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Masopust a zabijačkové hody na náměstí
Sobota 8. března 14 hodin
První měsíce v roce bývají ve Svitavách
od roku 2004 spojeny s masopustem,
již čtyři roky masopustní veselí doplňuje vůně a chuť zabijačkových hodů. Období masopustu trvá od svátku Tří králů
po Popeleční středu a končí masopustní
obchůzkou – či veselicí. Po jejím ukončení začíná období čtyřicetidenního půstu – ten končí o Velikonocích. A protože
v letošním roce připadly Velikonoce až
na konec dubna, i masopustní taškařice
se posunuly z mrazivých zimních měsíců
téměř do jarního období. O to, aby tento svátek zapomenut nebyl, se stará také
skupina nadšenců ze tří obcí na Hlinecku
- Vortové, Studnice a Hamrů. Masopustní průvod z Hlinecka připsala Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) na seznam nehmotného
kulturního dědictví v roce 2010 na svém summitu v keňském Nairo-bi. A právě tito nadšenci z Vortové na Hlinecku přijedou po roční přestávce letos už podesáté do Svitav. Na dolní část náměstí u kašny vtančí rej masek a muzikantů ve dvě hodiny odpoledne a poté, co maskám udělí místostarosta města před starou radnicí povolení k obchůzce, nás čeká na horním náměstí masopustní veselí. Tanec, zpěv, smích, začerněné tváře kolemjdoucích pro
štěstí, závěr obstará klasické porážení nejbujnější masky průvodu – kobyly. Chybět nebudou také stánky s občerstvením – medovina, punč, valašské frgále, trdelníky a také uzenářské a sýrové speciality. A také pravé české zabijačkové hody! Tradiční zabijačka bývala poctivou a pravidelnou slavnostní událostí především v době masopustu.
A jak takový masopust v podání Vortováků probíhá?
Do masek se strojí pouze muži, a to i do masky ženy. Každá maska má určitou roli: kobyla vždy průvod vede a ras
ji zezadu popohání, za nimi jdou strakatý se ženou. Po provedení obřadu žádosti starostovi města o povolení ob-

chůzky hraje muzika, turci tančí a ostatní maškary si rozeberou obyvatele a dají se do práce. Rasové nabízejí kobylku hospodáři a ptají se po zdravotním stavu hospodářských zvířat, ale dnes jde spíše o zdravotní prohlídky samotných obyvatel. Kominíci si hledí vymetání kamen a komínů hospodyňkám, ale především mají za úkol každého, kdo se jen připlete, máznout pro štěstí na tvář mazadlem připraveným z vymetených sazí. Slamění mají důležité poslání. Každá hospodyně utrhla ze slaměného stéblo slámy pro dobré vyvedení hus a jí samotné přispělo
k utužení zdraví a plodnosti pořádné vyválení se se slaměným, nejlépe v závěji sněhu. Židi mají za úkol obchodovat, nabízet rozličné služby jako stříhání, holení a potom také mají na prodej různé potřebné i nepotřebné zboží.
Za tuto všechnu „práci“ jsou maškary obdarovány pohoštěním skládajícím se především z koláčů, koblih a sklenky alkoholu.
Na závěr se maškary sejdou k obřadu porážení kobyly. Ras přečte nad kobylou rozsudek za domnělé i skutečné
hříchy, po jejím poražení kolem ní všechny maškary utvoří kruh, muzika hraje pohřební píseň. Na konec je však
kobyla vzkříšena sklenkou alkoholu a tím končí masopustní obchůzka. Po programu na náměstí přijďte do Fabriky na benefiční koncert, který pořádá organizace Děti patří domů.

Blanka Čuhelová

Úspěšní žáci – učitelská radost
Konec ledna, konec 1. pololetí je obdobím, kdy se ve školách bilancuje. Pokusili jsme se i my zamyslet nad tím, jak
jsme pracovali, co se nám podařilo, v čem jsme byli dobří. Nebylo toho málo. Deváťákům se podařilo výborně napsat testy SCIO, ve třech předmětech se zařadili mezi 20% nejlepších, v jednom dokonce mezi 10%. K tomu ocenění pro Petra Češku, nejúspěšnějšího účastníka testů z matematiky v Pardubickém kraji. Ivě Táborské se podařilo uspět v okresním kole Matematické olympiády. 2. místo v této náročné soutěži je více než vynikající. Zajistilo
jí postup do kola krajského. Jirka Křištof zase výborně reprezentoval školu v soutěži Mladý chemik. Jeho 5. místo
v kraji a postup do celostátního kola stojí také za zmínku. Jirka uspěl i v okresním kole Dějepisné olympiády, kde
obsadil 7. místo. Do třetice postoupil i do okresního kola OČJ, kde obsadil 3. místo. To znamená, že nás bude reprezentovat i v kole krajském. K tomu ještě musíme přičíst úspěch naší redakce školních novin v celostátní soutěži.
Takže sečteno: dvakrát úspěch v celostátní soutěži, nejlepší matematik v Pardubickém kraji, dvakrát postup do krajského kola, úspěšné řešení testů SCIO.
Každý učitel má velkou radost z úspěchu všech svých žáků. Poděkovat je třeba nejen jim za práci navíc, píli a reprezentaci školy, ale také právě těm, kteří je vedou po cestě k poznání. Takže díky všem učitelům, a to nejen 28. března!
Eva Fialová, ZŠ Riegrova

Městská knihovna ve Svitavách podporuje
knižní ceny Magnesia Litera
Magnesia Litera jsou výroční knižní ceny. Jejich hlavním úkolem je propagovat kvalitní literaturu. Součástí je i Cena
čtenářů Kosmas – dejte svůj hlas knize, která se vám v roce 2013 nejvíce líbila. Vybírat můžete z české prózy, poezie a dětské knihy.
Hlasovat můžete prostřednictvím korespondenčních lístků (k dispozici v knihovně) nebo pomocí webového formuláře. Vítězná kniha bude vyhlášena 8. dubna v přímém přenosu České televize. 500 vylosovaných čtenářů získá poukázku v hodnotě 200 Kč na nákup knih v internetovém knihkupectví (kosmas.cz) nebo síti prodejen Kosmas. Uzávěrka hlasování je 28. března.
V městské knihovně je k dispozici seznam knih vydaných v roce 2013, které má knihovna ve svém fondu.

Autorské čtení a beseda
s Tomášem Zmeškalem
Tomáš Zmeškal, autor románů: Milostný dopis klínovým písmem, nakl. Torst 2008 (Cena
Evropské unie za literaturu, Cena Josefa Škvoreckého, nominace Magnezia litera – próza,
2. místo v anketě Lidových novin, kniha roku). Životopis černobílého jehněte, nakl. Torst
2009 (nominace na Cenu Josefa Škvoreckého). Tomáš Zmeškal se narodil v Praze, vystudoval anglický jazyk a literaturu. Pracoval jako tlumočník, lektor, překladatel a odborný asistent na Universitě Karlově. V současnosti vede vlastní kurzy tvůrčího psaní, v roce 2013 vydal knihu Sokrates na rovníku.

Sokrates na rovníku
Pátrání je věc ošemetná a nesmírně nejistá, člověk nikdy neví, co ho potká na cestě, po níž se vydal, jaká skrytá zákoutí poodhalí, zda se mu v nich bude líbit, nebo zda nakonec nebude zatrpkle proklínat své rozhodnutí. Zvláště pokud se rozhodne hledat vlastního otce. Právě na takovou cestu po stopách svého otce, pocházejícího z Konga, nás ve své nové knize Sokrates na rovníku bere Tomáš Zmeškal. Na rozdíl od
svých předchozích románů popisuje v tomto příběhu osudy svých rodičů a prozrazuje něco i o sobě. Jako zkušený vypravěč s osobitým stylem se však intuitivně vyhýbá pouhému líčení klasické rodinné historie a vypráví například i o historických
přešlapech, jichž se ještě na přelomu 19. a 20. století dopouštěly některé evropské státy vůči Africe a jejím národům. Teprve z tohoto prolnutí obou příběhů, oné
komorní zprávy o otci a rodině s dějinami kulturního střetu, vzniká výsledný tvar
Sokrata na rovníku, soubor deníkových zápisků, vzpomínek, úvah a rodinných reportáží. Znovu se zde ukazuje, že hledání je pokaždé činností nanejvýš komplexní, že nestačí pátrat v matrikách a sestavovat rodokmeny. Kdo chce skutečně pochopit, odkud přichází, musí umět dočasně opustit sebe a odvážit se k hlubšímu
ponoru, ke společnosti, k zemi a dějinám. Teprve poté vzniká celistvý obraz o nás,
o naší minulosti i o těch, kteří nás přivedli na svět.
Autorské čtení a beseda s Tomášem Zmeškalem se uskuteční v pondělí 24. března v 18.00 hod v klubu Tyjátr.
Srdečně zve Městská knihovna ve Svitavách.

Podpora IKEA ve Svitavách
Výzva společnosti IKEA Spolu s vámi na podporu nejdůležitější lidí na světě – dětí, přišla přesně v době, kdy jsme
pro činnost našeho sdružení Děti patří domů, o.s. pronajali dvě místnosti na náměstí a řešili, kde získat prostředky
na jejich vybavení.
Naše úsilí a podpora 595 osob, které pro nás hlasovaly prostřednictvím internetu, z nás udělala vítěze za OD Brno!
Na to, jak se projekt vybavení kanceláře a komunitní místnosti pro setkávání pěstounů i dětí vydařil, se můžete
přijít podívat na Den otevřených dveří v úterý 18. března v době od 9 do 17 hodin na náměstí Míru 26, 1. patro.
Seznámit se s naší činností můžete také na benefičním koncertě 8. března v 17 hodin v sále Fabriky.
Ivana Dvořáková

Okresní kolo olympiády v českém
jazyce na OA ve Svitavách
Ve čtvrtek 6. února se v budově Obchodní akademie
a VOŠE Svitavy uskutečnilo okresní kolo 40. ročníku
olympiády v českém jazyce ve II. kategorii.
Školních kol se podle údajů zúčastnilo celkem 197 žáků
z 11 středních škol. Do okresního kola postoupilo 23
soutěžících z 5 gymnázií a 6 středních odborných škol
z celého okresu, nakonec soutěžilo 20 žáků. Žáci řešili
5 úkolů a psali slohovou práci. Soutěž proběhla ve velmi
klidné a příjemné atmosféře, porota se shodla na tom,
že žáci projevili tvůrčí přístup k úkolům a že se úroveň
ve slohové části velmi zlepšila oproti minulým ročníkům.
Do krajského kola, které se koná ve dnech 9. – 10. dubna 2014 v Pardubicích, postupují tři nejlepší řešitelky. První se
umístila žákyně z gymnázia v Moravské Třebové, druhá byla žákyně z gymnázia ve Svitavách a třetí žákyně z VOŠP
a SPGŠ v Litomyšli.
Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, ostatním soutěžícím děkujeme za účast v soutěži.
Mgr. Štěpánka Procházková, garant okresního kola II. kategorie

Rybičko zlatá, přeji si…
V dnešní přetechnizované době počítačů, internetu a dalších
médií, v době neustálého spěchu, kdy rodiče nemají na své děti
dostatek času a děti často vysedávají u počítače či televize, se
projevuje klesající úroveň řečových dovedností dětí a mládeže
(chudší slovní zásoba, nižší úroveň vyjadřování, špatná výslovnost,
chybějící schopnost reprodukování děje atd.) Pedagogové naší
MŠ si tento stav uvědomují. Na sklonku loňského roku vyhlásilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program
na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání
v roce 2014. Protože právě předškolní věk je pro rozvoj dítěte nejdůležitější a řeč vypovídá o úrovni jeho pohybových schopností,
o jeho myšlení, sociálním chování i charakterových rysech osobnosti, zapojili se pedagogové MŠ Milady Horákové do programu zpracováním projektu Rybičko zlatá přeji si… Mezi mateřskými školami
z celé republiky uspěli a získali pro realizaci projektu 80 tis. Kč. Jeho
realizace bude probíhat od ledna do prosince 2014.
Projekt obohatí výchovně – vzdělávací program Barevný svět kolem nás, který podporuje všestranný harmonický
vývoj dítěte a logopedická prevence prolíná všemi oblastmi vzdělávání. K logopedické prevenci patří rozvíjení
jemné a hrubé motoriky, pracovní, hudební a výtvarné činnosti, v neposlední řadě také pohybové činnosti. V současné době se v mateřské škole dětem věnují již tři logopedické asistentky a projektem zajistíme vzdělávání dalších

pedagogů, abychom mohli poskytnout logopedickou prevenci dětem ve všech třídách. Cílem je, aby co nejvíce
dětí odcházelo do 1. třídy základní školy s mluvními dovednostmi na dobré úrovni, rozvoj osobnosti dítěte, získání
samostatnosti a jeho začlenění do společnosti. Chceme také naučit děti správnému dýchání, artikulačním cvikům
a tím ovlivnit správný vývoj řeči a předejít poruchám. Pořízení moderních speciálních logopedických výukových
programů zaměřených na podporu rozvoje řeči a komunikačních dovedností pro předškolní děti, pro výuku pomocí ICT techniky, napomůže ke stimulaci a podpoře individuálních rozvojových možností každého dítěte. Projekt
také považujeme za příležitost, jak vytvořit úzkou spolupráci s rodiči a najít prostor pro vysvětlování, aby si pro
své děti udělali více času, protože jim chybí především osobní kontakt a mluvní vzor. Vycházíme z Komenského
moudrosti: ,,Činnosti se učíme činností a s dítětem mluvme a mluvme.“
V rámci projektu chystáme pro děti i jejich rodiče spoustu zajímavého. Patří sem zajišťování společných akcí s rodiči (např. vystoupení pro rodiče – dramatizace pohádek, hudební a hudebně pohybové činnosti apod.), depistáže, které může být také rodič přítomen nebo jsou rodičům logopedickou asistentkou předávány výsledky a návrhy
dalších postupů práce s dítětem, přednášky pro rodiče v oblasti logopedie, Putování za zlatou rybkou a vodníkem
Povídálkem, divadelní představení ve Fabrice, Noc s Andersenem - noční školka v MŠ, návštěva městské knihovny,Vodnické povídačky a mnoho dalšího. Vždyť: Kdo si hraje, nezlobí!
Za kolektiv pedagogů MŠ Svitavy, Milady Horákové Petra Nováková, ředitelka MŠ

3. ročník výjezdu aut v Čenkovicích
Výjezd aut na sjezdovku byl z ledna přeložen na předposlední víkend v únoru. Závod se uskutečnil z důvodu špatných sněhových podmínek na sjezdovce Vigona. Doprovodný program začal v odpoledních hodinách 22. února. Sjezdovku zaplnilo brnění, šrapnely a boje římanů s barbary mohly začít. Následoval recesistický triatlon, který se skládal z plavby ve sněhu, běhu na kolečkových bruslích
a jízdě na kole. Hlavním organizátorem náročné
akce byl Miroslav Matějka, který odstartoval nejočekávanější disciplínu - výjezd aut na sjezdovku. Letošní trable s počasím se podepsaly i na účasti, hodně závodníků odřeklo pro změnu termínu. Na sjezdovce jsme však viděli techniku, kterou běžně na
silnicích nepotkáte. Jednalo se v první řadě o Wild
cat týmu RTR projects, který se s tímto strojem zúčastňuje of road maratonských závodů. Dále to byla Lancia Delta HF integrale, která celkem jasně ukázala, co vše i po letech umí. Potom se předvedlo několik civilních automobilů - například BMW X5, Lancia Dedra integrale a další. Nejrychlejší čas měl zástupce týmu RTR
projects Tomáš Mašek, který zvítězil i nad terénními čtyřkolkami. Tato charitativní akce, u které se diváci bavili, podpořila dobrou věc. Zájemci si mohli zakoupit stužku, která symbolizovala určitou sounáležitost a ochotu pomáhat. Každý, kdo si stužku koupil, obdržel lístek do tomboly. Díky těmto příspěvkům od návštěvníků
a díky podpoře sponzorů vynesla tato akce částku 25 tisíc korun, které budou předány Orlickoústecké nemocnici na dětské oddělení. Patronem akce byl primář tohoto oddělení MUDr. Jakub Ryba.

Alice Štrajtová Štefková

Veřejný závod v obřím slalomu
3. závod seriálu závodů „O pohár Bukové hory“
Pořadatel:

SKI KLUB Česká Třebová ve spolupráci s SKIPARK ČERVENÁ
VODA
Datum a místo konání: neděle 2. 3. 2014 – Třebovská sjezdovka
Disciplína:
2 kola obřího slalomu / pořadatel si vyhrazuje právo před startem
závodu rozhodnout, zda nebude závod zkrácen na l kolo/.
Kategorie:

Myšáci /chlapci + dívky/
Mladší dívky
Mladší chlapci
Starší dívky
Starší chlapci
Ženy
Muži
Starší ženy
Starší muži

2006-2012
2002-2005
2002-2005
1998-2001
1998-2001
1973-1997
1970-1997
1915-1972
1915-1969

Startovné:
30,- Kč / hradí se při prezentaci/
Prezentace a výdej čísel: budova u lanové dráhy „Třebovská dvojka“.
Časový rozvrh:
Vyhlášení výsledků:
Různé:

Protesty:

8,30 – 9,00 prezentace,
9,15 – 9,45 prohlídka tratě,
10,00 start 1. kola.
cca 50 min. po dojetí posledního závodníka bude závodníkům na 1.
– 3. místě předán diplom a drobná věcná cena v prostoru před
lanovou dráhou.
Závodníci i činovníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Pořadatel není zodpovědný za případná zranění závodníků,
činovníků nebo diváků.
Pořadatel doporučuje závodníkům použit při závodě ochrannou
přílbu.
Za neodevzdané startovní číslo účtuje pořadatel 500,- Kč.
předkládají se písemně se vkladem 200,- Kč, v případě kladného
vyřízení se vklad vrací.

V Čenkovicích dne 24. 2. 2014.
Jiří Zapletal
ředitel závodu

AKCE NAVÍC BŘEZEN 2014
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK
MĚSÍC ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ V RODIČOVSTVÍ
Denně kluby rodičů, informační a poradenské centrum dle pravidelného programu

KDY

DEN ČAS

3.

PO

9 ‐ 11
930 ‐ 1130

4.

ÚT

5.

ST

11 – 12
13 ‐ 17
930 – 1030

7.

PÁ

15 – 19

10.

PO

11.

ÚT

12.

ST

6.

ČT

13.

ČT

17.

PO

18.

ÚT

19.

ST

9 ‐ 17

12 ‐ 18

12 – 14
9 ‐ 18

15 – 17
9 ‐ 12

1030‐ 1130
1030‐ 1130

1545‐ 1715
9 ‐ 11

13 – 17

16 ‐ 1730
9 ‐ 11

AKCE
Slaďování rodinného a pracovního života s lektorkou Mgr.
Monikou Čuhelovou, projekt Mám rodinu a podnikám. Přihlášky a
hlídání dětí nahlaste na jaroslava.rich@gmail.com, učebna č.1
Nový seminář  Návrat na trh práce s lektorkou Mgr. Monikou
Čuhelovou, projekt Flexi práce s rodinou, svoji účast nahlaste na
radkabocek@gmail.com, tel. 733518999
EKO dílna tvořivosti – květináč z PET lahve
Dílna tvořivosti  Šijeme panenky do nemocnice ‐ finální úpravy
Ochutnávka domácích sýrů / pan Kovařík ‐ Květná zahrada/
Den s Mary Kay – nechte o sebe pečovat a přijďte do Krůčku
odpočívat s odbornicemi na kosmetiku, hlídání dětí zajištěno
Danějak na ně  seminář projektu Mám rodinu a podnikám ‐
lektoruje Ing. Marcela Ducháčková. Přihlášky a hlídání dětí nahlaste
na jaroslava.rich@gmail.com, uč.1
Jarní bazárek + prodejní akce Outlet v sále a v předsálí Fabriky.
Všechny informace na radkabocek@gmail.com, tel. 733518999
Osobní právní poradna ‐ učebna č.1. ‐ objednejte se prosím
předem na flexipracesrodinou@seznam.cz
Jarní bazárek + prodejní akce Outlet – v sále a v předsálí Fabriky.
Všechny informace na radkabocek@gmail.com, tel. 733518999
Dílna tvořivosti ‐ keramika v Domově na rozcestí
Jarní bazárek  v sále Fabriky. Všechny informace na
radkabocek@gmail.com, tel. 733518999
Ambasadorky – povídání o Alergické rýmě ‐ firma Merck /aktivita
po klubu rodičů/
Hovory o výchově s psycholožkou Mgr Monikou Čuhelovou ‐
/součástí klubu‐ jedno z Monterssori center/
Klub rodičů s poruchami autistického spektra – přijďte k nám
do Krůčku jen tak si popovídat, poradit se navzájem a s
odborníkem, sdělit si zkušenosti a podpořit se. Svoji účast nahlaste
na radkabocek@gmail.com, tel. 733518999
Slaďování rodinného a pracovního života s lektorkou Mgr.
Monikou Čuhelovou, projekt Mám rodinu a podnikám, učebna č.1
Dílna tvořivosti ‐ smaltování s razítky na nehty, výroba krásného
šperku
Žepa není řepa – poradna pod vedením zkušené logopedky Mgr.
Hanky Dalíkové
Job club / individuální konzultace/ vede Radka Bočková, projekt
Flexi práce s rodinou, účast nahlaste na radkabocek@gmail.com,
tel. 733518999
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Předávání panenek do nemocnice – přijďte s námi oslavit jaro
zasazením jarních květin na dětském oddělení svitavské nemocnice
a předat maminkami ušité panenky a medvídky dětským
pacientům. Sraz v 16 hodin ve vestibulu nemocnice.
Job club / individuální konzultace/ vede Petra Šudáková, projekt
Flexi práce s rodinou, účast nahlaste na Psudakova@seznam.cz

Klienti Domova na rozcestí v Krůčku ‐ pleteme podnos na kávu
či čaj z pedigu ‐ pokračování
Osobní právní poradna ‐ učebna č.1. ‐ objednejte se prosím
předem na flexipracesrodinou@seznam.cz

Dílna tvořivosti  zdobení porcelánu pomocí fólie Color Dekor.
Keramické předměty na ozdobu si doneste.

Homeopatická poradna s Jitkou Havlíčkovou. Objednat se na
tramtarije@gmail.com, tel. 732 133 136
Zdravý úsměv – povídání o tom, jak pečovat o své zuby + ukázka
správného čištění zoubků /po aktivitě v klubu rodičů/

Kurz efektivního rodičovství – první část, seminář pod vedením
lektorky Mgr. Moniky Čuhelové, psycholožky. Nahlásit účast a
hlídání dětí ‐ tel. 739 085 457, email. cuhelova@svi.cz
Večer deskových her – pokud je vám od 6 do 99 let, přijďte se s
námi pobavit při hře deskových her a poznat tak nové kamarády.
Nebude chybět něco malého k zakousnutí.

Slaďování rodinného a pracovního života s lektorkou Mgr.
Monikou Čuhelovou, projekt Mám rodinu a podnikám, učebna č.1

Informace – tel. 737 236 152, email: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, o.s.
Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika
Wolkerova alej 92/18, 568 02

JARNÍ BAZÁREK

PONDĚLÍ 10. BŘEZNA 2014 OD 12 HOD DO 18 HODIN
ÚTERÝ 11. BŘEZNA 2014 OD 9 HOD DO 18 HODIN
STŘEDA 12. BŘEZNA 2014 OD 9 – 12 HODIN
Přijďte si do velkého sálu Fabriky nakoupit za výhodné ceny oblečení pro děti na jaro a teplejší dny, boty, těhotenské
oblečení, hračky, knížky, kočárky, chůvičky, autosedačky, apod.

V pondělí a v úterý bude bazárek spojen s prodejem
Outletového oblečení pro děti i dospělé v předsálí
Fabriky
Chcete prodat nebo koupit ? Kontaktujte Radku Bočkovou na e-mailu:

radkabocek@gmail.com, tel. 733 518 999

Kontakty DDM Tramtáryje
Dne 28. 2. nám budou zrušeny pevné linky. Od 1. 3. budeme používat tato mobilní čísla:
Mgr. Robert Snášil - ředitel DDM 731 605 950
Mirek Skočovský, DiS - ved. odd. tělovýchovy 737 525 576
Pavel Padyásek, DiS - ved. odd. turistiky 734 287 285
Lenka Waltová - ved. odd. estetiky 734 287 286
Pavlína Šmerdová - ekonomka 734 287 284
Bc. Jana Kučerová - účetní 731 516 543

Kulturní nabídka
1. So / 17:00 / čajovna Namasté
Partitury snů - vernisáž šperků a obrazů
Minky Dočkalové
 So / 19:00 / Fabrika
Ples Qanto

3. Po / 17:00 / Fabrika
Sportovec města 2013
Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města.

4. Út / 14:30 / Fabrika foyer
Ostatková beseda Klubu seniorů

5. St / 10:00 / Fabrika
Pražský komorní balet Praha:
Kdo je na světě nejmocnější?
Inspirací baletní pohádky byla hudba Bohuslava Martinů a obrazy Vladimíra Houdka.
Děj pohádky je zasazen do prostředí potrhlé
cirkusové rodiny, ve které rodiče hledají pro
svou dceru toho nejmocnějšího ženicha na
světě. Choreografie kombinuje akrobatické
i gymnastické prvky a taneční formy cizích kultur a je určena i pro malého diváka.
Vstupné: 45 Kč, doporučeno pro ZŠ, ZUŠ
a nižší roč. SŠ

 16:00 / Fabrika
Charita Svitavy: Proměny III.
Výstava obrazů vytvářené různými technikami. Autory prací jsou klienti Světlanky – centra denních služeb. Součástí programu bude
hudebně – taneční vystoupení z cyklu Živly.

Pavel Liška, Martin Zbrožek, Josef Polášek volné sdružení herců
Vstupné: 280 Kč

Pořádá SKS Svitavy, čajovna Namasté, Městská
knihovna ve Svitavách.
Vstupné dobrovolné

7. Pá / 17:00 a 20:30 / Fabrika

13. Čt / 19:00 / Fabrika

Taneční večer pro páry
Vstupné pro pár: 180 Kč (více info www.kultura-svitavy.cz)

 20:00 / klub Tyjátr
Hentai Corporation, Last Presence, Scarlett Avenue. Vstupné: 90 Kč

8. So / 9:00 – 12:00 / čajovna Namasté
Mandaly aneb Ženy, dejte si dárek samy
Kurz malování mandal s Martinem Adamcem.
Na kurz je potřeba se přihlásit předem na
mob.: 736 619 384. Vstupné dobrovolné

 náměstí Míru / 13:00
Masopust a zabijačkové hody
Více na straně 1.

 17:00 / Fabrika - sál
Děti patří domů - benefiční koncert
Vystoupí KOS Pedagogické školy Litomyšl
+ pěvecký sbor Ateneo UP Olomouc. Program:
Missa Brevis. Pořádá organizace Děti patří
domů. Vstupné: 100 Kč

 20:00/ klub Tyjátr
Mr. Roll als. Wilda Panda, W23 a další...

10. Po, Út / 9:00 – 18:00, St / 9:00 – 18:00 /
Fabrika
Bazárek
Pořádá MC Krůček.

 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer
 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet
Nevyřčené ticho - 2nd Chapter - The Condition of Disappearance (KPH). Vstupné: 200 Kč
(členové KPH: 100 Kč)

 16.30 / Fabrika, dětské oddělení knihovny
Veřejné čtení
Zveme všechny spisovatele na čtení z vlastní
tvorby (na věku a formě nezáleží).

 19:00 / Divadlo Trám
Éric-Emmanuel Schmitt:
Oskar a růžová paní

6. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum

Vstupné: 130 Kč, pořádá SKS Svitavy.

esperanta

12. St / 17:00 / klub Tyjátr

Přednáška Asociace Brontosaura
Obojživelníci Svitavska
Ačkoliv je často nevnímáme, čolci, mloci
a žáby jsou nedílnou součástí života kolem nás.
Díky svému pestrému zbarvení a pozoruhodnému způsobu života patří k nejzajímavějším
obyvatelům planety Země. Dozvíte se mnohé
o ochraně a rozšíření těchto živočichů na Svitavsku a získáte možnost se zapojit do záchranného programu. Přednáší: Jakub Vrána

 19:00 / Fabrika
Divadelní představení Milostný trojúhelník

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

 18:00 / Ottendorferův dům
Koncert nejlepších žáků
 19:00 / čajovna Namasté
Poetická čajovna: Martin Hak
- vypravěč příběhů

Hana Zagorová & Petr Rezek se skupinou
Boom! Band Jiřího Dvořáka
Přeložený koncert z prosince 2013.
Pořádá Mamut Agency.

14. Pá / 19:00 / Fabrika
Ples Papera
 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

15. So / 19:30 / Fabrika
15. ples dechových hudeb
Zahrají a zazpívají svitavské dechové orchestry
a Cimbálová muzika Aleše Smutného s Karlem
Hegnerem. Pořádá dechový orchestr Svitavská
dvanáctka ve spolupráci s SKS Svitavy.
Vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek od 28.
února

 20:00 / klub Tyjátr
Externí koncert SKS
Irský večírek - Shivers a Hakka Muggies
Stylový koncert několik dní před svátkem svatého Patrika.
Vstupné: 100 Kč

Kino Vesmír
1. - 2. / So, Ne / 17:00 a 19:30
Babovřesky 2 ČR 2014
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným
obrázkem ze života současné vesnice, která
sleduje kupící se nedorozumění a souhry
náhod, které zamotají hlavu jejich obyvatelům.
Pokračování komedie.
Scénář a režie: Zdeněk Troška
Vstupné: 130 Kč / 120 minut
4. / Út / 19:30

Poslední vrchol Španělsko 2013
Kde začíná nebe? Životní příběh španělského
kněze Pabla Domíngueze, který pokořil mnohé
horské vrcholy. Zemřel ve 42 letech při horském neštěstí… Dokument plný naděje a radosti, smíchu i slz. „Mohl bych tak žít i já?“ Režie:
J. M. Cotelo
Vstupné: 90 Kč

5. - 6. / St, Čt / 19:30
Angelika Francie, Belgie, ČR, Rakousko 2014
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky,
který okouzlil miliony diváků po celém světě.
Dobrodužný romantický film podle slavného
románu Anne Golon. V hlavní roli: Nora Arznezeder. Režie: Ariel Zeitoun
Vstupné: 120 Kč / titulky / 113 minut
7. - 8. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Velká oříšková loupež USA, Jižní Korea,
Kanada 2013
Veverčák Suurly a jeho krysí kamarád Buddy
mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží
a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždit zásoby… Animovaná dobrodružná komedie.
Režie: Peter Lepenitois
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 86 minut
7. - 8. / Pá, So / 19:30
Kandidát ČR, SR 2014
Skutečný příběh, který se nestal… Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na
prezidenta. Velká moc médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět.
Režie: Jonáš Karásek
Vstupné: 120 Kč / 106 minut

Vstupné: do 15 let 100 Kč, dospělí 125 Kč /
dabováno / 92 minut
14. - 15. / Pá, So / 19:30
Památkáři USA 2014
Tohle je možná poslední velký příběh
druhé světové války, který ještě nikdo nikdy
nevyprávěl! Válečný příběh mužů, kteří byli
ochotni zemřít pro umění. Hrají: George Clooney, Matt Diamon, Bill Murray a další. Režie:
George Clooney
Vstupné: 110 Kč / titulky / 112 minut

Sport

15. So / 9:00 a 11:45 / hřiště Lačnov
1HBC SY - TJ Sršni SY
Hokejbal: MČR SŽ

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sp. Slatiňany
Volejbal: KP I. tř. - ženy

 10:30 a 13:15 / hřiště Lačnov
SK KOMETA POL - TJ Sršni SY
Hokejbal: MČR MŽ

 15:00 / hřiště Lačnov
1HBC SY - Ježci H. Městec
Hokejbal: 2 NHbl muži

1. So / 10:00 / Felberova

 15:30 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C - TJ Sokol BC Darren Chrudim B

TJ Svitavy - TJ Jiskra Heřmanův Městec

Basketbal: Východočeská liga

Basketbal: oblastní přebor U 11

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Spartak Choceň
Volejbal: KP I. tř. – ženy

 16:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C - BVK Holice
Basketbal: Východočeská liga

11. / Út / 19: 30

Projekt 100: Koyaanisqatsi USA 1982
Kultovní filmový esej nabízející jen pomocí
obrazů a uhrančivé hudby Phila Glasse apokalyptickou vizi střetu dvou světů – technologií
ovládané civilizace a přírody. Režie: Godfrey
Reggio
Vstupné: 70 Kč / 86 minut
12. - 13. / St, Čt / 19:30

Zachraňte pana Bankse USA 2013
Walt Disney usiluje o filmová práva k románu
Mary Poppins. V roce 1961 se setká s autorkou P. L. Traversovou. A začíná zápas o jeden
z nejpůsobivějších snímků filmových dějin!
V hlavních rolích životopisného filmu Emma
Thompson a Tom Hanks. Režie: John Lee
Hancock
Vstupné: 110 Kč / titulky / 126 minut
14. - 15. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00

Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana USA 2014
Dějiny jsou jim v patách! Můžete se těšit na
velkou legraci a pár zábavných setkání s velikány světových dějin, při kterých občas může
tuhnout v žilách krev… Animovaná komedie.
Režie: Rob Monkoff

2. Ne / Čenkovice
3. část závodu o Pohár Bukové hory
 15:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C- Baskeťáci TJ Sokol Josefov
Basketbal: Východočeská liga

8. So / 14:00 / hřiště Lačnov
SK KOMETA POLIČKA - TJ Snack DOBŘANY
Hokejbal: ex. staršího dorostu

 15:00/ hala Na Střelnici
TJ Svitavy B - TJ Jiskra Kyjov
Basketbal: 2. liga

 16:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - USK Praha
Baketbal: Mattoni NBL

9. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B- Sokol Šlapanice
Basketbal: 2. liga

11. Út / 16:30 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - NH Ostrava
Basketbal: Mattoni NBL
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