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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
prosinec 2014							
Alice Štrajtová Štefková
město

ADVENT VE SVITAVÁCH
1. adventní neděle 30. listopadu
•

13:00 - 17:00 / Náměstí Míru
FARMÁŘSKÉ TRHY S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU

•

15:00 / Městské muzeum a galerie
SOUSTRUŽENÉ HRAČKY ZDEŇKA BUKÁČKA, OBRAZY JIŘÍHO KŘIKLAVY
Vernisáž ojedinělé výstavy tradičních krounských hraček a poetických obrazů.

•

17:00 / Náměstí Míru
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU, JEŽÍŠKOVA POŠTA

•

17:30 / kostel Navštívení P.Marie na náměstí
ADVENTNÍ KONCERT
Zahrají žáci a učitelé Základní umělecké školy Svitavy

2. adventní neděle 7. prosince
VÁNOCE VE SVITAVÁCH
9:00 - 17:00 - celodenní městský vánoční program
Náměstí Míru		

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK

Městské muzeum

VÁNOČNÍ ZVYKY - malování a prodej klasických baněk, pečení cukroví, pletení vánoček,

			

smažení tradičních vánočních hnízd

Muzeum esperanta MARCIPÁNOVÉ VÁNOCE - výroba marcipánových figurek, prodej již hotových
			

či prodej marcipánového těsta

Fabrika

VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI - výroba vánočních ozdob, přání, dárků a výzdoby, bleší trhy

Tyjátr

PROMÍTÁNÍ POHÁDEK pro děti i dospělé

9. a 10. prosince
8:00 - 15:00 Městské muzeum a galerie
VÁNOCE V MUZEU
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitavských vánočních hnízd, pletení vánoček, pečení cukroví, výroba prodej drobných tradičních dárků (dřevo, patchwork, svícny, perníčky, klasické i staročeské ozdoby...)
Vhodné pro školní skupiny, nutné předem objednat, email:lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo tel. 461 532 704
p. Jitka Olšánová
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3. adventní neděle 14. prosince
•

13:00 - 17:00 / Náměstí Míru
FARMÁŘSKÉ TRHY S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU

•

13:00 – 17:00 / Městské muzeum a galerie
KRÁSA PATCHWORKU A ŘEMESEL
Ve výstavních síních si můžete nakoupit drobné dárky z patchworku nebo si je sami vyrobit za pomoci členek Spolku patchworku ze Svitav. V muzejních řemeslných dílnách si můžete vyzkoušel práci uměleckého
kováře, skláře a kameníka. Materiál bude připraven.

•

13:00 – 17:00 / Muzeum esperanta
DESKOVÉ HRY
Téměř 55 druhů deskových her představí mistr republiky v Osadnících Petr Frejvald. Hry si můžete zahrát
či vyzkoušet.

Čtvrtá adventní neděle 21. prosince
•

13:00 – 17:00 / Městské muzeum a galerie
ŘEZBÁŘSKÉ DÍLNY - PŘÍBĚH DŘEVA
Vyřezávání betlémových figurek v řemeslných dílnách v muzejní zahradě s řezbáři z Poličska.
Malování soustružených hraček s Nositelem tradic Zdeňkem Bukáčkem z Krouny
Komentovaná prohlídka výstavy s Jiřím Křiklavou
Možnost zakoupení dřevěných výrobků jako dárek pod stromeček.

Štědrý den 24. prosince
•

22:00 – 24:00 / Městské muzeum a galerie
ŠTĚDRÝ VEČER V MUZEU
Vánoční společné setkávání se s přáteli před tradiční návštěvou půlnoční mše. Zahrát a společně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští muzikanti, připraven je horký čaj s rumem.
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Naučná stezka ve Vodárenském
lese je dokončená
V minulém roce se veřejnosti otevřel Vodárenský les
svojí první etapou naučné stezky, která po 300 m dřevěných povalových chodníků a 400 m šotolinové cesty
končila u čtvrté studny na konci lesa. V letošním roce
se podařilo plán zpřístupnění lesa dokončit. Druhá
etapa nově vybudované, náročnější stezky s opačným
poměrem délek dřevěného a šotolinového chodníku
nabízí také více možností poučení i zábavy. Molo s knajpovištěm na počátku nového úseku návštěvníci plně
ocení až v příštím létě, nabízí ale pohled na bažinatou
část lesa z místa, na které by se suchou nohou nikdo
bez mola nedostal. Neobvyklý je také pohled na lesní světlinu z vyvýšené pozorovatelny. Odtud je možné na
velké panoramatické fotografii určovat 10 druhů dřevin a dole pod pozorovatelnou si o dřevinách přečíst základní informace. Kousek dále, po stále ještě dřevěném chodníku, si mohou návštěvníci udělat reálnou představu
o výšce sousedících mohutných topolů a o živočišných obyvatelích jednotlivých výškových pater stromů. Kromě
zajímavých informací pro dospělé jsou tato stanoviště vybavena interaktivními prvky, které zaujmou především
děti. Téměř výhradně pro ně jsou však určeny dvě aktivity na další, již šotolinové části chodníku. První je přírodní telefon. Pokud děti pošeptají přání do řezbářsky ztvárněného ucha, jejich kamarádi je ze vzdálených úst uslyší
i bez složité elektroniky. Na příštím kruhovém pískovišti si mohou děti tisknout stopy zvířat typických pro naše lesy.
Dále se návštěvníci dostanou k vodárenské studni, kde dříve končila první část naučné stezky, po které se nyní dostanou zpět na cestu k Vodárenskému lesu. I tato část naučné stezky se však dočkala významných změn. Příchod
k proskleným dveřím druhé studně byl doplněn dřevěnými schody, vnitřek studny je nově osvětlen. Maminky
s kočárky také určitě ocení dvě nové výhybny na povalovém chodníku. Pokud vás novinky ve Vodárenském lese
zaujaly, zveme vás na slavnostní otevření druhé části naučné stezky, které proběhne v sobotu 6. prosince ve
14 hodin u vjezdu do Vodárenského lesa. Nebude chybět ani teplý grog a sladké překvapení pro děti.
.

Břetislav Vévoda

Ohlédnutí za Svatomartinskými slavnostmi
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Pojďte s námi do pohádky
Znáte to,.... jednou přijde Lucka na oddílovou schůzku a začne: „Víš Alčo, mě tak napadlo,.....“
Následuje schůzka ve školce a na světě je plakátek s pozvánkou na procházku večerními Svitavami plnou pohádkových postav a lampionů. Paní učitelky chystají děti na setkání s Kaštánkovou vílou a my si chystáme masky, úkoly a hlavně teplé spodní vrstvy pod masky.
30. 10. 2014 ve čtyři hodiny odpoledne všechno vypuká. Paní učitelky nám nachystaly kytičková lízátka a krásná
světýlka na osvětlení pohádkové cesty. Postupně se měníme v pohádkové postavičky a zbývá opravdu jen chvilka
čekání na první odvážlivce.
Děti jsou překvapeny oživlými pohádkami a my krásnými maskami a odvahou dětí.
Alena Petrželová, Pionýrská skupina Vysočina Svitavy

Absolventský ples Gymnázia ve Svitavách
Jak jsme již dříve avizovali, dne 24. ledna 2015 proběhne v Multifunkčním centru Fabrika absolventský ples Gymnázia ve Svitavách. Ples bude vhodnou příležitostí pro setkání absolventů, pedagogů, i všech ostatních, kteří se rozhodnou užít si příjemnou plesovou atmosféru, jež mohou sami absolventi ještě umocnit, pokud si každý z nich s sebou přinese svou maturitní šerpu.
Absolventi Gymnázia ve Svitavách spojili příjemné s užitečným a rozhodli se věnovat výtěžek z večera na pomoc
zdravotně postiženým dětem ze Speciální základní školy Svitavy, konkrétně na aktivity podporované školou jako
jsou ozdravné pobyty, práce v tvořivých dílnách, canisterapie, kondiční plavání a jiné. Na tyto aktivity je možné přispět koupí vstupenky, lístku do tomboly nebo přímo na plese do kasičky, která zde bude za tímto účelem umístěna.
Přispět však můžete už teď, a to buď formou finančního daru na bankovní účet číslo 2500590501/2010, pod variabilním symbolem, kterým bude Vaše identifikační číslo (nebo bez variabilního symbolu pouze s poznámkou), nebo
formou věcného daru do tomboly. V této souvislosti, prosím, kontaktujte absolventy prostřednictvím emailu gysy.
ples@gmail.com. Hosté se mohou těšit na výstavu děl žáků Speciální základní školy Svitavy i na populární fotokoutek.
K tanci i poslechu zahrají dvě kapely, a to Big Band Svitavy a Zaklep band Svitavy. Očekáváme, že ples zajistí spoustu zážitků všem zúčastněným a do budoucna třeba i novou tradici. Zároveň doufáme, že se nám výtěžkem podaří
podpořit děti se zdravotním postižením.
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TIP NA ORIGINÁLNÍ
VÁNOČNÍ DÁREK
Nabízíme možnost
zakoupení stromů a keřů
v parku Patriotů.
Cena od 400 - 6000 Kč.
Podrobné informace lze získat
v informačním centru na náměstí Míru.

Nebe, peklo, s Krůčkem ráj
Burácení, síra, zápach a strach doma v obýváku? Že se vám to nelíbí, není
divu. Obzvlášť, když to není nutné. Ve Svitavách se totiž Mikuláš, čerti
a andělé schází každoročně s dětmi ve Fabrice. Takže, nezvěte si čerty domů
a přijďte do velkého sálu v pátek 5. prosince na krůčkovskou besídku. Začíná v 16 hodin. Bude přichystána nejen bohatá nadílka v podobě balíčků
pro děti, ale také ďábelská diskotéka, peklíčko i nebíčko. Čerti sice budou
možná hlučnější, ale rozhodně ti nejhodnější.
Vstupné v předprodeji v recepci Fabriky od 18. 11. Cena balíčku 70 Kč
pro nečleny a 50 Kč pro členy MC Krůček, doprovod 10 Kč pro členy a 20
Kč pro nečleny na osobu.

Kateřina Krausová

Syxtet vás zve na předvánoční koncert
Svitavský vokální xtet byl založen v listopadu roku 2012. Za dobu své existence se představil na několika koncertech
a dalších vystoupeních ve Svitavách a okolí či v Praze. Na jaře roku 2013 se zúčastnil mezinárodního sborového festivalu Sine Musica Nulla Vita v Německu. Přijďte si poslechnout díla současných i historických hudebních skladatelů,
úpravy vánočních písní a rovněž skladby z oblasti jazzové a populární hudby. SYxtet pracuje pod uměleckým vedením
Veroniky Plívové a spolupracuje s klavíristkou Lenkou Fikejzovou.
Těšíme se na vás v sobotu 6. prosince v 19:00 hodin v Ottendorferově domě ve Svitavách! Vstupné dobrovolné.
Jiří Zámečník
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Akce SVČ Svitavy
3. / St / 17:00 / SVČ Tramtáryje

Malování na trička
Pomocí kontur a voskovek budeme přenášet na trička naše nápady. Fantazii se meze nekladou. Tričko s sebou.
Cena 149 Kč. Více informací: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 734 287 286
7. / Ne / střelnice DDM Svitavy - IV. ZŠ

Střelecká soutěž
Podzimní cena města Svitavy - 23. ročník
VzPu mládež do 12, 14 a 16 let. Startovné pro nečleny 50 Kč
10. / St / 17:00 / SVČ Tramtáryje

Perníčkování
Vykrajování, pečení a zdobení perníčku pro všechny děti, které chtějí ochutnávat cukroví
o něco málo dřív. Cena 30 Kč. Více informací: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 734 287 286
13. / So / 7:00 / Vídeň

Zájezd do vánoční Vídně
Nejedná se o klasický zájezd s průvodcem
a výkladem, nýbrž o ochutnávku a návštěvu vánoční Vídně. Program si přizpůsobí každý dle svého uvážení.
- odjezd: 7:00 hod., návrat: 23:00 hod.
- doprava soukromým autobusem, cena: 450 Kč
Kontakt: Padyásek: mob.: 734 287 285, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz, Skočovský: mob.: 737 525 576,
Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje, bývalé DDM

e-mail:, skocovsky@svitavy.cz

Druhá adventní neděle
Již tradičně ve Svitavách připravujeme pro veřejnost v prosinci spoustu vánočních akcí. Na každou adventní neděli je pro vás připraven bohatý program.
První prosincovou neděli, tj. 7. prosince se bude na náměstí Míru konat od
9:00 do 17:00 hodin tradiční vánoční jarmark. V městském muzeu je pro návštěvníky připraveno malování a prodej klasických baněk, pečení cukroví, pletení vánoček, smažení tradičních vánočních hnízd a další vánoční zvyky. V muzeu
esperanta se budou vyrábět marcipánové figurky. Koupit si budete moci již
hotové figurky, marcipánové těsto nebo perník zdobený marcipánem. Přijďte
si s dětmi vyrobit malé dárečky a vánoční ozdoby do tradiční vánoční dílny ve
foyer Fabriky. Na bleším trhu si můžete vybrat a koupit drobné vánoční dárky.
V klubu Tyjárt se budou od 9 do 16 hodin promítat filmové pohádky pro děti i dospělé. Podrobný bohatý program
všech vánočních akcí najdete v kulturním kalendáři.

Alice Štrajtová Štefková

newsletter města Svitavy

18/2014, www.svitavy.cz

Soustružené hračky a obrazy v muzeu
Slavnostní zahájení výstavy na první adventní neděli 30. listopadu v 15
hodin. Na vernisáži zazpívá dětský pěvecký sbor Svitaváček pod vedením
Ludmily Bohdálkové za hudebního doprovodu Karla Saxe. Letošní vánoční výstava bude hrát překvapivě veselými, radostnými barvami, snad vnese
v chladných zimních dnech teplo a radost do duší návštěvníků svitavského
muzea. Zdeněk Bukáček pokračuje v téměř stoleté tradici výroby krounských dřevěných hraček, jejímž zakladatelem byl jeho dědeček František
Bukáček (1910 – 1974) a v jehož šlépějích pokračoval i jeho otec Zdeněk
Bukáček senior (1936 – 2002). Produkce, která ctí původní tvary hraček,
se specializuje na výrobu nejrůznějších figurek – vedle tradičních a pro
kraj typických panenek, koníků, kominíků nebo ptáčků Zdeněk Bukáček
vyrábí nové figurky podle vlastní inspirace: ponocné, rybáře, panenky
s kloboukem, kuchaře, sněhuláky, fotbalisty, mikulášské figurky – anděly,
čerty, Mikuláše, šachové figurky apod.
Zdeněk Bukáček získal ocenění Nositel tradice od Ministerstva kultury
České republiky. Stal se jedním z více než padesáti lidových řemeslníků,
kteří ocenění zatím dostali a udržují tradici dříve běžných řemesel. Své výrobky představuje také na různých specializovaných akcích, kde nenabízí jen hotové hračky, ale návštěvníkům dává možnost, aby si figurku dotvořili. Své
výrobky dodává do galerií, muzeí i do jednotlivých obchodů a lidových skanzenů. Jeho postavičky si kupují nejen
děti, ale také zahraniční turisté nebo sběratelé.
Jiří Křiklava prožil své dětství v malířsky proslulých Kameničkách. Po studiích se věnoval návrhářství obuvi - za které získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Již 25 let se věnuje profesionálně malířství a umělecké fotografii. Pracuje
v exteriérech a ve svém ateliéru v Krouně. Na obrazech i fotografiích pracuje v cyklech, které jsou zcela oddány jeho
niterným pocitům ovlivněným hudbou. Na výstavě ve svitavském muzeu můžete spatřit jeho nejnovější díla, a to
obrazy a fotoobrazy z posledních dvou let. Inspiraci pro ně nachází v zahradách, přírodě a v prostých věcech, které
ho obklopují, na cestách po České republice i z pobytů v zahraničí. Obrazy jsou to radostné s pestrou škálou barev
- některé abstraktní, jiné expresivně poetické. Maluje zcela volně - jeho jediným rádcem jsou jeho prožitky, pocity
a nálady. Pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. Má za sebou více než šedesát samostatných výstav a nespočet
výstav kolektivních. Je dlouholetým členem Unie výtvarných umělců.

Blanka Čuhelová

Svitavská klapka
Festival neprofesionálního filmu Svitavská klapka již počtvrté představí to nejlepší z amatérské filmové tvorby ze Svitav
a okolí blízkého i dalekého. V letošním roce poprvé budou na festivalu vyhlášeni také ocenění autoři filmů přihlášených do soutěže Svitavská klapka junior, která je určená pro žáky základních a středních škol. Již tradičně se festival
koná v alternativním klubu Tyjátr, záštitu nad ním přebírá režisér a autor dokumentárních a hraných filmů, pedagog
FAMU prof. Rudolf Adler. V pátek 5. prosince v 19 hodin vás srdečně zveme nejen na filmový, ale i hudební zážitek.
Dozing Brothers, Dvojité Gé a Blue Apple patří ke kapelám, které filmové bloky zpestří hudebním programem a postarají se o atmosféru i po ukončení jeho oficiální části. Akce probíhá za podpory Pardubického kraje, města Svitavy
a Střediska kulturních služeb Svitavy.

Jana Kovářová

newsletter města Svitavy

18/2014, www.svitavy.cz

CHARITA SVITAVY
VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (MAX. 300 HOD./ROK, VÝDĚLEK MAX. 4 000,-- KČ/MĚS.)

PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATELKA
PRO CHARITNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU (NÁSTUP LEDEN 2015)
JEDNÁ SE O NEPRAVIDELNOU PRÁCI V DOPOLEDNÍCH, ODPOLEDNÍCH, ALE PŘEVÁŽNĚ VE VEČERNÍCH HODINÁCH A O VÍKENDECH
Základní požadavky:
• morální a občanská bezúhonnost
• ukončené vzdělání dle § 116 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
• ochota vzdělávat se
• řidičský průkaz skupiny „B“
• zdravotní způsobilost
• způsobilost k právním úkonům
• osobní zralost, schopnost zvládat krizové situace, skutečný zájem o práci v dané problematice, akceptace křesťanských hodnot
Požadované schopnosti a osobnostní předpoklady:
• sociální cítění
• komunikativnost
• spolehlivost
• flexibilita
• zodpovědnost
• odolnost vůči stresu
Povinné přílohy:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou kromě osobních údajů uvedeny také údaje o dosavadních zaměstnáních,
příp. jiných pro tuto funkci významných činnostech
• výpis z rejstříku trestů
Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem:
„Výběrové řízení“ musí být doručeny nejpozději do středy 10. 12. 2014 do 15.00 hodin na adresu:
Charita Svitavy, Hřbitovní 2257/1, 568 02
Žadatelé budou s výsledky výběrového řízení seznámeni písemně do 31. 12. 2014.
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Kulturní nabídka
29. - 30. 11. So, Ne / Nadace J. Plívy
Pekelný Mikuláš

30. 11.

Ne / 1. ADVENTNÍ NEDĚLE /
13:00 / náměstí Míru

Farmářské trhy s vánoční tematikou
 15:00 / městské muzeum a galerie
Soustružené hračky Zdeňka Bukáčka
Obrazy Jiřího Křiklavy
Vernisáž ojedinělé výstavy tradičních krounských soustružených hraček a poetických
obrazů. Zazpívá dětský pěvecký sbor Svitaváček
pod vedením Ludmily Bohdálkové za hudebního doprovodu Karla Saxe.

 17:00/ náměstí Míru
Rozsvěcení vánočního stromu
Ježíškova pošta
 17:30 / kostel Navštívení panny Marie
Adventní koncert
žáků a učitelů ZUŠ Svitavy

1. Po / 18:00 / Fabrika
Vietnamský večer
pořádá Charita Svitavy

 19:00 / čajovna Namasté
Poetická čajovna s Petrem Hruškou
Autorské čtení a beseda s básníkem, redaktorem, nositelem Státní ceny za literaturu.

2. Út / 9:00 /čajovna Namasté
Workshop hry na djembe
Kurz hry na africký buben djembe vedený terapeutem Andrejem Kolářem. Kurz je vhodný
pro začátečníky i pokročilé bubeníky.
Vstupné dobrovolné

3. St / 16:00 - 18:00 / MC Krůček

Kurz první pomoci pro laiky se zaměřením
na dětský věk – druhá část z dvoudílného
cyklu. Nahlaste účast a hlídání dětí na e-mail:
k.krausova@email.cz, mob.: 733 539 810

 19:00/ Fabrika
Divadlo Ungelt (Praha)
Keith Huff: Deštivé dny
Americké drama je hrou o síle přátelství
a zároveň kriminálním příběhem. Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík.
Vstupné: 300 Kč

4. Čt / 8:30 a 10:15 / divadlo Trám
Hudební agentura P. Kubece:
Kde se vzaly Vánoce?		

Komponovaný pořad o původu a zvycích
vánočních svátků v Čechách i ve světě od
dob pohanských do dnes. Pořad je vyplněn
výběrem lidových koled, poezií a vánočních
písní a hudby. Určeno pro MŠ a 1. st. ZŠ.
Vstupné: 35 Kč

 14:30 / Fabrika
Mikulášská - Klub seniorů
 16:30 / kavárna Rarášek
Čertovský jumping pro děti
 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer – Hraje celá rodina
 18:30 / Ottendorferův dům
– Muzeum esperanta
Marokem na kole
142. cestovatelský večer Asociace Brontosaura.
Uvádí Ruda Růžička.

5. Pá / 16:00 / Fabrika
Mikulášská besídka
MC Krůček - ďábelská diskotéka, peklíčko
i nebíčko. Vstupné v předprodeji v recepci Fabriky od 18. 11.

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped
 19:00 / klub Tyjátr
Svitavská klapka
Festival neprofesionálního filmu už počtvrté to nejlepší z amatérské filmové tvorby ze Svitav a okolí blízkého i dalekého opět v Tyjátru.
O hudební doprovod se postarají kapely Dozing Brothers, Dvojité Gé a Blue Apple, budou
také vyhlášeni vítězové Svitavské klapky junior.
Vstupné: dobrovolné.

6. So / 14:00 / Vodárenský les
Slavnostní otevření
druhé části naučné stezky
 15:30 / kavárna Rarášek
Mikulášské loutkové představení divadélka
JOJO s mikulášskou nadílkou - nutná rezervace
vstupenek, mob.: 606 474 063

 19:30 / Fabrika
Taneční večer Těšíme se na Ježíška
K tanci a poslechu hraje Karel Sax & Libor
Mašlán. Navrhujeme, aby každý z účastníků
přinesl drobný vánočně zabalený dáreček. Místo něho dostane žeton, za který si po příchodu
Ježíška sám vybere pod stromečkem dárek.
Vstupné: 190 Kč. Předprodej místenek na
mob.: 607 677 633 nebo na e-mail: z.petrzela@
gmail.com

 19:00 / Ottendorferův dům
Adventní koncert
Syxtet s adventně laděným programem se
představí se sbormistryní Veronikou Plívovou.
V jeho provedení uslyšíme úpravy známých
písní a koled. Vstupné: dobrovolné

 20:00 / klub Tyjátr
Mother´s Angels + Dědovy blechy
Vstupné: 90 Kč

7. Ne / 2. ADVENTNÍ NEDĚLE / 9:00 – 16:00
Vánoce ve Svitavách
• náměstí Míru - tradiční vánoční jarmark
- adventní trhy
• městské muzeum - malování a prodej
klasických baněk, pečení cukroví, pletení
vánoček, smažení tradičních vánočních
hnízd a další vánoční zvyky
• muzeum esperanta - Ottendorferův dům
- marcipánové Vánoce - výroba marcipánových figurek, prodej již hotových či
prodej marcipánového těsta
• Fabrika - vánoční dílna pro děti. Přijďte si
s dětmi vyrobit malé dárečky a vánoční
ozdoby do tradiční vánoční dílny ve foyer
Fabriky
• klub Tyjátr - promítání pohádek. Kouzelná
adventní neděle pro děti i dospělé

 15:00 / Bowling a squash centrum
Čertovská koulenice
Akce pro děti do 15 let za účasti nadpozemských bytostí čerta a Mikuláše. Mikulášská
akční cena 99 Kč za 1 hodinu hry,
tel.: 461 542 555

8. Po / 8:30 a 10:15 / divadlo Trám
Divadlo M. Kopeckého Praha:
Malostranská zimní pohádka
Poetická pohádka s písničkami, která vás zavede do zasněžené staré Prahy. Určeno pro MŠ
a 1. st. ZŠ. Vstupné: 35 Kč

 17:00 / Fabrika
Taneční soukromá škola SCARLETT
Vánoční vystoupení
Vstupné: 30 Kč děti, 60 Kč dospělí

9. Út / 10:00 / Fabrika
Taneční soukromá škola SCARLETT
Vánoční vystoupení
Pro školy. Vstupné: 20 Kč

 19:00 / Fabrika
Roman Horký & Kamelot
+ host Laďa Kerndl
Dne 3. 3. 2014 oslavil kapelník skupiny Kamelot Roman Horký své 50. narozeniny
a u příležitosti tohoto životního jubilea připravil
slavnostní turné. Vstupné: 200 Kč. Předprodej
vstupenek od 10. 11. v recepci Fabriky a IC

9. a 10. Út, St / 8:00 - 15:00 / městské
muzeum a galerie
Vánoce v muzeu
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitavských vánočních hnízd, pletení vánoček,
pečení cukroví, výroba a prodej drobných
tradičních dárků (dřevo, patchwork, svícny,
perníčky, klasické i staročeské ozdoby...).
Vhodné pro školní skupiny, nutné předem
objednat, e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz,
nebo tel.: 461 532 704 Jitka Olšánová.
Vstupné: 20 Kč
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10. St / 8:30 a 10:30 / Fabrika
Divadlo DRAK Hradec Králové:
Hej, mistře!
Od události Bohumila Hanče a Václava Vrbaty při mezinárodních lyžařských závodech
v Krkonoších právě letos uplyne 100 let. Drak
originálně propojil téma narození Ježíška
s příběhem velkého přátelství a odvahy dvou
českých průkopníků lyžařství. Určeno od 6 let.
Vstupné: 40 Kč

 16:00 / Ottendorferův dům
Otevřete svá srdce
Adventní koncert občanského sdružení KLUS.
Vstupné: dobrovolné

 19:00 /čajovna Namasté
Film: Na cestě
Projekce dokumentárního filmu režiséra Jiřího
Diviše. Po skončení následuje beseda s autorem. Vstupné: dobrovolné

11. Čt / 17:00 / Fabrika
Učení nemusí být mučení
aneb Jak na to od školky až po zralý věk
Jak a kdy se učit, jak pomoci dětem zvládat svět
vzdělávání, jak rozšířit svoji mozkovou kapacitu
a víc si pamatovat - přednáška Pavly Konečné.

 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský vánoční hudební večer

12. Pá / 15:00 a 16:30 / Fabrika
Workshop s taneční skupinou
T-BASS Pardubice
• pro děti (6 - 11 let) od 15:00 hod
• pro mládež a dospělé (12 - 18 let) od 16:30 hod
T-BASS Pardubice učí děti a mládež vnímat
tanec jako způsob kvalitně stráveného volného
času formou pohybu, fyzického vyžití a muzikálního vnímání. Zárukou je při tom dobré zázemí,
kvalifikovaní a zkušení lektoři s mnohaletou
praxí a výbornými výsledky. www.t-bass.cz,
vstup volný. Přihlášky zasílejte na e-mail: dagmar.schulzovaultura-svitavy.cz. Pod záštitou
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing.
Jany Pernicové.

 18:00 / čajovna Namasté
Čína: Jan Mazák
Cestopisné povídání studenta sinologie Honzy
Mazáka s projekcí a doprovodnou fotodokumentací. Vstupné: dobrovolné

 21:00 / klub Tyjátr
Inception – X. Mass
Vánoční večírek od SY-TECH PROMOTION.
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Těšit se můžete, jako vždy, na tu nejkvalitnější
TECH-HOUSE MUSIC! DJs:
JAQULLIN, MERYEN, YOPPA PARROT, LEXINGER, MIKE.D, PORNZ, SPLIEER, TOM,
JEANLIGE, PETER SCRIPT
Vstupné: 50 Kč (po 23:00 - 80 Kč)

a jeho matky, která trvá na tom, že dokáže svého syna zvládnout a on dokáže zvládnout školu.
Skvělý, emocionální film! Filmová událost!!
Scénář a režie: Xavier Dolan
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 139 minut

Kino Vesmír

Hobit: Bitva pěti armád USA 2014 PREMIÉRA!

2. / Út / 19:30
Frank Irsko, GB 2014
Originální komedie o rádoby muzikantovi,
který ztratí půdu pod nohama, když se přidá
k avantgardní kapele, kterou vede záhadný
Frank… hudební génius, který se schovává za
obří umělou hlavou. Režie: Lenny Abrahamson
Vstupné: 70 Kč / titulky / 95 minut
4. / Čt / 19:30

Život podle Havla ČR 2014
Pestrý život Václava Havla – rodinu, dětství,
jeho lásky, dramatickou tvorbu a politickou
činnost zachytila v sedmdesáti minutovém dokumentárním filmu Andrea Sedláčková, která
Havla představuje ve všech životních etapách
a rolích.
Vstupné: 68 Kč

11. - 14. / Čt, Pá, So, Ne / 17:00 a 20:00

Závěrečná část filmové trilogie podle románu
spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit. Budoucnost
Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti
armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel.
Režie: Peter Jackson
Vstupné: 120 Kč / dabované verze vždy
v 17:00 hodin / titulková verze ve 20:00 hodin

Sport
2. Út / 8:00 - 15:30 / Fabrika
ŠACHOVÝ TURNAJ
Finále krajského přeboru družstev ZŠ a SŠ

6. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl
Basketbal: oblastní přebor U 13

5. - 6. / Pá 17:00, So / 15:00 a 17:00

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Lanškroun

Včelka Mája Německo 2014

Volejbal: ženy – KP I. tř.

Mája, Vilík, Filip a všichni jejich kamarádi jsou
zpátky! Režie: Alexs Stadermann
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 88 minut

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Znojmo

5. / Pá / 19:30

Modelky s.r.o. ČR 2014 PREMIÉRA!
Úplně blonďatá komedie. Dvě někdejší kamarádky jsou už 40 let rivalkami, ikonami
českého módního světa. Regina Rázlová
a Evelyna Steimarová v hlavních rolích kolotoče
bláznivých situací a komických scén. Režie: David Laňka a Tomáš Magnusek
Vstupné: 90 Kč / 90 minut
6. / So / 19:30

Volejbal: junioři – 1. liga

 17:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - FBC Start98 Praha
Florbal: 12. kolo

 19:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Sokol Karviná
Basketbal: 2. liga muži

7. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici

Jak jsme hráli čáru ČR, SR 2014 PREMIÉRA!

Basketbal TJ Svitavy B – Start Havířov

Na některých místech se dospívá rychleji! Příběh malého chlapce, který vyrůstá
v pohraniční obci, kde prožívá své dospívání…
Dobrodružný rodinný film. Režie: Juraj Nvota
Vstupné: 110 Kč / 102 minut

10. St / 17:00 / hala Na Střelnici

Basketbal: 2. liga muži

Tuři Svitavy – GEOSAN Kolín
Basketbal: Kooperativa NBL

10. / St / 19:30
Mami! Kanada 2014
Příběh dospívajícího Steva s diagnózou ADHD
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