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

Alice Štrajtová Štefková

Betlémské světlo - symbol přátelství
Poprvé se v roce 1986 zrealizovala myšlenka zapálit v místě Ježíšova narození, Betlémě, plamének a dovézt ho do
rakouského Lince jako součást charitativní akce. Nikdo nepočítal s tím, že se šíření betlémského světla stane novodobým vánočním zvykem. Od té doby se rok co rok světlo vydává na svou cestu do velkých evropských měst
i vesniček, skauti ho převáží jako symbol míru a přátelství. Motto letošního ročníku „Nikdy nepodceňuj maličké,
může tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde veliká věc“ nás může inspirovat k donesení světla i do svých
domovů. Nepodceňujme význam malých radostí a zdánlivě malých zázraků, které se můžou stát velkými – tak jako
šíření světla.
Brněnští skauti ho do Svitav přivezou vlakem v sobotu 21. 12. v 9:58 (může se změnit - více na www.betlemskesvetlo.cz). Od neděle bude k dispozici v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí. Na Štědrý den ráno jej skauti donesou do Domu s pečovatelskou službou v Lánech a od 11 do 12 hodin si jej kdokoli může přijít vyzvednout
pod vánoční strom na náměstí.

Mnoho radosti vám přejí svitavští skauti

Projekt Muzejní animace - řemeslné dílny
Na čtvrtou adventní neděli, 22. prosince ve 13 hodin, se slavnostně otevřou řemeslné dílny na muzejní zahradě. Svitavské muzeum zahájilo v letošním roce projekt Muzejní animace, jehož cílem je iniciovat a podporovat metody zážitkové pedagogiky v muzejním prostředí. Jednou z částí tohoto projektu je výuka řemeslných dovedností. Vždyť vztah k řemeslům
a schopnost pokračovat v tradici založené na jejich předávání se za období
jediné generace téměř vytratily. Když se podíváme do historie naší země,
zjistíme, že naši předkové byli proslulí svou dovedností, svým rukodělným
umem. Kde se tato vlastnost ztratila? Mizí klasické řemeslné dílny a my si začínáme uvědomovat, že nám chybí šikovný řezbář, kovář, kameník, sklář... Přesně to byl impulz ke vzniku myšlenky využít část zahrady svitavského muzea k vybudování malé řemeslné dílny, v níž by se mladí pod dohledem lektorů učili řemeslným dovednostem. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Blanka Čuhelová

Vox Angelorum po dvaceti letech
Dámy a pánové, vážení Svitavané, dovoluji si vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat jménem smíšeného pěveckého sboru VOX ANGELORUM na slavnou půlnoční mši svatou 24. prosince,
případně na mši svatou v 9:30 hodin
25. prosince do kostela Navštívení Panny Marie ve Svitavách. Při obou mších
svatých budete moci vy všichni, kteří toto pozvání přijmete, vychutnat výjimečnou duchovní atmosféru, jakož i výjimečný hudební zážitek. Během obou mší
svatých zazní slavnostní provedení díla
Jana Evangelisty Kypty - Missa pastoralis
v provedení pro smíšený pěvecký sbor, sóla a varhany v podání smíšeného sboru VOX ANGELORUM a sólistů. Toto
slavnostní provedení doprovodí na varhany vynikající varhaník a sbormistr František Boček, dílo bude řídit Jakub
Dobeš. Dvakrát jsem v textu poznamenal, že se bude jednat o slavnostní provedení. Proč? Protože před dvaceti lety,
na podzim roku 1993, byl založen zmíněný sbor VOX ANGELORUM a právě o Vánocích téhož roku proběhla jeho
první veřejná produkce.
Za těch dlouhých dvacet let sbor nastudoval desítky různých skladeb převážně z oblasti duchovní tvorby a na postu sbormistrů se vystřídalo nemálo tvůrčích osobností. V současné době sbor řídí sbormistr a korepetitor František
Boček, vynikající umělec, který stál u zrodu sboru a provází jej celých dvacet let, a sbormistr Jakub Dobeš. Rádi bychom tímto slavnostním provedením půvabné Kyptovy mše poděkovali Bohu a vám, občanům města, za podporu,
vstřícnost a za společných, myslím že pěkných a umělecky plodných, dvacet let činnosti.
Jakub Dobeš

Vánoční koncert pěveckého sboru Dalibor
Srdečně zveme všechny, kteří s námi rádi sdílí vánoční atmosféru, na tradiční koncert v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Míru ve čtvrtek
26. prosince v 18 hodin. Letošní Vánoce jsou opět
koncertně bohaté. Kromě Rybovy mše, na které se
podílíme (14. prosince v 19 hodin ve Fabrice), se
rozjedeme během adventu i svátků do okolních kostelů na pět dalších vánočních koncertů (viz. www.
dalibor-sy.cz). Těšíme se na vás a doufáme, že je to
vzájemné.

Silvestrovský ohňostroj
s tradiční čočkovou polévkou
se koná na náměstí Míru
v úterý 31. 12 v 17:57 hodin.
Vážení Svitavané,
dovolte mi, abych Vám popřál klidný advent, vánoční svátky plné pohody, radosti
a porozumění a do nového roku zdraví, spokojenost, úspěchy v práci i v životě. Doufám,
že se opět potkáme u silvestrovské čočkové
polévky na náměstí a ohňostrojem v 17:57
oslavíme příchod roku 2014!
David Šimek, starosta města

Zuzana Pustinová

Tříkrálová sbírka v roce 2014
Čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky Charity Svitavy proběhne ve
dnech 2. až 12. ledna 2014. Žehnání koledníkům se koná v kostele Navštívení Panny Marie 2. ledna při mši v 9 hodin. Tříkrálovou sbírku má na starosti pastorační asistent Charity Svitavy Miriam Holubcová.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena na humanitární pomoc do zahraničí. Větší část výtěžku je určena na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Charita Svitavy chce letošní výtěžek využít na přímou pomoc rodinám v sociální nouzi a zvýšit dostupnost pečovatelské služby. Vzhledem k navýšení úkonů zamýšlíme pořídit vůz Renault Kangoo s možností úpravy pro osobu
na invalidním vozíku. Část finančních prostředků na tento vůz jsme získali z Tříkrálové sbírky 2013 a z programu
Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Fotografie a informace o sbírce a výtěžcích v minulých letech naleznete na: www.svitavy.charita.cz/trikralova-sbirka. Děkujeme všem lidem dobré vůle za pomoc a spolupráci. Nikdo neví, zda nebude potřebovat pomoc v rámci charitní pečovatelské nebo jiné služby. Do nového roku vám přejeme mnoho životní i pracovní pohody, zdraví
a radosti.

		

Miriam Holubcová

A opět průvod Tří králů tentokrát za tajemstvím naděje
Některá setkání se sluší opakovat. Říká se tomu rituál. A proto jste, milí Svitaváci, už po pětadvacáté zváni v neděli
5. ledna 2014 v 16:30 na svitavské náměstí, neboť vám zvěstuji, že i do tohoto města doputují v ten večer mudrci
a vyzvou vás k cestě do Betléma (v Červeném kostele). Tentokrát za velikým tajemstvím naděje. Tak zní naše pozvání. A věřte mi, andělé přijdou.
Za Muzejní historický klub Záviš, Římsko-katolickou farnost Svitavy a mnoho dalších Miloslav Štrych.

OZNÁMENÍ
TJ Čenkovice oznamuje všem členům a přátelům zimních sportů,
že dne 21.12.2013 se narodí naše zemřelá lyže.
Každý, kdo ji chce přivítat na tomto světě je srdečně zván.
PROGRAM:

1. Veřejné lyžařské závody „O pohár Bukové hory“ 1. část






9.30 – 10.00 hod. prezentace
10.00 – 10.20 hod. prohlídka tratě
10.30 hod. start 1. kola
11.45 hod. start 2. Kola
13.15 hod. vyhlášení vítězů

2. 14.00 hod. ‐ Narození lyže
 narození a křest lyže se slavnostním přípitkem
 přivítání zimy
 bohaté občerstvení

3. 15.00 hod. – Vystoupení živé hudby – kapela SEKWENZA
4. 16.45 hod. – Ohňostroj
5. 17.15 hod. – Světelná show a jízda s lampióny za tmy
6. 17.30 hod. – Večerní lyžování
 pro způsobilé jízdy do 0,5%o
 pro všechny, kdo zvládne jízdu ze svahu
 a pro všechny, kdo najde odvahu 

Termíny dalších závodů „O POHÁR BUKOVÉ HORY“
Svitavská sjezdovka 1.2.2014
Třebovská sjezdovka 1.3.2014
Každý celkový vítěz série tří závodů obdrží dárek v hodnotě 150‐ti bodové
permanentky v lyžařském středisku Čenkovice na zimní sezónu 2014 ‐15.

Kulturní nabídka
20. Pá / 8:30, 11:00 / Divadlo Trám
DOcela MAlé divadloSvitavy:
R.U.R. aneb Děsivý sen

24. út / 22:00 – 24:00 / městské muzeum
a galerie

9. Čt / 18:30 / Muzeum esperanta

Štědrý večer v muzeu

Promítání s vyprávěním o historii mincí a ukázkami mincí téměř z celého světa.
Uvádí: Jan Richtr

Známý příběh o světě, kterému technika
přinesla zkázu civilizace, nekončí temně. Karel
Čapek věří, že jedinou nadějí pro budoucnost
je láska, zázrak nového života. Ve hře divadla
DOMA se láska objeví v nečekané podobě. Po
představení následuje povídáním o cestě divadla na Island. Doporučeno pro SŠ a 7. – 9.
roč. ZŠ. Vstupné 30 Kč

Vánoční společné setkávání s přáteli před
tradiční návštěvou půlnoční mše. Zahrát a
společně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou
svitavští muzikanti, připraven je horký čaj s
rumem.

 19:00 / čajovna Namasté
Světlo světa - vánoční koncert bigbítové
kapely hrající vlastní tvorbu s prvky kloubové-

• Dvojité G
• Sinjoy
• Kowalski
• Syfon
• Verze 5
• Twisted Truth
• Torzo
Vstupné: do 20 hod. 120 Kč, po 20. hod. 150 Kč

ho jazzu a ethna. Zakládajícími členy a lídry
kapely jsou zpěvák Gregor Miko a baskytarista
Petr Šesták (Moravská Třebová). Vstupné dobrovolné

 19:00 / klub Tyjátr
1Fucking Christmas3
• Barricade
• Sněžná slepota
• Rachot strojů

21. So / 18:00 / Divadlo Trám
České Vánoce
Hra se zpěvy a živou kapelou. O tom, jak
přivítali vesničané v typické české hospodě
zvěstování o narození Pána. Kapela Z Band
a amatérský divadelní soubor Zaklep.

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

22. Ne / 13:00 / městské muzeum a galerie
4. adventní neděle
Řemeslné dílny - Příběh dřeva
Slavnostní otevření řemeslných dílen na
muzejní zahradě. Betlémové figurky i plastiky
budou v nově otevřených řemeslných dílnách
vyřezávat řezbáři nejen z okolí Svitav. Budete
mít možnost si zakoupit dřevěné výrobky jako
dárek pod stromeček.

 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Krab Praha: Vánoční příběh
Přiběh o Marii, Josefovi, třech králích, zlém
Herodovi a především o narození malého
Ježíška ve městě Betlémě… pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč, rodinné pasy

23. Po / 9:00 - 11:30 / městská knihovna,
dětské oddělení

Vánoce v knihovně - prázdniny začínají,
přijďte prožít jejich začátek s knihou. Čtení
vánočních příběhů pro děti spojené s výtvarnou dílnou a soutěží.

25. st / 19:00 / Fabrika
19. Vánoční bigbít

26. čt / 18:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Vánoční koncert
Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy

27. pá / 17:00 / Fabrika

Mince světa

Kino Vesmír
20. - 21. / Pá, So / 17:00

Ledové království USA 2013
Úžasné filmové komediální dobrodružství.
Nebojácná Anna se vydá na dobrodružnou
výpravu, aby nalezla svou sestru Elsu. Animovaný film pro celou rodinu. Režie: Chris
Buck, Jennifer Lee
Vstupné: 130 Kč / pro děti do 15 let 105 Kč /
dabováno / 109 minut
20. / Pá / 19:30

Příběh kmotra ČR 2013
Příběh velké lásky. Lásky k penězům. Podle
bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek.

Na muzice ve Fabrice

Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se vy-

K poslechu a tanci hraje Svitavská dvanáctka.
Vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek od 13. 12.

pracoval na pozici šedé eminence české poli-

28. So / 20:00 / klub Tyjátr
Bohumilská Rock-Kalba:

tiky. V hlavní roli akčního filmu: Ondřej Vetchý
Režie: Petr Nikolaev
Vstupné: 100 Kč / 99 minut

Markéta Poulíčková, Točkolotoč, Personal Signet. Vstupné 80 Kč v předprodeji (klub Tyjátr
a Fabrika), 100 Kč na místě

Kameňák 4 ČR 2013

31. út / 17:57 /náměstí Míru u školy

oblíbení hrdinové městečka Kameňákov

Silvestrovský ohňostroj s tradiční silvestrovskou čočkovou polévkou

3. Pá / 19:30 / Fabrika
Ples volejbalistů

4. So / 20:00 / klub Tyjátr
Metalový večírek
Večer plný tvrdé muziky – metalotéka

5. Ne / 16:30 / náměstí Míru, kostel sv. Josefa
Průvod tříkrálový (více na str. 1)

8. St / 17:00 / klub Tyjátr
Piškotéka
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné: 30 Kč

21. / So / 19:30
Po deseti letech se nám opět představí
v plné parádě. Komedie. Hrají: Václav Vydra,
Dana Morávková, Josef Laufr a další. Režie:
Ján Novák
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / 88 minut
27. - 28. / Pá, So / 17:00

Čtyřlístek ve službách krále ČR 2013
Nejpopulárnější české postavičky poprvé na
filmovém plátně! Velké filmové dobrodružství
Fifinky, Pindi, Myšpulína a Bobíka ve službách
Rudolfa II. Režie: Michal Žabka
Vstupné: 80 Kč / 90 minut
27. / Pá / 19:30

Žena v kleci Dánsko 2013
Případ populární političky, která před pěti
lety záhadně zmizela při plavbě na trajektu…

 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer

Strhující thriller od scénáristů filmu Muži, kteří

Čtení z vašich oblíbených knih tentokrát na
téma O mužích.

posledních deset let! Režie: Mikkel Norgaard

nenávidí ženy. Nejúspěšnější dánský film za
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 97 minut

28. / So / 19:30

10. / Pá / 19:30

Nymfomanka, part I Dánsko, Francie, Belgie,

Nymfomanka II. Dánsko 2013

GB 2013
Dlouho očekávaný nový snímek dánského „enfant terrible“ Lars von Triera. V jeho eroticky
laděném filmu se objeví v hlavní roli Charlotte
Gainsbourg. Chybět nebude ani Uma Thurman! Komedie. Erotický povídkový film.
Vstupné: 80 Kč / od 18 let / titulky / 110 minut

Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera.
Vstupné: 80 Kč / od 18 let / titulky / 130 minut

3. / Pá / 19:30

Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů ČR 2013
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí
počátky šíření křesťanství na Velké Moravě
a v našich zemích.
Režie: Petr Nikolaev, David Kočár, M. Vaic
Vstupné: 90 Kč / 85 minut

Sport
21. So / Čenkovice
Zahájení lyžařské sezony
První veřejné závody
 18:00 / hala Na Střelnici
Svitavy - Litvínov
Florbal: 1. liga mužů

4. / So / 19:30

23. po / 8:00 / Fabrika

Walter Mitty a jeho tajný život USA 2013

Šachový turnaj mládeže

Přestaňte snít, začněte žít. Dobrodružná komedie. V hlavní roli a režie: Ben Stiller
Vstupné: 120 Kč / titulky / 114 minut
7. / Út / 19:30

29. Ne / 16:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Orli Prostějov
Basketbal: Mattoni NBL, muži

Kapitán Phillips USA 2013

4. - 5. / So, Ne / 9:00 / Čenkovice

Komplexní studie přepadení americké nákladní lodi somálskými piráty v roce 2009. V hlavní
roli thrilleru Tom Hanks.
Režie: Paul Greengrass
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky/ 134 minut

Testovací akce Rossignol

4. So / 9:00 /Fabrika

8. / St / 19:30
Gravitace USA 2013
Sandra Bullock na své první vesmírné misi,
George Clooney na poslední… Katastrofa
a oba astronauti zůstanou sami ve vesmíru…
Sci-fi thriller.
Scénář a režie: Alfonso Cuarón
Vstupné: 70 Kč / titulky / 91 minut

TJ Svitavy – VK Kladno

Šachový turnaj - krajský přebor družstev

5. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Volejbal: 1. liga – junioři

8. St / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – MMCité Brno
Basketbal: Mattoni NBL – muži

9. / Čt / 19:30

17 dívek Francie 2011
Jedna za všechny, všechny za jednu. Hromadné
těhotenství na střední škole. Drama.
Scénář a režie. Delphine Coulin, Muriel Coulin
Vstupné: 90 Kč / od 12 let / titulky / 86 minut
10. - 11. / Pá / 17:00, So / 15:00

Niko 2 Finsko, Německo, Dánsko, Irsko 2012
Je jiný, než ostatní… Sobík Niko zachraňuje svého nevlastního bratra… Animovaná komedie.
Režie: Karl Juusonen, Jorgen Lerdam
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 75 minut
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