub
Pro všechny přátele zdravého pohybu jsme na sobotu 24. srpna opět připravili kondiční vycházku: Z Brandýsa
nad Orlicí do Chocně. Odjezd je ze Svitav vlakem v 8 hodin do Brandýsa n. O. (z Poličky v 7:30 hod.) Zpáteční
vlak odjíždí z Chocně v 15:25 hod. Pěší nenáročnou vycházku zahájíme v Brandýse u pomníku učitele národů
J. A. Komenského. Prohlédneme si přírodní bludiště, rehabilitační lázně a vycházkou nádherným údolím Tiché
Orlice se vydáme do přírodní rezervace Peliny u Chocně. Cestou se zastavíme na občerstvení v penzionu Mítkov.
Délka zdravotní vycházky je dvakrát 3 km. Na všechny se těší členové Kardio klubu. Neseďte doma, příroda na
nás čeká. Udělejte něco pro své zdraví.
Jan Pokorný

Kulturní nabídka srpen
19. Čt / ZOO Brno
Výlet do ZOO Brno
Cena 230 Kč. Pro děti a mladé ve věku 8 – 20
let. Přihlášky a informace Nízkoprahový klub
Díra, Felberova 2; tadydira@seznam.cz, 725
246 743 (Michaela Kopová)

23. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Aper

 19:00 / náměstí Míru
Vernisáž Venkovky
K obrazům ze Slavie a Městského dvora se
připojí další obrazy nejen svitavských výtvarníků. Venkovka se v letošním roce z ulice Pod
Věží rozšíří do uličky spojující svitavské náměstí
s kulturním domem Fabrika.

 20:00 / náměstí Míru (u fontány)
Aneta Langerová & kapela

24. So / 15:00 / rybník Rosnička

Vstupné: 100 Kč

Hry bez hranic

31. So / náměstí Míru

Více jak tři hodiny plné zábavy a soutěží pro 12
odvážných týmů. Tým se skládá z 5 soutěžících
od 15 ti let a více. Startovné 200 Kč na osobu.
Hlásit se můžete od 24. 6. na email: lwaltova@
svitavy.cz, více informací Lenka Waltová 734
287 286

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Ponnyexpres

25. Ne / 14:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
Zahraje DO Svitavská dvanáctka. Vstup volný

TOP týden – svitavské letní slavnosti

25. Ne / 20:00 / náměstí Míru (u fontány)
Koncert Buty
Vstupné: 100 Kč

25. - 31. 8. / Svitavský stadion
4. ročník řezbářského memoriálu A. Petruse
Řezbářský plenér pro 9 řezbářů. V jeho
průběhu vznikne v areálu devět nových soch.
Letošní téma je Z POHÁDKY DO POHÁDKY.
Součástí akce bude možnost sledovat řezbáře
při práci a pravidelné večerní koncerty a posezení s občerstvením v místě konání plenéru.

Slavnost dechovek
•

12:00 - 4. nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin

•

14:00 - 21. slavnost dechových hudeb.
Účinkují svitavské dechové orchestry,
Skutečtí šeuci, dechová hudba Jižani
a Kameníkovi muzikanti.

 17:00 / Svitavský stadion
Vernisáž soch řezbářského memoriálu
A. Petruse
Předání vytvořených soch starostovi města

Kino Vesmír
20. - 21. / Út, St / 19:30
Jasmíniny slzy USA 2013
Woody Allen se vrací do svého milovaného
New Yorku. Žena, které zdánlivě nic neschází
a která by si mohla užívat „bezstarostného“
života, se náhle ocitá na prahu těžké osobní
krize. Cate Blanchett a Alec Baldwin v hlavních
rolích dramatu.
Vstupné: 100 Kč / titulky

Prázdniny nám končí a vy jistě máte spoustu
zážitků, které jste zachytili na váš fotoaparát.
Bylo by škoda, aby vzpomínky byly uložené
v počítači. Přijďte si na ně udělat fotoalbum dle
vaší fantazie. Cena 250 Kč včetně materiálu

22. / Čt / 19:30
Před půlnocí USA 2013
Jejich příběh pokračuje. Před dvaceti léty začal
jejich příběh filmem Před úsvitem, poté se potkali před devíti lety ve filmu Před soumrakem
a nyní jsou manželé… Drama i romantický film.
Scénář a režie: Richard Linklater
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 108 minut

29. Čt / 20:30 / park Jana Palacha

23. - 25. / Pá, So, Ne / 15:00 a 17:00

27. Út / 16:00 / klub Tyjátr
Fotoalbum

Po stopách netopýra
Noční hra DDM pro děti od 8 do 13 let. Za
doprovodu rodičů si můžete užít nevšední zakončení prázdnin. Vstupné 40 Kč

30. Pá / 18:00 / foyer Fabriky
Vernisáž výstavy fotografií

Šmoulové 2
V očekávaném pokračování akční rodinné
komedie vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu
zlomyslných tvorů – Neplechů, aby s jejich pomocí získal všemocnou magickou šmoulí esenci… Režie: Raja Gosnel
Vstupné: 130 Kč / do 15 let / 105 Kč / dabováno

27. - 28. / Út, St / 19:30

Machři 2 USA 2013
Hvězdná sestava – Adam Sandler, Selma
Hayek, Steve Buscemi a další – se vrací. Letní
komedie v poklidném městečku a nečekaná
událost v posledním dnu školního roku. Režie:
Dennis Dugan
Vstupné: 130 Kč / titulky / od 12 let / 101 minut
29. / Čt / 19:30

Violet a Daisy USA 2011
Film je divokou jízdou dvou nevyzpytatelných
mladých vražedkyň. Jejich zabijáckou pohodu
naruší jeden záhadný muž… Akční krimi komedie. Scénář a režie: Geoffrey Fletcher
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 88 minut

Sport
31. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Memoriál manželů Vymětalových
3. ročník. Volejbal: starší žákyně
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