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

Alice Štrajtová Štefková

Halloweenské slavnosti s MC Krůček ve Fabrice
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy vás zve na halloweenské slavnosti. Začínáme v pátek 16. října dlabáním dýní v rámci velké podzimní dílny tvořivosti v MC Krůček. Obstaráme pro vás také dýně, které si můžete
rezervovat do 9. října na e-mailu: Psudakova@seznam.cz. Můžete je využít jak při dlabání 16. října, tak také na
samotné halloweenské slavnosti v pátek 23. října.
Na další ročník gurmánské soutěže o nejlepší svitavskou dýňovou polévku 2015 vás zveme ve čtvrtek 22. října.
Odborná porota bude hodnotit vaše polévky a vybere ty nejlepší. Soutěží se ve dvou kategoriích – laici a gastronomická zařízení. Do soutěže se můžete přihlásit do neděle 18. října na e-mailu: bara.havova01@gmail.com.
Samotná gurmánská show vypukne v 15 hodin v restauraci ve Fabrice a je veřejná. Výsledky budou vyhlášeny na
halloweenské akci 23. října, kde budou soutěžící oceněni dárečky. Na realizaci se podílí ISŠ Moravská Třebová.
Halloweenské slavnosti s MC Krůček vrcholí 23. října od 16 hodin v sále Fabriky akcí Dýně se valí do Svitav. Bude
připraven bohatý zábavný program pro děti v podobě halloweenského karnevalu, tancování, malování na obličej
aj. pod patronátem dvou velkých tlustých dýní.
V rámci vstupu bude také degustace dýňové polévky, zájemci si mohou koupit a vydlabat dýni na místě. Druhá
část programu se odehrává na strašidelné, svíčkami osvětlené cestě plné strašidýlek a odměn pro děti. U fontány
na náměstí na závěr rozsvítíme vykrajované dýně a dětem předáme ocenění a dárečky za absolvování strašidelné
cesty i celé akce (vstupenka platí pro vnitřní i venkovní část).
Vstupenky budou v předprodeji od 5. října na recepci ve Fabrice, zbylé vstupenky budou v prodeji i na místě. Cena
celé akce je 90 Kč na členskou rodinu MC Krůček (+ 10% sleva KPZ VZP) a 120 Kč na rodinu nečlenů. Těšíme se
na společné halloweenské řádění.

Barbora Hávová
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Kulatý stůl
V roce 2016 budeme slavit 760. výročí od první písemné zmínky o městě Svitavy. Zveme všechny příznivce, kteří
se chtějí k oslavám vyjádřit. Přijďte ve středu 21. října v 17 hodin do městského muzea a galerie a dozvíte se, jak by
měly oslavy probíhat, a hlavně – máte možnost se vyjádřit a sdílet své zkušenosti, náměty a připomínky. Těšíme se
Alice Štrajtová Štefková

na vaše návrhy.

Autorské čtení s Petrem Stančíkem
Stalo se již tradicí, že Městská knihovna ve Svitavách pořádá setkání se současnými českými
autory. Naší snahou je podporovat českou literaturu, umožnit čtenáři setkání se spisovateli a poznat je tak z jiné stránky, než jakou si
o autorovi vytvoříme při tichém čtení doma.
Živé čtení je vždy přidanou hodnotou, důležité je charisma autora, jeho vlastní interpretace textu, informace o vzniku knihy. Někteří
spisovatelé spojili čtení s projekcí filmu (např.
Markéta Pilátová promítla film ze svého pobytu v Brazílii, Kateřina Tučková dokument
o „žítkovských bohyních“). Uskutečnili jsme
čtení se známými a oceňovanými autory
– např. Jáchymem Topolem, Petrou Hůlovou,
Irenou Douskovou, Terezou Boučkovou, s nositeli Ceny Evropské unie za literaturu – Tomášem Zmeškalem, který hovořil o hledání svého otce v Kongu, a s Janem Němcem, jenž nás prostřednictvím svého románu seznámil
s osobností fotografa Františka Drtikola.
V pořádání autorských čtení bychom rádi pokračovali. Dalším spisovatelem, který přijal naše pozvání, je Petr
Stančík, jenž za knihu Mlýn na mumie získal Magnesii Literu 2015 v kategorii próza. Prozaik, dramatik, básník
Petr Stančík dříve publikoval pod pseudonymem Petr Odillo Stradický, v 90. letech působil jako televizní režisér,
v současné době pracuje jako reklamní textař. Oceňované jsou i autorovy knihy pro děti.
Kniha Mlýn na mumie je označována jako retrodetektivka, odehrává se v roce 1866 na pozadí prusko-rakouské
války, komisař Durman pátrá po vrahovi poštovních doručovatelů a zároveň si plnými doušky užívá života. Román je plný nadsázky, groteskna a historických postav a událostí. Kniha sklízí velké ohlasy nejen mezi čtenáři, ale
i mezi kritiky. Autorské čtení se uskuteční v sobotu 24. října v kavárně V Parku v 18 hodin. Přijďte strávit sobotní
podvečer s „živou literaturou“.

Podzimní prázdniny v knihovně
V pátek 30. října bude dětské oddělení knihovny otevřeno od 9 hodin. Od 16:00 do 19:00 hodin proběhne turnaj ve stolních hrách, a to pro všechny věkové kategorie. Vezměte své děti, rodiče či prarodiče a přijďte si zahrát.
Prezence účastníků od 16:00 do 16:30 hodin. Pro nejlepší hráče bude připravena odměna, drobné občerstvení
zajištěno.

Kulturní nabídka
Kultura
17. So / 19:00 / Nadace J. Plívy

MC Krůček. Vstupné: 90 Kč pro členy/rodina,
120 Kč pro nečleny/rodina

26. Po / 17:30 / Fabrika

 19:00 / Nadace J. Plívy
Divadelní večer

Pořádá Charita Svitavy ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj.

Hudební večer

DOMA - DOcela MAlé divadlo

Program k 25. výročí založení
NADACE JOSEFA PLÍVY - říjen 2015
Adam Trunečka ( Jamu Brno ) – kytarový recitál
SYxtet - svitavský vokální xtet – úpravy jazzových písní a skladeb z oblasti populární hudby,
umělecké vedení: Veronika Plívová

Johann Wolfgang Goethe: Faust a Markétka

 19:00 / Fabrika
7. večer orientálního tance a šermu

Recitál svitavské písničkářky Pavly Boučkové

Tradiční taneční vystoupení skupiny SEFA, letos za účasti hostů, jako Garam Masala, Raks
Sultana, Amira Sofia a Zafirah, Maia, Nareen
a šermířských skupin Solutus a Metropollis.
Pořádá: SKS a taneční skupina SEFA.
Vstupné dobrovolné

19. Po / 9:00 a 11:00 / Fabrika
Divadlo SemTamFór Slavičín:
Pověsti pro štěstí

Setkání s praotcem Čechem, vojvodou Krokem
i třemi sestrami (Libuší, Kazi a Tetou), Bivojem a kancem, Horymírem i Šemíkem nebo,
ne zcela hodným, Křesomyslem. Doporučeno
pro 2. stupeň ZŠ
Vstupné: 45 Kč

Djembe workshop

Hrají: Přemysl Dvořák, Dan Schreiber, Kateři-

Zveme vás na pravidelný kurz hry na africký
buben s Andrejem Kolářem. Zváni jsou jak začátečníci, tak i pokročilí. Pokud máte, vezměte
si vlastní nástroj s sebou. Vstupné dobrovolné

na Horská, Anna Fiedlerová, Michal Veretin.
Hudební spolupráce: Veronika Hendrychová.
Režie: Radka Oblouková
(Hajské).

 19:00 / Fabrika
Pam Valentine: MEZI NEBEM A ZEMÍ

 18.00 / čajovna Namasté
František Vomáčka: TERAPIE TMOU

Východočeské divadlo Pardubice. Divadelní
abonentní cyklus podzim/zima 2015/2016.
Vstupné: 350 Kč

Osobní zkušenosti, zážitky a povídání o pobytu
ve tmě. Terapie tmou je velice stará metoda
sebepoznání, praktikovaná mnichy v Tibetu,
kteří ve tmě zůstávali až sedm týdnů. Je založena na absenci smyslových podnětů z vnějšího
prostředí. Vstupné: 50 Kč

24. - 25. So - Ne / 17:30 – 7:00 / Svitavy
Noční outdoorová šifrovací hra MŮRA
Noční outdoorová šifrovací hra. SVČ Tramtáryje zve všechny starší 15 let na 4. „Můru“ – noční
outdoorovou šifrovací hru. Pozor, tato hra je

 19:00 / Fabrika
Fragile
Slovenská vokální hudební skupina, kterou
tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek
a divadel. Skupina se věnuje interpretaci známých hitů bez hudebního doprovodu (tedy
„a capella“). Předprodej v recepci Fabrika, Informačním centrum Svitavy a v síti TicketPortal.
Vstupné: 300 Kč

žili. Vyražte se toulat od večera do rána měs-

Večer pod lucernou s…
novinářkou Markétou Kutilovou
Sýrie – peklo na zemi
Novinářka, dokumentaristka, fotografka, cestovatelka a humanitární pracovnice Markéta
Kutilová bude vyprávět o svém letním dramatickém putování po zdevastované Sýrii, odkud
prchají statisíce lidí. Cyklus Večery pod lucernou připravuje svitavské gymnázium a SKS
Svitavy.

21. St / 9:00 – 17:00 / Fabrika
Burza škol

 17:00 / městské muzeum a galerie
Kulatý stůl pro veřejnost
760. výročí.

Vezměte kamarády a zažijte, co jste ještě nezatem a jeho okolím, řešit různé úkoly a šifry.
Můra prověří nejen váš postřeh, logické myšlení, vědomosti, fyzické a psychické síly. Vyzkoušíte si, jak fungujete v týmu i sami za sebe
vstříc náročné i zábavné situaci.
Tým 3 - 5 lidí / 300 Kč tým, max. počet 15 týmů,
proto prosím s přihlášením pospěšte. Přihlášky
si vyžádejte na e-mailu: ppadyasek@svitavy.cz,
přihlásit se je možné do pátku 9. 10. 2015. Hrát
mohou starší 15 let, mladší 18 let musí doložit
souhlas rodičů, který bude na požádání přiložen u přihlášky. Doporučujeme si projít základy
šifrování. Těší se Můra-tým SVČ!

24. So / 14:30 / foyer Fabriky

Vernisáž fotografické výstavy
Alena Herodek: LIDOVĚ JIHOMORAVSKY
Čižmy, krpce, kacabaja, nevíte, oč běží? Tak se
přijďte podívat, v čem ten folklor vězí.

 16:00 / Fabrika
22. Kurzy tance pro taneční páry
Úroveň pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.

23. Pá / 16:00 / Fabrika

 18:00 / kavárna V Parku
Autorské čtení s Petrem Stančíkem

Předprodej od 5. 10. v recepci Fabrika. Pořádá:

Setkání s autorem knihy Mlýn na mumie, která
je oceňovaná nejen mezi kritiky, ale především
mezi čtenáři.

Dýně se valí do Svitav
- Halloweenské slavnosti

27. Út / 19:00 / čajovna

(obrazy z 1. dílu tragédie Faust).

určena spíše Svitavákům.

20. Út / 17:00 / aula Fabriky

Latinskoamerický večer

28. St / 17:00 / Nadace J. Plívy
Program k 25. výročí založení

Jiří Mordaninec – představení projektu věnovaného zakladateli Nadace J. Plívy - Františku
Plívovi.
Big band Svitavy – swingové a jazzové skladby,
které nestárnou.
Výstava mandal Jitky Studénkové - přístupná
v době konání akcí.

29. Čt / 19:30 / Fabrika

Screamers & Techtle Mechtle
Účastníci zájezdu
Předprodej v IC. Vstupné: 260 Kč

30. Pá / 16:00 - 19:00 / dětské oddělení knihovny
Turnaj ve stolních hrách

Turnaj ve stolních hrách pro všechny věkové
kategorie (děti, rodiče, prarodiče). Nejlepší
hráči dostanou odměnu, drobné občerstvení
zajištěno.

 17:00 - 21:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
DO Jarda Gang Svitavy
Vstupné: 50 Kč

31. So / 10:00 - 19:00 / Andělská kavárna

Výstava - Ivana Příhodová (pletená tvorba),
Jitka Studénková (mandaly, šperky)

 19:00 / kavárna V Parku
Sushi raut
Neomezená konzumace japonských pokrmů
Vstupné 490 Kč – rezervace u obsluhy

KINO VESMÍR
Z důvodů rekonstrukce areálu kina Vesmír
Svitavy bude přerušen provoz do 30. listopadu 2015. Děkujeme za pochopení.

SPORT
17. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – Sokol PP Hr. Králové
Oblastní přebor U 13
		

 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice

 12:30 / Svitavský stadion
TJ SY A – Litomyšl

31. So / 10:00 / gymnázium

Kopaná: VčP dorostu

Oblastní přebor U 15

 15:30 / Svitavský stadion
TJ SY A - Letohrad B
Kopaná: KP muži

Basketbal TJ Svitavy – Jiskra Havlíčkův Brod

 11:30 / Svitavský stadion
TJ SY B – Libchavy
Kopaná: KP dorostu
		

Regionální přebor U 15

 17:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Znojmo

 14:00 / UMT v Lánech
TJ SY B – Verměřovice

Florbal: 1. liga mužů

Kopaná: I. B tř. muži

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

24. So / 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj přípravek

 14:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Sokol Vysoké Mýto

Kopaná: KP přípravek

VČL muži

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Junior Brno

 10:00 / hala Na Střelnici

Volejbal: 1. liga – juniorky

TJ Svitavy – VK Benátky nad Jizerou

 18:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Česká Lípa

Volejbal: 2. liga - ženy.

Volejbal: junioři – 1. liga

 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova.
TJ Svitavy – Junior Brno
Volejbal: 1. liga - kadetky

 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Slavia Kroměříž
Liga mladších žáků U 14

 10:00 st. a 11:45 ml. / Svitavský stadion
TJ SY – Polička
Kopaná: KP žáků
		

 13:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – TJ Sokol BC Darren
Chrudim
Oblastní přebor U 19

 15:30 / UMT v Lánech
TJ SY B - Lanškroun B
Kopaná: I.B tř. muži

 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – USK Praha

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

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B
– BK Žďár nad Sázavou

 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj přípravek
Kopaná: KP přípravek

11. Ne / 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Moravská Třebová
Kopaná: KP dorostu

Kopaná: KP žáků

Liga mladších žáků U 14

Oblastní přebor U 11

Florbal

TJ SY - Česká Třebová

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl B

Liga mladších žáků turnaj

25. Ne / 10:00 st. a 11:45 ml. / Svitavský stadion

 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – Orli Prostějov

18. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova

10. So / 8:00 – 15:00 / hala Na Střelnici

2. liga muži

Basketbal: Kooperativa NBL

VČL muži

Florbal: 1. liga mužů

 13:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Jiskra Humpolec
2. liga muži

27. Út / 20:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Pelhřimov
Florbal: 1. liga mužů

 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
KP starších žákyň - turnaj

28. St / 10:00 / Svitavský stadion

Volejbal: starší žákyně – KP

TJ SY A - Lanškroun
Kopaná: Pohár starších žáků

 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ Sokol Darren Chrudim

 19:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice

VČL muži

Basketbal: Kooperativa NBL
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