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

Alice Štrajtová Štefková

Nebe, peklo, s Krůčkem ráj
Mikulášská zábava pro nejmenší, tak to je tradiční nadílka ve velkém
sále Fabriky. Pro malé Svitavánky, jejich větší sourozence a rodiče i prarodiče budou ve čtvrtek 5. prosince čekat krásní čerti, usměvaví andělé
a především štědrý Mikuláš ve vyhřátém sále Fabriky. Pestrý program
začíná od 16 hodin.
Přichystána bude bohatá výslužka v podobě balíčků pro děti. Nezůstávejte tedy na svátek svatého Mikuláše doma, nestrašte děti zlověstně vypadajícími pekelníky u vás v obýváku, ale přijďte si společně a bez zbytečných slziček i námahy užít odpoledne plné zábavy.
Lístky jsou v předprodeji od 14. listopadu v recepci Fabriky. Dětská cena
50 Kč (člen MC Krůček), 70 Kč (nečlen) zahrnuje balíček plný dobrot.
Doprovod platí 10 Kč (člen MC), 20 Kč (nečlen).

Tým MC Krůček

Pionýrská skupina Vysočina Svitavy
na turnaji ve vybíjené
Víkend 8. - 10. listopadu 2013 patřil pohybu. Již po několikáté jsme se zúčastnili krajského turnaje ve vybíjené
v Jaroměři - Josefově, který pořádá pionýrská skupina Za Vodou. Letos jsme měli čtyři týmy, v každé věkové kategorii jeden. Družstva hrála systémem každý s každým. Konkurence byla náročná, ale i tak se nám podařilo odjet
s medailovým stříbrným umístěním.
Mimo vybíjenou jsme si měli možnost vyzkoušet výtvarnou techniku enkaustika, tvořit výrobky ze zažehlovacích
korálků a nechyběl ani herní koutek. Sobotní večer zakončila tradiční diskotéka. V neděli pak vyhlášení výsledků,
balení a návrat do Svitav. Cestou zpátky jsme si prohlédli pevnost Josefov. Celkově se zde sešlo 215 účastníků,
a odehrálo 98 zápasů vybíjené formou každý s každým.
Děkujeme organizátorům, už se těšíme na další ročník!

		

Lucie Fišerová

Řemeslné dílny na Speciální ZŠ Svitavy
Dne 31. 10. 2013 se ve škole uskutečnil již druhý workshop řemeslných činností v dobových dílničkách jako součást předprofesní přípravy žáků v rámci projektu Předprofesní příprava žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Všechny aktivity probíhaly přímo v prostorách školy, kde měla každá dílnička své stanoviště a kde si každý mohl
jednotlivá řemesla a výrobní techniky sám vyzkoušet, případně si také zakoupit drobné dárky.
Žáci se seznámili s technikou malby na hedvábí, tvořili hedvábné šátky, obrázky a obaly na mobilní telefony. Zhlédli tkaní na skutečném stavu, sami si zkusili kolíkové tkaní ze zbytků látek. Svou zručnost si prověřili při točení keramiky na hrnčířském kruhu, trpělivostí se museli obrnit při technice paličkování. Pletení náramků z kůže už pro ně
bylo po těchto zkušenostech maličkostí.
Řemeslem, jež vzbudilo velký zájem, bylo řezbářství. Žáci si prohlédli hotové výrobky a ukázky řezbářského umění. Sami si pak vyzkoušeli svou zručnost při práci se speciálními nástroji - základní vrypy a písmo. Ti šikovnější se
pokusili o vytvoření obrazce dle předlohy.
V kovářské dílně se žáci seznámili s historií a nepostradatelností tohoto řemesla. Kovář jim předvedl tváření rozehřátého železa a oceli v kovářské výhni a výrobu tradičních kovářských výrobků, jako jsou podkovy, zvonce, hřebíky a kovové závěsy. Následovala ukázka změny struktury oceli kalením a popouštěním. Žáci si sami vykovali zajišťovací klínek do kladiva a topůrka sekyry, ti zručnější vyrobili dokonce kovaný hřeb. Černé kovářské řemeslo, dnes
známé spíše v umělecké rovině, bylo překvapivě atraktivní též pro dívky.

Jana Pazderová

Koncert slovenské kapely LONGITAL
25. 11. 2013 v 19:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Longital je duo, které tvoří Daniel Salontay a Shina , hudební světoběžníci z kopce nad Dunajem, který se kdysi
jmenoval Longital. Kosmpolitní název koresponduje s životem umělecké a životní dvojice - pravděpodobně nejrozcestovanější slovenská skupina zahrála ve dvanácti zemích Evropy, Americe a Kanadě. www.longital.com
Vstupné 100 Kč. Rezervace na telefonním čísle 736 61 93 84 nebo přímo v čajovně.

30. 11. a 1. 12.
(zadní vstup od pekáren)

30. 11. / So / 13:00 - 21:00 hod.
1. 12. / Ne / 13:00 - 17:00 hod.
Vstupné 40 Kč/dítě, 15 Kč/dospělý. Nutno se předem přihlásit do 27. 11. telefonicky
kontaktní osobě: Pavel „Pady“ Padyásek, tel: 734 287 285. Na děti a jejich rodiče
bude čekat cesta z „Pekla“ do „Nebe“. Akce bude ukončena odjezdem Lucifera
dne 1. 12. v 17:30 hod. za doprovodu čertů přes Náměstí Míru.

Větší šance najít práci pro nezaměstnané 50+
a osoby pečující o osobu blízkou
Již od května 2013 se v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy realizuje projekt„Věk a péče nemusí být
překážkou“, jehož cílem je zvýšení zaměstnanosti 54 osob ze dvou cílových skupin a získání
zaměstnání minimálně pro 10 osob. Hlavním cílem je poskytnutí komplexní podpory při návratu na
trh práce fyzickým osobám starším 50 let, které jsou dlouhodobě nezaměstnané (déle než 6 měsíců)
nebo mají nižší kvalifikaci (zde délka nezaměstnanosti nerozhoduje), druhou cílovou skupinou jsou
osoby pečující o osobu blízkou.
Pro účastníky projektu jsou připraveny vzdělávací a motivační semináře, které jim pomohou při
orientaci a uplatnění na trhu práce – témata seminářů jsou – Zvládání stresu, náročných životních
situací a negativních emoci, Základy komunikace a sebepoznání, Příprava na výběrové řízení,
Pracovně-právní poradenství a Finanční gramotnost. Dále získají získat základní dovednosti obsluhy
počítače se zaměřením na samostatné vyhledávání práce na pracovních portálech a vytvoří si vlastní
životopis a motivační dopis. Projekt dále nabízí zájemcům zvýšit si kvalifikaci absolvováním
rekvalifikačního kurzu, získat praxi u zaměstnavatele v délce 3 měsíců s mzdovým příspěvkem
a minimálně 10ti účastníkům bude zajištěno zaměstnání s mzdovým příspěvkem. Po celou dobu
projektu budou mít účastníci také možnost využívat bezplatné poradenství v oblasti hledání
pracovního uplatnění.
Všechny uvedené aktivity včetně výukových materiálů jsou ZDARMA. Účastníci jsou navíc
podpořeni příspěvky na CESTOVNÉ, STRAVNÉ A PÉČI O OSOBU BLÍZKOU.
Pokud máte zájem se projektu také zúčastnit, kontaktujte prosím realizátora projektu společnost
IdeaHELP, o.p.s. (www.ideahelp.cz), kontaktní osoby: Lucie Malá, tel. 603 813 646, email:
mala@ideahelp.cznebo Bc. Michal Veverka, tel. 730 158 538, email: veverka@ideahelp.cz
a zúčastněte se jednoho z výběrových seminářů, které se budou konat vždy v budově Úřadu práce
ČR, na kontaktním pracovištive Svitavách (zasedací místnost)
-

14.1.2014 od 9 hod. – pro nezaměstnané osoby 50+
22.1.2014 od 9 hod. – pro nezaměstnané osoby, které pečují nebo pečovaly o osobu blízkou
Projekt „Věk a péče nemusí být překážkou“ CZ.1.04/3.3.05/96.00211.
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem z OP LZZ a státním rozpočtem ČR.
Partnerem projektu je Občanské sdružení CEMA Žamberk.

Kulturní nabídka
22. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Křest nového alba kapely LAST TIME
Jako host se vám představí kapela Cookies.
Vstupné 50 Kč

23. So / 20:00 / klub Tyjátr
Grind akce
Histos			
Syphilitic Vaginal
Twisted Truth
Self destruct		

Náhlovským. Vstupné 250 Kč. Předprodej
vstupenek v recepci Fabriky.

1. adventní neděle
1. Ne / 12:00 - 16:30 / náměstí Míru ve sta-

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu „punkový syndrom“

nu Nadačního fondu Albert
Múzování s Albertem - zábavné odpoledne

Přemýšleli jste někdy, o čem by byly texty
punkových písní, kdyby členy kapely byli lidi
s mentálním hendikepem? Punkový syndrom
je odpovědí! Dokument sleduje osudy čtyř
profesionálních hudebníků a jejich cestu
k popularitě. Vstup volný

Vstupné 60 Kč

28. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům –
Muzeum esperanta

25. Po / 19:00 / Fabrika

141. cestovatelský večer Asociace Brontosaura - Uzbekistán

Koncert Ivety Bartošové
pořádá agentura World music agency-lp

 19:00 / čajovna Namaste
Longital je duo, které tvoří Daniel Salontay
a Shina , hudební světoběžníci z kopce nad
Dunajem, který se kdysi jmenoval Longital.
Kosmpolitní název koresponduje s životem
umělecké a životní dvojice - pravděpodobně
nejrozcestovanější slovenská skupina zahrála ve dvanácti zemích Evropy, Americe a Kanadě. www.longital.com. Vstupné 100 Kč.
Rezervace na telefonním čísle 736 61 93 84
nebo přímo v čajovně.

26. Út / 18:00 / klub Tyjátr
Adventní věnce
Blíží se nám adventní čas, a proto vás zveme na
příjemné tvoření adventního věnce. K prodeji
pro vás budou nachystány drobné ozdoby
a adventní svíce, bodce na svíčky (můžete mít
i své vlastní ozdoby). Cena kurzu je 99 Kč,
v ceně - korpus, drát, větve.

 19:00 / Divadlo Trám
Bystřické národní divadlo: Pohřbívání
Inscenace je pojata jako přímý televizní přenos
státního pohřbu významného českého státníka, kterým není nikdo jiný než bývalý ministr
financí, premiér a prezident Václav Klaus.
Vstupné 90 Kč

27. St / 10:00, 16:30 / Fabrika – AULA
Beseda s režisérkou a scénáristkou Pavlou
Patrákovou Slancovou
10:00 – Máchův máj – vyprávění spojené
s projekcí
16:30 – Josef Čapek – vyprávění o poslední
části jeho života, projekce.

 19:00 / Fabrika
Všechnopartička
Zábavná talk show baviče Karla Šípa s J. A.

plné soutěží a netradičních úkolů pro děti
i rodiče o lákavé ceny.
 13:00/ náměstí Míru

Vánoce ve Svitavách - Adventní trhy
 15:00 / Městské muzeum a galerie
VÁNOČNÍ MOTIVY V GRAFICE A KRESBĚ
NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA
Vernisáž ojedinělé výstavy grafik a kreseb
betlémů a vánočních motivů známých i méně
známých autorů ze sbírky Jarmily Janků z Brna.
6. regionální výstava regionálních betlémů

Středoasijská země s bohatstvím historických památek, nádhernou přírodou a zajímavou kulturou a lidmi. Uvádí Václav Turek
z Lanškrouna.

 17:00 / náměstí Míru
Ježíškova pošta

 20:00 / klub Tyjátr
Malá hudební scéna SKS: Elena Sonenshine Trio

 17:00 / náměstí Míru
Rozsvícení vánočního stromu

Předprodej vstupenek od 14. listopadu v recepci Fabriky. Vstupné 120 Kč

29. Pá / 17:00 / Fabrika
Slavnostní koncert k 30. výročí Svitavské
dvanáctky
Slovem provází Karel Hegner. Jako host - Boskovická kapela. Vstupné 80 Kč, předprodej
v recepci Fabriky od 15.11.

 20:00 / klub Tyjátr
Tritonus Priest + další kapely
Kontroverzní dívčí kapela představuje zcela
nový styl - psychotický progressive rock, který
v sobě zahrnuje prvky art rocku, jazzu, popu,
world music, ale i vážné hudby a elektroniky.
Autorské skladby vynikají především originalitou, neotřelé zvukové plochy dotváří výrazné
emocionální poselství. Vstupné 70 Kč

30. So / 20:00/ restaurace U Golema
Metalové párty
Hraje Charlie a Jarda. Vstup volný

 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Party
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru.

30. 11. - 1. 12. So, Ne / 13:00 - 21:00
/ Nadace J. Plívy

Pekelný Mikuláš
Akce bude ukončena odjezdem Lucifera 1. 12.
po 18 hodině v doprovodu čertů přes náměstí
Míru.

Napište dopis Ježíškovi, který vám rád odepíše,
30 Kč za dopis.

zahraje: Brass band Svitavy

 17:30 / kostel Navštívení panny Marie
Adventní koncert
Vystoupí učitelé a žáci ZUŠ Svitavy

Kino Vesmír
21. - 23. / Čt, Pá, So / 19:30
Křídla Vánoc ČR 2013
Zimní příběh o zázracích. O naději v nás.
Vánoce v nákupním centru. Čtyři příběhy přátel,
kteří zde pracují. Každý má své touhy a sny
a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou
plnit. Dejme šanci zázrakům! Drama i komedie.
Hudba a hlavní role Richard Krajčo. Scénář
a režie: Karin Babinská
Vstupné: 130 Kč / od 12 let / 110 minut
26. / Út / 19:30
Lásky čas GB 2013
Co kdyby se dalo žít nanečisto? Zábavný film
o lásce s trochou cestování v čase. Film Richarda Curtise, tvůrce komedií Láska nebeská, Notting Hill, Čtyři svatby a jeden pohřeb. Skvělá
romantická komedie!
Vstupné: 120 Kč / titulky / 123 minut
27. / St / 19:30

Bella mia ČR 2013
Nevšední příběh o lidech a zvířatech. O dramatickém střetu lidské pýchy s obyčejnou
touhou po životě, svobodě a toleranci. Drama.
Kamera a režie: Martin Duba
Vstupné: 100 Kč / 93 minut

28. / Čt / 19:30

 10:00/ tělocvična Gymnázia Svitavy

Hunger Games: Vražedná pomsta USA 2013

basketbal
VČL – muži
TJ Basketbal Svitavy „C“ – SK Týniště nad Orlicí

Pokračování filmového hitu. Vítězství Katniss
a Peeta v 74. ročníku Hunger Games zažehlo
jiskru vzpoury. Akční, dobrodružný sci-fi film.
Režie: Francis Lawrence
Vstupné: 110 Kč / titulky / od 12 let / 146 minut
29. / Pá / 19:30
Maturita ČR 2013
Partička studentů se po svém vypořádává se
školou, se svými učiteli i se stupidními úředníky
nebo místními politiky. Nová česká crazy komedie od autora filmu Gympl. Scénář a režie:
Tomáš Houška
Vstupné: 90 Kč / 90 minut

 18:00 / hala Na Střelnici
Svitavy - Vinohrady
Florbal: 1. liga mužů

30. So / 9:00 tělocvična ZŠ Felberova
TJ Basketbal Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl
Basketbal: oblastní přebor U 11

 19:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – NH Ostrava
Basketbal: Mattoni NBL – muži

30. / So / 19:30

Bizantium - Upíří příběh GB, USA, Irsko 2012
V malém poklidném městečku začínají umírat
lidé. A minulost, před kterou dvě věčně mladé
dívky tak dlouho prchají, je pomalu dohání.
Zvítězí láska, nebo věčný život? Fantasy, thriller, drama. Režie: Neil Jordan
Vstupné: 100 Kč / titulky / 118 minut

Sport
22. Pá / 8:00 / Fabrika
Šachový turnaj
Okresní přebor družstev škol

23. So / 9:00/ Fabrika
Šachový turnaj mládeže
Krajský přebor, pro ročníky 2003 a mladší

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Tesla Pardubice
Volejbal: KP I. tř. – ženy

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Spartak Polička
Volejbal: 1. liga - juniorky

 15:30 / hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy C – BC Spartak Rychnov nad Kněžnou
Basketbal: VČL – muži

 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem
Basketbal: Mattoni NBL – muži

24. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Turnaj
Florbal: 1. liga žen
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