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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše město.
prosinec 2015
							
Alice Štrajtová Štefková

Advent s bohatým programem
Každou adventní neděli je pro vás v našem městě
připraven vánoční program. První adventní neděle je za námi a druhou neděli 6. prosince se opět
jako každý rok od 9 do 16 hodin budou v muzeu
malovat a prodávat klasické baňky, péct cukroví,
plést vánočky a smažit tradiční vánoční hnízda.
Novinkou letošního roku bude ochutnávka sváteční indické kuchyně.
Na náměstí se můžete těšit od 9 hodin na tradiční vánoční jarmark. V tento den se firma Kozák
pokusí překonat před starou radnicí rekord České republiky v počtu zapálených svíček na jednom místě. Ti, kteří se budou chtít na rekordu podílet, si mohou od
9 hodin přijít zakoupit svíčku za symbolických 5 Kč a pomoci tak rozsvítit 3,5 m velkou hvězdu, která bude složena asi
z 1300 svíček. V 15 hodin by měl být rekord zapsán do Knihy českých rekordů. Výtěžek z této akce bude putovat do
Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera.
Ve Fabrice si mohou děti připravovat vánoční ozdoby a svíčky ve vánočních dílnách. Nebude chybět ani bleší trh a non stop promítání
pohádek pro nejmenší.
V Muzeu esperanta se budou vyrábět marcipánové figurky a prodávat
marcipánové těsto.
V městském muzeu můžete obdivovat krásu patchworku 3. adventní neděli 13. prosince od 13:00 do 17:00. Na stejném místě
o týden později, 20. prosince si můžete zkusit vyrobit dřevěné drobnosti s řezbáři našeho regionu, či si je koupit. Třetí a čtvrtou adventní
neděli se na náměstí budou konat adventní trhy. Přijďte se od 13 do
17 hodin pobavit, setkat se s přáteli a zahřát se horkým vánočním punčem. Přijměte pozvání do muzea i na Štědrý
den od 22:00 do 24:00 hodin. Zahrát a společně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští muzikanti.
Alice Štrajtová Štefková
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Vysoutěžené ceny energií pro rok 2016
Rada města Svitavy schválila na svém jednání 8. září 2015 záměr realizovat veřejnou zakázku na nákup elektřiny
a plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro rok 2016 prostřednictvím komoditní burzy.
Město Svitavy uzavřelo smlouvy o centralizovaném zadávání s organizacemi městem zřízenými, se společnostmi,
v nichž je město jediným společníkem. Jednalo se celkem o 23 subjektů. Při těchto nákupech elektřiny a plynu využilo
město jeden ze zákonných způsobů zadávacího řízení uvedených v zákoně o veřejných zakázkách - jednací řízení bez uveřejnění. V jednacím řízení bez uveřejnění může být veřejná zakázka na dodávky zadána, jestliže jde o dodávky nabízené
a kupované prostřednictvím komoditní burzy. Celý proces nákupu energií na komoditní burze je plně transparentní a zajišťující nákup
za nejlepších možných cenových podmínek. Následně byly radou města 22. září schváleny smlouvy o zprostředkování
a zajištění dalších činností s dohodcem, firmou eCENTRE a.s., která se tímto zavázala provést osobně a jménem
zájemce, města Svitavy jako centrálního zadavatele, burzovní obchod na koupi, resp. dodávku komodity, včetně tzv.
pomocných obchodů, tedy sdružené služby dodávek zemního plynu a elektrické energie prostřednictvím Komoditní
burzy Praha. Rada města schválila 20. října příkaz a výzvu k obchodování burzovního obchodu a 27. října proběhlo již
samotné obchodování. Dodavatelem pro rok 2016 se stala firma One Energy Česká republika a.s. pro všechny čtyři
soutěžené komodity: zemní plyn – maloodběr, zemní plyn – velkoodběr, elektrická energie – nízké napětí, elektrická
energie – vysoké napětí. Ceny energií pro rok 2016 jsou pro město Svitavy, jako centrálního zadavatele, velmi příznivé.
Předpokládaná úspora na rok 2016 oproti roku 2015 při stejném objemu odebraných komodit je cca 1,3 mil. Kč.
Dohodce podle smlouvy zajistil dodání závěrkových listů všem zadavatelům i centrálnímu zadavateli. Ve věstníku
veřejných zakázek a na profilu zadavatele byly v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněny všechny údaje
týkající se tohoto burzovního obchodu, včetně písemné zprávy zadavatele.

Česká mše vánoční
12. / So / 19:00 / Fabrika
V předvánočním čase v sobotu 12. prosince v 19
hodin zazní v sále Fabriky Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Pod řízením Dany Ludvíčkové ji
provedou pěvecké sbory Bendl Česká Třebová,
sbormistr Josef Menšík, Chorbell Hradec Králové,
sbormistryně Kateřina Kubínová, Otakar Vysoké
Mýto, sbormistryně Věra Milerová, a svitavské
sbory Dalibor, sbormistryně Miroslava Ducháčková, a Iuventus, sbormistryně Věra Burešová, za
doprovodu Orchestru pardubických filharmoniků. V sólových partech se představí Jana Lesná,
Markéta Štefaniková, Václav Boštík a Michal Tetur.
Program doplní výběr z České svatoroční a České mariánské muziky Adama Václava Michny
z Otradovic a Prelude z Te Deum francouzského
barokního mistra Marca - Antoine Charpentiera.
Přijměte srdečné pozvání na tento výjimečný koncert.

Miroslava Ducháčková

Ilona Kociánová
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Betlémské světlo z rukou skautů
Betlémské světlo, plamínek, který je každoročně zažehnut
v místě Ježíšova narození a v předvánočním čase šířen do
všech koutů světa, letos opět doputuje i do Svitav. Mít jej
doma a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě znamená
stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených
symbolem naděje a duchovního rozměru vánočních svátků.
Světlo dovezou skauti vlakem v sobotu 19. prosince (přesný čas na: www.betlemskesvetlo.cz). Od neděle 20. prosince bude k dispozici v kostele Navštívení 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 odpálit pod vánoční strom na náměstí.
Stát se poslem pokoje, přinést toto světlo jako dar lidem ve svém okolí a zapojit je do velké rodiny lidí dobré vůle
je jistě nejen pro skauty velkým vánočním přáním a radostí… a právě radostné prožití vánočních svátků vám přejí
Jindra Homolová

svitavští skauti!

Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu
Vedení města chce nadále zvelebovat sportovní, relaxační a volnočasové prostory ve městě. Nyní široké veřejnosti předkládá záměr úplné rekonstrukce stávajícího krytého plaveckého bazénu a významné rozšíření objektu krytého bazénu, který byl postaven v květnu 1994 a svým
stářím a energetickou náročností již neodpovídá technickým a ekonomickým provozním požadavkům. Naším záměrem je vybudování komplexního sportovně relaxačního centra, které bude obsahovat víceúčelové zařízení včetně wellness a saunového světa. V novém areálu bude
prostor pro plavecké a volnočasové aktivity všech věkových kategorií. Vedení města, společnost SPORTES
a tým architektů zvou širokou veřejnost, zejména plavce a milovníky vodních radovánek, na prezentaci a veřejné
projednání architektonické a provozní studie nového krytého bazénu. Prezentace a veřejné projednání se uskuteční v úterý 15. prosince, v 17 hodin ve Fabrice, Wolkerova alej 92/18, Svitavy. Srdečně vás zveme a rádi
vyslechneme a vyhodnotíme vaše názory a náměty.

Jaroslav Kytýr

Zapalme svíčku
V životě lidí někdy nastanou chvíle, které zcela obrátí jejich životní hodnoty. Jednou z nejbolestivějších ran je úmrtí
dítěte. Nezisková organizace Dlouhá cesta, která vznikla v roce 2005, proto nabízí pomoc a podporu pozůstalým
rodinám. V projektu Nejste sami si rodiče navzájem poskytují rady a sdílejí zkušenosti. Jednou ze vzpomínkových
akcí je setkání rodin, v nichž zemřelo dítě, které se nazývá Zapalme svíčku. V den Světové památky zesnulých dětí
- 13. prosince – se stejně jako na ostatních místech republiky sejdou pozůstalí rodiče, příbuzní, sousedé, přátelé
a kamarádi a zapálením svíčky vzpomenou na ty, kteří odešli dříve, než stačili dospět. Poprvé se tato akce bude
konat i ve Svitavách - v neděli 13. prosince v 16 hodin se sejdou v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Míru.
Úvodní slovo pronese farář Václav Dolák, dále bude provázet Draha Páleníková. Zahrají a zazpívají žáci a učitelé
ZUŠ Svitavy (další informace: Draha Páleníková, d.palenik@email.cz , mob.: 732 528 501).

Zuzana Pustinová
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Řezbáři, betlémáři a sběratelé
Život se v poslední době nějak povážlivě zrychluje.
Částečně k tomu určitě přispívá internet, sociální
sítě. Co se stane na druhé straně naší zeměkoule,
víme během pár hodin. Když se před více než dvěma tisíci lety narodil Ježíš - šířila se tato zpráva po
světě prostřednictvím různých věrozvěstů několik
set let. Snad i proto bývá období Vánoc – narození Ježíše Krista - dobou zklidnění, přemýšlení nad
betlémským příběhem a naším životem. K příjemnému prožití konce letošního roku chceme přispět i v muzeu, a proto jsme pro vás letos opět po dvou letech připravili několik ztvárnění betlémského příběhu prostřednictvím výstavy „Nad Betlémem vyšla hvězda“.
Svými dřevěnými malovanými betlémy se letos představí především rodina Haldových z Orlických hor, jejichž betlémy jsou plné humoru, laskavosti a propojení historie se současností. Jarmila Haldová je naší přední ilustrátorkou
odborné botanické literatury a také pohádek a pověstí z Orlických hor. Je ale také skvělou řezbářkou a k jejím
charakteristickým dřevěným plastikám patří hlavně kouzelné figury z betlémů. Josef Halda je autorem ojedinělého
velkého Hřebečského betlému s příběhem veliké lásky – Annenruhe. Najdeme zde figury blízké historii našeho
regionu v typických hřebečských krojích a budovy ze sousední Moravské Třebové. Potěšitelné je, že řezbařina
uhranula i jejich syny, a tak na výstavě nalezneme i jejich betlémy.
Haldovi jsou ale také velcí sběratelé, a tak si ze svých cest po světě betlémy přivážejí domů. Díky tomu budete
letos v muzeu moci obdivovat i světové betlémy z jejich soukromé sbírky, kolekce pocházející z Itálie, Ruska,
Bolívie, Mexika či Afriky. Výstava bude doplněna kolorovanými dřevěnými reliéfy českých panovníků a jejich manželek. Jedinečný řezbářský soubor Jarmily Haldové (112 obrazů z lipového dřeva, v nichž jsou dávné příběhy
z české historie), začíná knížetem Bořivojem I. a končí Josefem I. Na výstavě nebudou chybět ani betlémy jiných
autorů z různých materiálů: keramický Jiřiny a Aleše Sekových, dřevěný Jaroslava Škrance, kovový Františka Bečky,
mechanický Zdeňka Elčknera. Milým překvapením budou určitě „čerstvě“ vyrobené betlémy – háčkovaný Jarmily
Blanka Čuhelová

Marvanové a nudlový Jitky Olšánové.

Hledá se Dášeňka... pošlete foto vašeho pejska
Interaktivní výstava v přízemí muzea je velmi hravá a je určena především dětem. Ty zde najdou poetické pohádky obou bratrů Čapkových
– texty Karla a nezaměnitelné obrázky Josefa. Výstava vychází z knihy
„Devatero pohádek Karla Čapka“ a děti si mohou všech devět pohádek
prožít na vlastní kůži. Zřejmě nejznámější knihou Karla Čapka je ale
„Dášeňka čili život štěněte“. A tak jsme se rozhodli jednu zeď na výstavě
věnovat právě pejskům. Chcete, aby fotografie vašeho Alíka, Rexe či
Andyho byla součástí muzejní výstavy? Pošlete elektronicky fotografii
vašeho pejska s jeho jménem (může být i vaše příjmení, vždyť pejsek
je členem vaší rodiny, ne?) na adresu: lektor@muzeum.svitavy.cz. My fotografii vytiskneme a přidáme do galerie
svitavského psího světa v našem muzeu. Výstava o pohádkách Karla Čapka i psí fotografie budou instalovány ve
svitavském muzeu až do 7. února příštího roku.

Blanka Čuhelová
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POSED – POdzimní SEtkání Divadel
Putování s Janem Amosem
13. / Ne / 14:00 / Divadlo Trám (Ottendorferův dům)
Program:
STVOŘENÍ A ROZDĚLENÍ
Hrají: Hana Voříšková a Dana Kaňková, ZUŠ Choceň. Hudba: Pavla Šefrnová, Svitavy
Z PACHOLÍČKA AMOSEM
Panca lanca Dramatická školička Svitavy. Hrají: Anna Stenzlová, Matěj Nárožný, Jindra Homolová, Gabriela Šimková, Veronika Jasanská, Barbora
Samuelová a Jana Mandlová
KAM DÁL Z FULNEKU
Hrají: Hana Voříšková a Dana Kaňková, ZUŠ Choceň
Hudba: Pavla Šefrnová, Svitavy
ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENA…
ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř. Hrají: Debora Kratochvílová, Tereza Michelová,
Barbora Maksymovová, Petra Březinová, Anna Vitvarová a Markéta Pourová, scénografie a loutky: Barbora Samuelová, dramaturgie, režie: Jarka Holasová a soubor
SVĚT-LO-NDÝN
Mikrle z Brna u Jaroměře. Hrají: Kateřina Prášilová, Monika Němečková a Matěj Kubina
KŠEFT JEDNOTY BRATRSKÉ
Bažantova loutkářská družina DS J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá. Připravil a předvádí: Tomáš Hájek
SCHOLA LUDUS V ŠARIŠSKÉM POTOKU
Divadlo DNO z Hradce Králové a jeho blízkého i dalekého okolí se zápalem pro věc sobě vlastním vymysleli, vytvořili a odehrají: Mirka Bělohlávková, Markéta Stránská, Martin Škeřík a Matěj Pospíšil
PODZIM V AMSTERDAMU
Divadlo jednoho Edy Jeřmanice
Hrají: Miroslava Bělohlávková, hudba: Marcela Kaudelová. Hudební doprovod: Pavla a Karel Šefrnovi, Svitavy

Mikulášský běh
Oddíl svitavské atletiky zve všechny malé i velké na již tradiční Mikulášský běh, který se koná v sobotu 5. prosince
na Svitavském stadionu. Pro všechny jsou připraveny tratě od 100 do 600 metrů. Prezentace všech běžců bude
probíhat od 9 hodin v tribuně. Každý účastník obdrží malou Mikulášskou nadílku a první tři v kategorii budou
vyhlášeni na stupních vítězů. Startovné je zdarma. Na všechny zúčastněné a přátele atletiky se těší pořadatelé
z atletického oddílu TJ Svitavy.
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DALIBOR, BONANZA, ZŠ VENDOLÍ A OBEC VENDOLÍ
ZVOU NA VÁNOČNÍ KONCERT A ŽIVÝ BETLÉM
Pěvecký sbor Dalibor, Občanské sdružení Bonanza, ZŠ Vendolí a obec Vendolí srdečně zvou na VÁNOČNÍ KONCERT a ŽIVÝ BETLÉM, které se konají od 17 hodin 22. prosince 2015 v kostele sv. Ondřeje ve Vendolí.

Svitavská výstava v České televizi
Před měsícem navštívila Svitavy Česká televize, aby natočila pozvánku pro rodiny s dětmi do historické expozice
praček. Pořad se svitavskými dětmi odvysílala ČT - Déčko 6. a 7. listopadu v pořadu TamTam.
decko.ceskatelevize.cz/tamtam - archiv 7. 11. 2015 - Svitavy začínají na stopáži cca 12:30 min.
Fotografie z natáčení jsou umístěny také na muzejním facebooku, příspěvek ze 4. října - 17 fotek: ZDE.

Předvánoční čas s MC Krůček
5.12. nás od 15,30 čeká Nebe, peklo s Krůčkem ráj mikulášská nadílka ve Fabrice. Nemusíte si čerty zvát domů,
stačí přijít do Fabriky! Kromě spousty stanovišť pro nejmenší děti až do 6 let i jejich starší sourozence bude připraven více než hodinový zábavný animační program pro děti s procházkou přes peklo i přes nebe až do ráje. Odpoledním zábavným programem bude provázet anděl a zmatený čert, spousta malých andělíčků a čertíků a chybět
nebudou ani Mikuláš a odměny pro děti v podobě mikulášských balíčků. Program bude oživen také o taneční show
nejmenších z nás „nebeské zvonění“ taneční školy Květy Hrubešové. Upřednostňujeme prodej vstupenek a balíčků
v předprodeji kvůli evidenci počtu kusů. Předprodej bude probíhat od 16. 11. na recepci ve Fabrice a v Hlídacím
centru BabyKrůček. Cena: 50 Kč/rodina členové MC Krůček (+ 10 % sleva KPZ VZP), 70 Kč/rodina – nečlenové
+ balíček 30 Kč/ks členové MC Krůček, 40 Kč/ks nečlenové. Prodej bude umožněn i na místě, ale s omezeným
počtem balíčků. Využijte tedy možnost předprodeje. Těšíme se na společné čertovské řádění.
Dne 17.12.2015 od 15 do 17 hod Vás a Vaše děti zveme na vánoční besídku do MC Krůček (zaštítěná z projektu
Zelený Krůček). Vyrobíme si společně vánoční dekorace, dárečky pro své blízké. Nabídneme Vám vánoční cukroví
a punč. Podíváme se, co Ježíšek nadělil pod náš krůčkovský stromeček. Těšíme se na Vás a všem Vám přejeme
krásný adventní čas, plný radosti, lásky a pohody.

Tým MC Krůček

Projekt Učíme se navzájem došel zdárně ke svému konci
V listopadu 2015 proběhla závěrečná konference projekt „Učíme se navzájem“, který byl zaměřen na utváření
vzájemného vztahu mezi dětmi a mládeží do 15 let věku a seniory. V průběhu roku proběhlo 11 setkání, kde se
dědečci/babičky učili od dětí pracovat s IT technologiemi (notebook, tablet, apod.) a naopak děti se učily od svých
prarodičů/seniorů manuálním dovednostem.
Poděkovat bychom chtěli všem zúčastněným za vytvoření úžasného kolektivu plného šikovných a aktivních lidí,
Městské knihovně Svitavy a panu Sýkorovi za poskytnutí zázemí a organizaci počítačových kurzů pro seniory
a sponzorům projektu, kterými jsou: Pardubický kraj a firmy Medesa, Saint-Gobain Adfors a OR-CZ.
Markéta Březinová
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17:00 – 19:00 hod
KIDS Christmas Party!
Vystoupení našich malých i větších studentů!
Párty a Santa pro děti i jejich doprovod!
Zváni jsou všichni naši studenti a přátele naší
školy!

od 19:30
Christmas Party HelloGoodbye
Pro studenty a přátele jazykové školy!
Zábava a tanec při živé hudbě skupin
KOWALSKI a LOS HONGOS!
Místenky nutno vyzvednout v učebně
HelloGoodbye!
Vstup zdarma, příspěvek na kapelu dobrovolné!

Kulturní nabídka
Kultura
4. Pá / 18:30 / Fabrika

Kurz tance a společenské výchovy
– věneček
Vstupné: 70 Kč

 19:00 / Ottendorferův dům
Monogram
Bluegrassová kapela, křest nového alba. Vstupné: 150 Kč, předprodej v recepci Fabrika od
9. listopadu

5. So / 15:30 – 17:30 / Fabrika

Nebe, peklo, s Krůčkem ráj
aneb mikulášská besídka ve Fabrice
Pořádá MC Krůček. Předprodej vstupenek
a balíčků od 16. 11. na recepci ve Fabrice
a v Hlídacím centru BabyKrůček. Cena: 50 Kč/
rodina členové MC Krůček (+ 10% sleva KPZ
VZP), 70 Kč/rodina – nečlenové + balíček 30
Kč/ks členové MC Krůček, 40 Kč/ks nečlenové

 19:00 / čajovna Namasté
Ing. arch. Petr Hájek - přednáška
na téma Psychospirituální bádání
Vstupné dobrovolné

 19:00 / hotel Národní dům
Taneční zábava s kapelou Rotoped
 19:30 / Fabrika
Těšíme se na Ježíška
Pořádá Agentura Zdeňka Petržely ve spolupráci s SKS. Vstupné: 190 Kč, předprodej místenek na mob.: 607 677 633
nebo na e-mail: z.petrzela@gmail.com

6.

Ne / 9:00 – 16:00 / náměstí Míru, městské
muzeum, muzeum esperanta, Fabrika

2. adventní neděle - Vánoce ve Svitavách
Vánoční zvyky - malování a prodej klasických
baněk, pečení cukroví, pletení vánoček, smažení tradičních vánočních hnízd. Novinkou letošního roku bude ochutnávka sváteční indické
kuchyně.
Marcipánové Vánoce - výroba marcipánových
figurek, prodej již hotových či prodej marcipánového těsta v muzeu esperanta.
Náměstí Míru: Tradiční vánoční jarmark
Fabrika: Vánoční dílna pro děti, bleší trh, non
stop promítání pohádek

8. Út / 18:00 / Fabrika, bar u knihovny

Autorské čtení s Jiřím H. Krchovským
Čtení z tvorby jednoho z nejznámějších českých básníků, představitele undergroundu
ovlivněného zejména tvorbou Egona Bondyho.
Vstupné dobrovolné

8. - 9. Út, St / 8:00 - 15:00 / městské muzeum a galerie

ských 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

9. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Hravé divadlo Brno: O pejskovi a kočičce
V dramatizaci klasické pohádky Josefa Čapka jsou zpracovány tři známé příběhy pejska
a kočičky. Vystoupení pro MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ.
Vstupné: 40 Kč

 18.00 / Nadační dům Josefa Plívy
Dobré a voňavé - z moudrostí našich
babiček o vánoční kuchyni
Předvánoční prožitkové setkání s povídáním
o dobrém pití a vůních, které patří ke svátečnímu času. Večerem vás povedou David Řehák
a Jitka Studénková. Vstupné: 120 Kč

10. Čt / 10:00 – 12:00 / MC Krůček
Vánoční pečení v Krůčku
v rámci montessori center

 15:00 / Fabrika
Vánoční setkání osaměle žijících osob

nou šéfkuchařem ve francouzské gastronomii.
Menu pro jednu osobu tvoří čtyři chody - šneci zapékaní sýrem v bylinkovém másle s cognacem Armagnac, opékaná žabí stehýnka na
salátku, přelitá bylinkovým máslem, krevety
flambované cognacem Armagnac, přelité bylinkovým máslem. Přílohou ke všem chodům
budou francouzské bagety. Jako dezert pro
vás přichystáme karamelové koule. Vstupenky
k zakoupení v kavárně do 7. 12. za 499 Kč/os.

13. Ne / 13:00 – 17:00 / městské muzeum,
náměstí Míru
3. adventní neděle - Vánoce ve Svitavách
Náměstí Míru – adventní trhy.
Městské muzeum - Krása patchworku - drobné dárky z patchworku, textilní doplňky do
domácnosti, nebo si je můžete sami vyrobit za
pomoci členek Spolku patchworku ze Svitav.
Materiál bude připraven.

 14:00 / Divadlo Trám
(Ottendorferův dům)
POSED – PUTOVÁNÍ S JANEM AMOSEM
POdzimní SEtkání Divadel, tentokrát inspirováno životem, dílem a dobou Jana Amose Komenského.

Pořádá Středisko sociálních služeb Salvia.

 19:00 / Fabrika
Koncert vokálního seskupení 4tet

 16:30/ Fabrika, bar u knihovny
Google pro náctileté

Již téměř 13 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár, David
Uličník. Gentlemani v cylindrech opět připravili
originální podívanou v programu, která měla
premiéru v září 2015.
Pořádá: REMOEX CZ a.s.
Vstupné: sál 550 Kč, balkon 530 Kč, předprodej v Informačním centru Svitavy

Seznámení s aplikací Cardboard, která vám
pomůže spustit vaše oblíbené zážitky s virtuální realitou. Cardboardy budou připraveny
v knihovně.

11. Pá / 8:25 a 9:55 / Fabrika

Koncert pro děti: Škola z Marsu
Pořádá: Emma production s.r.o.
Vstupné: 50 Kč

 20:00 / Fabrika
Koncert kapel UDG + ATMO MUSIC
Vánoční turné. Pořádá alternativní klub Tyjátr.
Vstupné: 190 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě, předprodej v recepci Fabriky

14. Po / 18:00 / Fabrika
Duo Jamaha
Pro milovníky tradičních lidovek jsme připravili
vystoupení nejúspěšnější kapely a hvězdy TV
Šlágr. Pořádá: AKAKA s.r.o.
Vstupné: 250 Kč, předprodej v recepci Fabriky

12. So / 19:00 / Fabrika

Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční

15. Út / 8:30 / Fabrika, aula
Seminář Zákon o DPH – kontrolní hlášení

Pod řízením Dany Ludvíčkové vystoupí pěvecké sbory: Bendl Česká Třebová, Chorbell
Hradec Králové, Otakar Vysoké Mýto, Dalibor
a Iuventus za doprovodu Orchestru pardubických filharmoniků. Sólisté: Jana Lesná, Markéta
Štefaniková, Václav Boštík a Michal Tetur.
Vstupné: 200 Kč (členové KPH 100 Kč), předprodej od 27. listopadu v recepci Fabriky
a v Informačním centru Svitavy

Pozvánku a bližší informace obdržíte na adrese Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní
kancelář Svitavy, Wolkerova alej 92/18, www.
khkpce.cz, e-mail: svitavy@khkpce.cz, mob.:
724 613 968.

 9:00 a 11:00 / Fabrika
Two drummers: M
ika Ronos a Petr Mifek

Vánoce v muzeu

 19:00 / kavárna V Parku
Francouzský večer

Zdobení perníčků, smažení tradičních svitav-

Zveme vás na francouzskou večeři přichysta-

Nový a moderní hudební výukový program,
který žáky provede programem o vzniku nejstarších hudebních nástrojů od pravěku až do
dnešní doby. Program připravili dlouholetí hrá-

či na bicí nástroje z Chrudimi.
Vystoupení pro 2. stupeň ZŠ a veřejnost.
Vstupné: 50 Kč

 12:00 – 18:00 / Fabrika
Pohár Aloise Kadlece - turnaj v boxu

 15:00 / městská knihovna
Vánoční čtení a tvoření v knihovně

Okresní přebor družstev škol v šachu

Přijďte si poslechnout Vánoční příběh a vyrobit ozdoby na stromeček z korálků. Je třeba se
předem přihlásit, příspěvek na použitý materiál
20 Kč.

 18:00 / Nadační dům Josefa Plívy
Předvánoční setkání s dárci krve,
zájemci o dárcovství a příznivci!

KINO VESMÍR
Z důvodů rekonstrukce areálu kina Vesmír
Svitavy bude přerušen provoz do 17. prosince 2015. Děkujeme za pochopení.

8. Út / 8:30 / Fabrika
12. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Pardubice
Volejbal: junioři – 1. liga

 9:00 / hala Na Střelnici
KP mladších žáků – turnaj
Volejbal: mladší žáci

 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Ariete Prostějov
Basketbal: Kooperativa NBL

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– Sokol Nová Paka
VČL muži				

SPORT
5. So / 9:00 / hala Na Střelnici

13. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy
– SŠB Pardubice
Oblastní přebor U 13		

TJ Svitavy – Sokol Brno
Volejbal: kadetky – 1. liga

 9:30 - 12:00 / Svitavský stadion
Mikulášský běh
Běh pro každého zájemce bez rozdílu věku.
Vstup volný

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Vsetín
Volejbal: ženy – 2. liga

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Volejbal Vyškov
Volejbal: juniorky – 1. liga

 17:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – NH Ostrava
Liga mladších žáků U 14		

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B
– SBK Valašské Meziříčí
2. liga muži				

6. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BK Opava
Liga mladších žáků U 14		

 11:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – UP Olomouc
2. liga muži
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