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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a zpravodaje Naše město.
Alice Štrajtová Štefková

únor

Stavíme si na náměstí svůj sen
Letošní rok oslav města bude spojen s mnoha akcemi, kulturními i sportovními. Jednou z aktivit, která si dala za cíl oživit svitavské náměstí v letních měsících, je zřízení letního mobilního občerstvení Floriánka na horním náměstí před základní školou. Záměrem organizátorů je, aby se na vzniku tohoto projektu podíleli i obyvatelé města. U kašny
se objeví kavárnička, kterou obklopí stoly s lavicemi, ty budou vyrobeny z palet. Sestaví je
a upraví (ohoblují, natřou) studenti svitavských středních škol. Podsedáky na lavice ušijí dobrovolníci v březnu a dubnu v rámci dílen ve svitavském muzeu. Podobně, jako součást muzejních workshopů, můžete v těchto měsících pomoci namalovat originální hrnky
a talířky, které budou součástí zařízení venkovní kavárny (termíny dílen se dozvíte v březnovém
Našem městě). Občerstvení se podvolila provozovat kavárna Rošambo. Jdou do rizika, ale
slíbili, že to vyzkouší, a díky jim za to. U kavárny bude umístěné také piano, od kterého bude
mít klíček obsluha kavárny, a provozovatelé předpokládají, že se tu budou scházet muzikanti
a konat organizované či improvizované koncerty.
Od nápadu máme necelé čtyři měsíce k realizaci, tak si držme palce, ať se nám podaří si svůj sen
postavit. A prožívat si příjemné letní podvečery i na svitavském náměstí.

Blanka Čuhelová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vernisáž výstavy Šance pro život
v nových prostorách kina Vesmír
V nových prostorách kina Vesmír a divadla Trám ve Svitavách se 4. února 2016 uskutečnila za
účasti více něž 150 návštěvníků a hostů slavnostní vernisáž výstavy Šance pro život prof. Jindřicha Štreita, zaměřená na problematiku bezdomovectví a sociálního vyloučení.
Problematice bezdomovectví se Jindřich Štreit věnuje několik let, ale soubor fotografií ze Svitav
je specifický především tím, že se samostatně zaměřuje výhradně na místní komunitu bezdomovců nebo osob žijících na hranici sociálního vyloučení.
Na úvod představil Jindřich Štreit důvody své práce ve Svitavách a uvedl, že chtěl návštěvníkům nabídnout téma k zamyšlení nad osudy místních lidí, žijících na okraji společnosti. Lidé
často spoléhají na to, že se sami do podobné situace nikdy nemohou dostat. Opak je bohužel
pravděpodobnější...
Starosta města David Šimek poděkoval autorovi za jeho angažované fotografie a představil
přítomným projekt Šance, který by se mohl stát prostředkem pro pomáhání a resocializaci
maximálního možného počtu osob na ulici. Jejich počet v současnosti přesahuje sedm desítek
lidí a další obyvatelé žijí na hranici sociálního vyloučení. Připomenul, že nově zvažované zařízení by se mělo stát místem pomoci 20 ubytovaným lidem, mezi něž bude oproti současnosti
možné zahrnout také ženy, kterým Svitavy v dosavadních zařízeních nejsou schopny ubytování
nabídnout. Přechodné bydlení v novém AD doplní pro pravidla obtížně respektující skupinu
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bezdomovců služby tzv. nízkoprahového denního centra, které je v provizorních podmínkách
umístěno na ulici 5. května a nově také noclehárna pro cca 10 osob (mužů i žen). Pro maximum
klientů těchto sociálních služeb město připraví systém pracovní rehabilitace a podporovaného
zaměstnávání, obdobně jako se tomu daří kolegům v Květné Zahradě, která je domem na půl
cesty pro mladé lidi do 26 let a kromě ubytování dává možnost klientům zařadit se znovu do
pracovního procesu. Bez práce nelze začlenění do společnosti dosáhnout. Vizualizace nového
projektu jsou součástí výstavy Šance pro život.
Ministryni práce a sociálních věcí na vernisáži zastupoval Martin Šimáček, bývalý ředitel agentury pro sociální začleňování, která se pod jeho vedením stala respektovanou autoritou v oblasti
pomáhání. Jménem Michaely Marxové poděkoval autorovi a předal od ní dary.
Petr Mohr, ředitel SKS Svitavy následně představil hudební soubor The Dozing Brothers, který
v další části pobavil a potěšil návštěvníky přeplněné divadlo Trám. Následovalo drobné pohoštění od klientů Květné Zahrady a komentovaná prohlídka fotografií...
Věříme, že akce přispěla k zamyšlení nad problémem bezdomovectví a sociálního vyloučení
a seznámila občany s navrhovaným projektem Šance. Stejně tak, jako se ve zdravotnických
zařízeních nikdy nepodaří vyléčit všechny pacienty nebo ve školách všechny žáky a studenty
naučit všem znalostem a dovednostem, tak se ani v tomto zařízení nepodaří socializovat všechny klienty. Přesto stojí za to se o to pokoušet...
Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEDPORODNÍ KURZY v MC KRŮČEK
Dobrá zpráva pro všechny těhotné nastávající maminky! Mateřské a rodinné centrum Krůček v roce 2016 připravilo pro těhotné ženy (a jejich partnery) dva PŘEDPORODNÍ KURZY
s celoroční poradenskou péčí. Kurzy budou otevřeny dvakrát ročně ( jaro a podzim). Jednotlivé
kurzy budou mít 10 lekcí po dvou hodinách o předporodní a novorozenecké tématice vedených
odborníky z praxe (témata: vývoj plodu, porod, psychologické aspekty výchovy, zdravotní péče
o novorozence, příprava sourozence na příchod miminka, manipulace s miminkem, kojení
a mnoho dalšího). První kurz začne od 1. 4. 2016.
Dalším důležitým bodem péče o těhotné ženy v MC Krůček je celoroční ambulantní, terénní a internetová podpora těhotných žen a novopečených maminek v oblasti psychologické,
zdravotní, laktační a sociální. Zapojit se můžete také do celoročního konverzačního blogu
o tématech týkajících se těhotenství, porodu, novorozenců a služeb pro maminky a miminka
ve Svitavách a okolí.
V nabídce MC Krůček zůstává také pravidelné celoroční cvičení pro těhotné maminky (účastnice kurzu mají výraznou slevu na účast na klubu pro těhotné – cvičení a poradna).
Kurzy budou otevřeny pro 10 maminek, aby byla zachována příjemná soukromá atmosféra.
Některé hodiny jsou koncipovány jako společné pro maminky i otce. Kurzy budou účastnicemi
spolufinancovány. Těšíme se na Vás. Již nyní se můžete hlásit do kurzu nebo se ptát na více
informací u koordinátorky kurzu Markéty Březinové na mailu: brezinovamarket@gmail.com
či telefonu 773 584 851.
Kurzy se budou konat v rámci projektu Centrum pro rodinu, který je financován z Dotačního
programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí, Pardubickým krajem a Městem Svitavy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Projekt „Klokan v Krůčku“ podpořený Nadací ČEZ začíná!
Vážení a milí přátelé,
rády bychom Vás touto cestou seznámili s novinkou v MC Krůček. Díky nadačnímu příspěvku
Nadace ČEZ, jsme koupily do naší organizace „Klokanův kufr“ – je to nová komplexní pomůcka,
která napomáhá řešit problémy týkající se podpory správného vývoje dětí.
„Má mé dítě schopnosti a dovednosti odpovídající jeho věku“? , tak tuto otázku si klade nejeden
rodič. Klokanův kufr je nejvhodnější diagnostická pomůcka, která sleduje dítě ve všech důležitých oblastech. Jedná se o kufr (skříňku), ve které jsou uloženy veškeré pomůcky potřebné ke
sledování dítěte ve všech důležitých oblastech (zrak, sluch, motorika, řeč, atd.)
Aktivizační pracovnice MC Krůček Vám budou k dispozici pravidelně dvakrát do měsíce , kdy
si společně můžete ověřit práci s kufrem. Projekt je určen pro děti ve věku 2 – 10 let (včetně
dětí s handicapem), jejich rodiče i prarodiče (zcela zdarma). Více informací na 737 236 152 či
na mckrucek@gmail.com.
Cílem projektu je podpora správného vývoje dětí. Díky pravidelnému učení dítěte s Klokanovým
kufrem bude docházet ke zlepšování vývoje dítěte. Pokud Vás zaujala naše novinka v Krůčku, budeme se na Vás a Vaše děti těšit! Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Tým MC Krůček

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce Klubu pejskařů
Vítání jara s Agility
• neděle 20. 3. 2016 od 13,00 na agility cvičišti u fotbalového hřiště ve Vendolí. Ojedinělé
kompletní agility cvičiště ve svitavském mikroregionu se otevírá pro veřejnost. Akce je spojena
s doprovodnými soutěžemi nejen pro pejskaře.
Túra se psy po Opatově u Svitav
• v sobotu 26. 3. 2016, startujeme v 9,00 z fotbalového hřiště v Opatově u Svitav, startovné činí
40 Kč za tým (pes + psovod). Trasa dlouhá přibližně 9 km se line přírodním prostředím a lesy.
Více info na www.kppt.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCE DUCHOVNOST A KULTURA BOHYNĚ VELKÉ MATKY
Společnost Višva Nirmala Dharma ČR, Univerzita Lvovský Stavropigion na Ukrajině a město
Svitavy, Vás srdečně zvou u příležitosti 760 let měst Svitavy a Lvov, na dny 17. až 19. 3. 2016
do auly kulturního centra FABRIKA, na sérii třídenních přednášek, které se budou snažit přiblížit problematiku duchovnosti archetypu bohyně Velké Matky v lidské historii a současnosti.
Pozornost bude věnována zvláště prostoru východní a střední Evropy. Přednesené příspěvky
zhodnotí současné názory a postoje historické, teologické i vlastivědné. Posláním konference
je přiblížit široké veřejnosti historii a reálnou přítomnost archetypu bohyně Velké Matky jako
živoucí síly tvoření. Účast přislíbili: profesor, doktor filozofie Jaroslav Kmit, rektor univerzity,
dále akademik, profesor Viktor Idzo, docent Vasil Chytruk, Ing. Dobromila Lebrová, PhDr. Rudolf Irša, Mgr. Jana Němcová, PhDr. Martin Lacko Ph.D a další. Můžete se těšit na přednášky jako Kundaliní - nástroj k poznávání člověka, světa a dějin, Tripilská kultura Velké Matky
v 7.-3.tisíciletí na Ukrajině, ve střední a východní Evropě – její obsah, duchovní a praktický
odkaz, Duchovně posvátná místa v Česku a jejich význam pro člověka a dějiny První Véda Slovanství: Véda Veleslava, Místo a význam Slovanů v dějinách a duchovnosti na počátku 3. tisíciletí
a další. Součástí konference bude i prodejní výstava výrobků ve stylu umění Tripilské kultury
na Ukrajině z 6. tisíciletí př. n. l. Vstup na konferenci po celý čas konání je volný a bezplatný.
Ján Masaryk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AQUAshow
19. 3. / 14:00, 16:00 / bazén Svitavy
Netradiční oslava prvního jarního dne. Na krytém plaveckém bazénu ve Svitavách
bude umístěno 6 velkých atrakcí pro malé i velké (AQUAZORBING, AQUASPACE,

MINI VODNÍ DRÁHA 7,5m, VODNÍ BANÁN, VODNÍ KOKOS, VODNÍ JEŽEK,
pro nejmenší budou do malého bazénu umístěny lodičky).
Během celého odpoledne zůstanou dvě dráhy volné. Vířivka a tobogán budou
po celou dobu v provozu. Pozor akce je omezena kapacitou bazénu!
Během akce nelze používat nabité čipové hodinky!
Vstupné, díky omezené kapacitě bazénu, bude rozděleno na dva časy:
14:00 - 16:00 a 16:00 - 18:00 h. Cena je vždy za 2 hodiny na osobu.
Vstupné: účastníci na atrakcích: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč,
doprovod a veřejnost: 60 Kč. Předprodej: Krytý plavecký bazén - pokladna,
kanceláře SVČ „Tramtáryje“ Svitavy a IC Svitavy (do 11. 3.).
Kontakt: Pavlína Šmerdová, tel.: 734 287 284, e-mail: psmerdova@svitavy.cz
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KRŮČEK, Z.S.

AKCE NAVÍC ÚNOR 2016 - MĚSÍC ZIMNÍCH HRÁTEK A MANŽELSTVÍ

DENNĚ KLUBY RODIČŮ, INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ CENTRUM DLE PRAVIDELNÉHO PROGRAMU
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ZIMOHRÁTKY* NA CIHELNĚ – užijeme si venkovní zimní hrátky, připraveno bude spousta
zimních stanovišť i tvoření, akce se bude konat pouze za vhodných meteorologických
podmínek (sníh!!!), sledujte web www.mckrucek.cz či facebook či volejte na 733518999.
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Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* – přijďte si k nám do Krůčku popovídat,
poradit, sdělit si zkušenosti a podpořit se. Nahlaste se na katerina.ciencialova@email.cz
Národní týden MANŽELSTVÍ - Manželství je víc než jen kus papíru - Krůček se připojuje
k celorepublikové osvětě na podporu manželství
Sourozenecké konstalace - interaktivní seminář* na téma sourozeneckých vztahů a o tom,
jak s nimi pracovat s Monikou Čuhelovou - chceme mít děti, které se mají rády - jak na to?
Jak pomoci sourozencům budovat vztah bez rivality? Bližší informace a přihlášky na
cuhelovamonika@gmail.com či tel. 739 085 457. Seminář proběhne ve Fabrice ve 3. patře,
učebna č. 2. Možnost hlídání dětí po předchozí včasné domluvě s hlídacím c. na tel. 604509421.
EKO tvoření - Hrátky s balicím papírem – eko projekt Zelený Krůček
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Zdravý úsměv* - povídání, jak na zoubky u malých dětí s ukázkou pro děti, v rámci klubu

Dílna tvořivosti*bude výjimečně v případě konání Zimohrátek přemístěna na Cihelnu –
provoz v Krůčku nahrazen venkovní akcí Zimohrátky na cihelně – tvořit budeme tam –
srdce, kam se podíváš – pokud nebude dostatek sněhu, tvořit budeme v Krůčku

9-12

16.

Divadelně výtvarný klub pro starší děti, odpoledne po škole - první klub v rámci nového
projektu Učíme se pro život podpořený Nadačním fondem Albert
ŠIJEME PANENKY PRO DĚTI DO NEMOCNICE - jako každý rok i letos plánujeme
společné setkávání a práci nad dobrou věcí. Zveme proto všechny, maminky, tatínky, babičky,
dědečky, tety, děti... prostě kohokoliv, kdo by měl zájem přispět svým dílem ke zpříjemnění
času dětí v nemocnici – aktivita eko projektu Zelený Krůček podpořeného Pardubickým krajem
Zdravotní poradna v herně Krůčku – na objednání, volná herna se v tento čas do odvolání
ruší, viz pravidelný program
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BABYKRŮČEK - Mrňouskovo zdravé vaření v Hlídáčku, Pražská 2a – eko vaření
Prarodiče a výchova dětí – Jak společně vycházet* - vzdělávací interaktivní seminář na
téma prarodičů zasahujících do výchovy vede psycholožka Mgr. Monika Čuhelová, objednávejte
se na cuhelovamonika@gmail.com či tel. 739 085 457. Fabrika, učebna č. 2. Možnost hlídání
dětí po předchozí včasné domluvě s hlídacím centem na tel. 604509421.
Seminář Time management dle Petra Ludwiga v r. projektu Ženská energie pro politiku lektoruje Denisa Dědičová, nutné se přihlásit na www.politicka.cz
Dílna tvořivosti* - Zvířátka z mušliček
Žepa není řepa* – logopedická poradna pod vedením zkušené logopedky Alžběty Kmoškové,
nutnost objednání na: alzbetar@centrum.cz
AMBASSADORKY – beseda nad tématem Jarní alergie a nachlazení
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* – přijďte si k nám do Krůčku popovídat,
poradit, podpořit se. Hlaste se na katerina.ciencialova@email.cz
Valná hromada – účast povinná pro členy Krůčku; v případě neúčasti nutná omluva na
bara.havova01@gmail.com
Jarní prázdniny – provoz Krůčku zůstává BEZE ZMĚN, všechny kluby budou jen
přizpůsobeny také starším sourozencům, které mají prázdniny, přijít můžete tedy i se školáky
Dílna tvořivosti* - Větrná zvonkohra
Mrňouskovo zdravé vaření* v rámci montessori centra – pečeme mrkvové muffiny
Beseda BIO téměř naživo! Beseda o biopotravinách a neformální setkání s ekologickými
sedláky a zpracovateli biopotravin s ochutnávkou biopotravin v rámci eko projektu Zelený
Krůček; Fabrika, učebna č. 2. Možnost hlídání dětí po předchozí včasné domluvě s hlídacím
centem na tel. 604509421.

Inovovaná a rozšířená nabídka poradenství v Krůčku, více v pravidelném programu.
Není-li uvedeno jinak, cena je na rodinu 30 Kč/členové MC Krůček, 50 Kč/nečlenové.

*CPR: Aktivity projektu Centrum pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV, Pardubickým krajem a městem Svitavy.

Informace:
tel. zpravidla
737 236 152,
733za518
999,dní.
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mckrucek@gmail.com,
www.mckrucek.cz
Newsletter vychází v elektronické
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čtrnáct
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nepodléhá jazykovým
korekturám, za správnost odpovídá autor.
Redakce: Městské informační centrum, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná redaktorka: Alice Štrajtová Štefková, alice.strajtova@svitavy.cz;
redaktorka: Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova@svitavy.cz. Příspěvky posílejte na společný e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz – v Kalendáři akcí a na webu Městského informačního centra.
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Kultura
1. Po / 19:00 / Fabrika
Vladimír Mišík & ETC…
+ předkapela JAMIE MARSHALL‘S AMPLIFIED
ACOUSTIC BAND (UK/CZ)
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších
osobností české populární hudby již od 60. let
20. století. Vstupné: 250 Kč. Více na straně 15

2. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadlo Scéna Zlín: Sindibád mořeplavec

6. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
KOVÁŘSKÝ WORKSHOP PRO DĚTI
Na workshopu se děti naučí pracovat s kovářským nářadím, vlastnoručně si nad výhní a na
kovadlině ukují kovové předměty dle výběru.
Zájemci do 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu.
V ceně je mzda odborného lektora, materiál,
zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd, pitný režim.

 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY

Příběh provoněný exotikou a Orientem, plný
humoru a napětí na motivy Pohádek z tisíce
a jedné noci. Doporučeno: 3. – 7. ročník ZŠ,
nižší ročníky SŠ, veřejnost. Vstupné: 45 Kč

Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky. Vstupné:
dobrovolné u obsluhy na baru

 17:30 / Fabrika
Vystoupení pěveckých sborů ZUŠ

Sourozenecké konstelace

3. St / 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer
Srdečně zveme všechny příznivce literatury
na večer naplněný četbou z vašich oblíbených
knih. Vstup volný

4. Čt / 17:00 / kino Vesmír
Jindřich Štreit – Šance pro život
Všem, kterým není oblast pomoci bezdomovcům i ostatním osobám ohroženým sociálním
vyloučením lhostejná, nabízíme návštěvu velice poutavé výstavy fotografií světoznámého
fotografa, který na nich dokumentoval život
bezdomovců v našem městě a okolí.

 19:00 / Fabrika
La Gioia
Prezentuje hudební styl, pop operu, který spojuje populární hudbu a operní zpěv. LA GIOIA
je seskupení třech zpěváků, kteří interpretují
populární písně ve stylu belcanta.
Vstupné: 280 Kč. Více na straně 15

8. Po/ 9:00 / Fabrika, učebna č. 2
Vzdělávací interaktivní seminář na téma sourozeneckých vztahů vede psycholožka Mgr. Monika Čuhelová. Cena 30 Kč pro členy a 50 Kč pro
nečleny Krůček, z.s., objednávejte se na: cuhelovamonika@gmail.com či mob.: 739 085 457

9. Út / 15:00 - 17:00 / MC Krůček
Zimohrátky na Cihelně
Užijeme si zimní hrátky, připravena bude
spousta zimních stanovišť i tvoření, akce se
bude konat pouze za vhodných meteorologických podmínek (sníh), sledujte web www.
mckrucek.cz či facebook či volejte na mob.:
733 518 999

10. St / 13:00 – 18:00 / Fabrika
Valentýnský ples Domov na rozcestí Svitavy
K poslechu a tanci zahraje kapela ABC.
Vstupné: 160 Kč

 17:00 / Fabrika, aula
Kolaps neznamená konec
– prof. Miroslav Bárta

Vstupné: 350 Kč, předprodej od 28. 1. v recepci Fabriky.

12. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples obchodní akademie 4. B
 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání - s akcí na baru. Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

13. So / 14:00 / náměstí Míru
Masopust a zabijačkové hody
Více na straně 1

 19:00 / Fabrika
Ples Qanto
 20:00 / klub Tyjátr
Koncert - WRATH OF GOD 5

15. Po / 9:00/

Fabrika, učebna č. 2.

Prarodiče a výchova dětí
– Jak společně vycházet
Vzdělávací interaktivní seminář na téma prarodičů zasahujících do výchovy vede psycholožka
Mgr. Monika Čuhelová. Cena 30 Kč pro členy
a 50 Kč pro nečleny Krůček, z.s., objednávejte se na e-mail: cuhelovamonika@gmail.com
či mob.: 739 085 457

16. Út / 18:00 / Fabrika
Valentýnský taneční večer
ZŠ Riegrova

17. St / 18:00 / čajovna Namasté
David Bulva: EFT
- Techniky emoční svobody - přednáška
Srdečně vás zveme na přednášku Davida Bulvy, certifikovaného terapeuta energetické psychologie & EFT. Vstupné dobrovolné

Přednáška předního českého egyptologa a historika – jaká je paralela zániku starého Egypta
a starých civilizací s dnešní společností?
Vstupné dobrovolné

 18:00 - 20:00/ Nadační dům Josefa Plívy
Dynamická meditace

Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 140 Kč na místě, předprodej na recepci ve Fabrice

 19:00 / Ottendorferův dům
Renata a Igor Ardaševovi

18. Čt / 15:00 - 17:00 / Fabrika

 20:00 / klub Tyjátr
DON‘T WORRY BE PUNK SVITAVY

Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč), předprodej od 27.1.2016 v recepci Fabriky. Koncert
v rámci KPH. Více na straně 15

Prostory budou otevřeny několik hodin před
startem kapel. LineUp:

11. Čt / 19:00 / Fabrika

5. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples gymnázia - oktáva

20:00 Zputnik. 21:00 VISION DAYS (prodloužený setík, zbrusu nové i zbrusu staré písně)
22:00 Tragedis. Vstupné: 100 Kč

Divadlo Petra Bezruče Ostrava
D. C. Jackson: MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
(Divadelní abonentní cyklus Jaro - léto 2016)

Vhodné i pro začátečníky (www.jitkastudenkova.cz). Vstupné: 90Kč

Školní karneval ZŠ Riegrova
 16:30 / Fabrika, bar u knihovny
Google pro náctileté
Seznámení s aplikací Cardboard, která vám
pomůže spustit vaše oblíbené zážitky s virtuální realitou. Cardboardy budou připraveny
v knihovně (náhradní termín za zrušenou prosincovou akci).

 17:00 – 19:00/ městské muzeum a galerie
WORKSHOP S MARTINEM SODOMKOU
Výtvarná dílna s autorem Edice technických pohádek uprostřed výstavy Jak si postavit knihu.

 18:30 Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
161. cestovatelský večer
Asociace Brontosaura, NORSKO
Země oplývající nádhernou přírodou - vysokými skalami, vodopády a dlouhými fjordy. Stejně jako krásnými městy a vikingskou minulostí.
O severské přírodě, historii a mytologii bude
vyprávět a promítat fotografie ze studijního
pobytu Jakub Vrána ze Svitav.

19. Pá / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Divadlo Koráb Brno:
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Doporučeno: MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ, veřejnost
Vstupné: 40 Kč

 19:00 / Fabrika
Maturitní ples střední zdravotnické školy
 20:00 / klub Tyjátr		
KURTIZÁNY Z 25. AVENUE v nové sestavě se
dvěma zpěváky a s tvrdším zvukem + Support
Vstupné: 150 Kč (předprodej od 1. 2. v klubu
Tyjátr a ve Fabrice), 180 Kč na místě

20. So / 15:30 (16:00) / Fabrika
Taneční večer pro páry

Pozor, tento termín je pouze pro začátečníky
a mírně pokročilé, hodina začátku se bude odvíjet od počtu přihlášených účastníků. Cena za celý
kurz: 750 Kč za pár, cena za lekci: 300 Kč za pár

 18:00 / klub Tyjátr
FILMOVÝ FESTIVAL: EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská
a outdoorová akce u nás. Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezony z celého světa
i novinky z domácí produkce. Vstupné: 80 Kč
Studenti a důchodci sleva 50%. Děti do 15 let
zdarma

 18:00 / čajovna Namasté
Mantry s Davidem Breiterem
Srdečně zveme na zpěv manter a jiných duchovních písní s Davidem Breiterem. Vstupné
dobrovolné

23. Út / 17:00 / klub Tyjátr
PIŠKOTÉKA

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

 19:00 / čajovna Namasté
Djembe workshop
Kurz hry na tradiční africké bubny, případně
i další perkuse nástroje. Vlastní nástroj pokud
možno s sebou. Lektorem kurzu je Andrej Kolář. Vstupné dobrovolné

24. St / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
SKLÁŘSKÝ WORKSHOP PRO DĚTI

V průběhu jarních prázdnin můžete strávit jeden den výrobou vitráží pod vedení odborného

lektora, skláře a keramika Vladimíra Graciase.
Zájemci do 15 let se mohou hlásit v muzeu na
tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.
cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu. V ceně
je mzda odborného lektora, materiál, zapůjčení
všech pracovních a ochranných pomůcek, pitný
režim.

 10:00 - 12:00 / dětské oddělení knihovny
Jak se nestát obětí kyberšikany
Je prima ovládat počítač, být online, využívat
možnosti, které nám nabízí chytré telefony.
Umíme ale ochránit své soukromí? Víme, co
není vhodné zveřejňovat? Rady, jak se nestat
obětí kyberšikany, jsou obsahem interaktivní
besedy s por. Mgr. Hanou Kaizarovou, která je
vhodná zejména pro děti a mládež. Celý měsíc bude v dětském oddělení k dispozici test,
v kterém si děti mohou ověřit své znalosti týkající
se bezpečnosti „brouzdání“ na internetu (akce
v rámci Dne bezpečnějšího internetu).

25. Čt / 14:00 – 16:00 /
dětské oddělení knihovny
Zábavné prázdninové odpoledne v knihovně.
Společné čtení s výtvarnou dílnou a kvízem.

26. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

28. Ne / 19:00 / Fabrika
Pátá dohoda
Autor: Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek. Hrají:
Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek, Pjér La
Šéz (vyprodáno).

29. Po / 18:00 / Fabrika
Sportovec roku
Předprodej v únoru
• 23. 3. 2016 / 19:00 / MINIPÁRTY s Karlem
Šípem a J. A. Náhlovským, 250 Kč, pořádá
SKS Svitavy
• 1. 4. 2016 / 19:00 / RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ, 350 Kč, pořádá SKS Svitavy
• 26. 4. 2016 / 19:00 / HOP TROP, 350 Kč,
pořádá SKS Svitavy
Předprodej od 11. 2. 2016:
• 11. 3. 2016 / 19:00 / HONZA NEDVĚD
(vstupné: 200 Kč)
Předprodej od 18. 2. 2016:
• 18. 3. 2016 / 19:00 / MŇÁGA A ŽĎORP
(vstupné: 200,- Kč) na stání
Pozor! Nyní můžete platit ve Fabrice i platební
kartou. Pokud není akce zrušena nebo přesunuta, není možné vstupenky vyměnit ani vrátit.
Rezervace vstupenek: www.kultura-svitavy.cz

ROCKOTÉKA
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání - s akcí na baru. Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

27. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
ŘEZBÁŘSKÝ WORKSHOP PRO DOSPĚLÉ
Věnovat se vám bude výtvarník a autor soch
na svitavském stadionu Petr Steffan. Můžete si
vytvořit originální vlastní domovní číslo, misku,
šperk či jiný předmět dle vlastního uvážení za
vedení lektora. Zájemci nad 15 let se mohou
hlásit v muzeu na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je
500 Kč /osobu. V ceně je mzda odborného
lektora, materiál, zapůjčení všech pracovních
a ochranných pomůcek, oběd, pitný režim.

 18:00 / kavárna V Parku
FRANCOUZSKÁ VEČEŘE
Zveme vás na francouzskou večeři přichystanou 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...

 20:00 / klub Tyjátr
CITIZEN37 + THE ATAVISTS

Kino Vesmír
1. / Po / 19:30

Vánoční kameňák ČR 2015
Starosta města Kameňákov se rozhodne postavit na hoře Říp skokanský můstek… a tak
navštíví věčně opilého prezidenta republiky…
Komedie. Režie: F. A. Brabec
Vstupné: 60 Kč / 86 minut
2. / Út / 19:30

Ztraceni v Mnichově ČR 2015
Devadesátiletý papoušek, který patřil Edouardu Daladierovi a zažil mnichovskou dohodu
v roce 1938 se ocitne v roce 2008 v Praze…
Komedie, drama. Režie: Petr Zelenka
Vstupné: 80 Kč / 105 minut
3. / St / 19:30
Muž na laně USA 2014
Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi světového
obchodního centra přešel jediný člověk a nikdy
ho žádný nebude následovat… Dobrodružné
životopisné drama. Režie: Robert Zemeckis
Vstupné: 80 Kč / titulky / 123 minut
4. / Čt / 19:30

Citizen37 jsou čtyřčlenná indie/alternative skupina z České Třebové vyznačující se barevným
kytarovým soundem s důrazem na melodiku,
výraznými refrény a osobitým projevem zpěvačky. The Atavists jsou čtyřčlenný hudební projekt balancující na pomezí blues, stoner-rocku
a vlivů surfových kapel z šedesátých let. Vstupné: 80 Kč

Wilsonov ČR 2015

 20:00 / Fabrika
Ples pěveckého sboru Dalibor

Rychle a chlupatě. Rodinná komedie o třech
čiperných veverkách! Režie: Walt Becker
Vstupné: 125 Kč / do 15 let 100 Kč / dab. / 92 min.

Vstupné: 200 Kč

Detektivní komedie ve stylu slavných filmů
Adéla ještě nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech. Režie: Tomáš Mašín
Vstupné: 80 Kč / 115 minut
5. - 6. / Pá, So / 17:00

Alvin Chipmunkové: Čiperná jízda USA 2016

5. - 6. / Pá, So / 19:30

22. / Po / 19:30

18. 2. – 30. 4. 2016

Padesát odstínů černé USA 2015

Fakjů pane učiteli 2 Německo 2015

NENÍ ŠUTR JAKO ŠUTR

Dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá parodie. Erotický hit a drzá komedie jdou skvěle
dohromady… Režie: Michael Tiddes
Vstupné: 110 Kč / titulky / 88 minut

Všemi milovaný kantor Zeki Müller je zpět!
A na školním výletě v Thajsku! Komedie. Scénář a režie: Bora Dagtekin
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 115 minut

Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkovi pojem
geoparku v České republice a popularizovat
geologii novou a netradiční formou. Výstava
je vhodná i jako doplnění výuky geologie na
základních školách.

8. / Po / 19:30
Spectre USA, GB 2015
Bond, James Bond. Daniel Craig je zpět jako
agent 007 ve 24. bondovce! Režie: Sam Mendes
Vstupné: 100 Kč / titulky / 150 minut
9. / Út / 19:30

Dánská dívka GB, USA 2015
Film inspirovaný neuvěřitelným životním osudem. Romantické drama o nelehkém zdolávání
překážek, které nám brání v tom, abychom našli své Já… Režie: Tom Hooper
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut
10. / St / 19:30

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází USA 2016
Když bylo nejhůř, šest mužů našlo odvahu udělat
správnou věc. Akční drama. Režie: Michael Bay
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 144 minut
11. - 13. / Čt, Pá / 19:30, So / 17:00 a 19:30
Decibely lásky ČR 2016 PREMIÉRA!
Romantický příběh s písničkami Michala Davida. Příběh o touze po lásce. Scénář a režie:
Miloslav Halík
Vstupné: 140 Kč / 85 minut
15. / Po / 19:30

Padesátka ČR 2015
Zimní komedie. Co se stane na horách, zůstane
na horách, a dole ať si dělaj, co chtěj… takovej
horskej humor. Režie: Vojtěch Kotek
Vstupné: 100 Kč / 97 minut
16. / Út / 19:30
V srdci moře USA 2015
V roce 1820 byla velrybářská loď napadena
velrybou mamutích rozměrů… To inspirovalo
Hermana Melvilla k napsání Bílé velryby. Režie:
Ron Howard
Vstupné: 90 Kč / titulky / 121 minut
17. / St / 19:30
Deadpool USA 2016
Překvapení! Tohle je jiný film. „Jiný superhrdina“. Akční komedie. Režie: Tim Miller
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 104 minut
18. - 20. / Čt, Pá, So / 19:30
Zoolander 2 USA 2016 PREMIÉRA!
Pokračování slavné komedie. Ben Stiller, Owen
Wilson, Penélope Cruz, Benedikt Cumberbatch,
Will Ferrel, Justin Bieber… Režie: Ben Stiller
Vstupné: 110 Kč / titulky
19. - 20. / Pá, So / 178:00

Agenti Dementi Španělsko 2014
Mortadelo a Filemón v akci! Animovaná komedie o dvou superšpiónech. Scénář a režie:
Javier Fessel
Vstupné: 115 Kč / do 15 let 90 Kč /
dabováno / 91 minut

23. - 24. / Út, St / 19:30

Rodinný film

STÁLÉ EXPOZICE

ČR, Německo, Francie, Slovinsko 2015
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva
teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu po
oceánu…? Drama. Film získal mnoho mezinárodních filmových cen. Scénář a režie: Olmo
Omerzu
Vstupné: 110 Kč / 95 minut

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA

25. / Čt / 19:30
Brooklyn USA 2016 PREMIÉRA!
Příběh mladé irské imigrantky, která se v padesátých letech vydá do New Yorku, aby začala
nový život. Romantické historické drama. Režie: John Crowley
Vstupné: 110 Kč / titulky / 113 minut

 Muzeum esperanta
Ottendorferův dům

Jarní prázdniny v kině Vesmír:
22. - 23. / Po, Út / 17:00

Robinson Crusoe – Na ostrově zvířátek
Belgie, Francie 2015
Připravte se na konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoe a jeho nejvěrnějšího přítele
– papouška Úterý. Animovaný dobrodružný
rodinný film. Režie: Ben Stassen
Vstupné: 110 Kč / dabováno
24. / St / 17:00
Husí kůže USA 2015
Začnete věřit na příšery! Hororová komedie.
V hlavní roli: Jack Black. Režie: Rob Letterman
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 104 minut
25. / Čt / 17:00

Hotel Transylvánie 2 USA 2015
Raději strašit, než hlídat dítě! Nová strašidelná
animovaná komedie. Režie: Genndy Tartakovsky
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 90 minut
26. - 28. / Pá, So / 17:00 a 19:30, Ne / 17:00
Řachanda ČR 2016 PREMIÉRA!
Pohádková komedie o rozmazlené princezně
a dvou kamarádech, kteří se neživí úplně poctivě. V hlavní roli: Bolek Polívka. Režie: Marta
Ferencová
Vstupné: 120 Kč / do 15 let 100 Kč

Výstavy
 Městské muzeum a galerie
31. 1. – 13. 3. 2016

JAK SI POSTAVIT KNIHU
Výstava o vzniku úspěšných knih z z Edice technických pohádek svitavského autora Martina
Sodomky. Dozvíte se, jak vznikaly čtyři knihy:
Jak si postavit auto, Jak si postavit letadlo, Jak
si postavit motorku a Jak si postavit dům. Součástí výstavy jsou i reálné předlohy většiny knih
- automobil Škoda Octavie (rok výroby 1963),
model dvojplošníku, motocykl Jawa 250 Sport
z roku 1965 a také nářadí potřebné ke stavbě
opravdového domu.

Z HISTORIE PRANÍ
HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

Jediná stálá expozice o historii i současnosti
esperanta v ČR.

Aktuální výstava: S esperantem kolem světa
Otevírací doba:
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00,
So - Ne / 13:00 - 17:00
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele
Svitav volný

 Fabrika
Foyer

Gymnázium Svitavy:
7. výstava výtvarného oboru
Studenti svitavského gymnázia představí kolekci maleb a kreseb, která vznikla pod vedením
profesorky výtvarné výchovy Mgr. Evy Bulvové.
2. podlaží - pasáž

Impuls Hradec Králové: Premiéra 2015
Výstava oceněných fotografií XXVI. ročníku
soutěže neprofesionálních fotografů.
3. podlaží

Eva Kovářová a Bohuše Hácová: Fotografie
Výstava prací členek fotoklubu OKO z Ústí nad
Orlicí k jejich životnímu jubileu.
4. podlaží

Mijat a Klementina Mandić: Fotografie
Výstava fotografií otce a dcery. Mijat Mandić je
členem více fotoklubů i mezinárodních, založil
FK OKO v Ústí nad Orlicí. Rád se dívá lidem do
očí a fotografuje převážně portréty.
Dcera Klementina jde v jeho šlépějích a ráda
pozoruje věci kolem sebe, ze kterých vybírá to
nejzajímavější pro své snímky.

 Kino Vesmír
Jindřich Štreit – Šance pro život
Autor ve svých fotografiích dokumentoval život bezdomovců v našem městě a okolí. Výstava bude přístupná veřejnosti: Út, St, Čt, Ne
od 16:00 do 22:00 hodin. Pá, So od 18:00 do
22:00 hodin, Vernisáž: 4. 2. v 17:00

 Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

TOMÁŠ KRÁSA - FOTOGRAFIE
Fotografie zachycující krásy našeho města
Více na: www.muzeum.svitavy.cz

 Čajovna Namasté
S JABLKEM V KAPSE

14. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

28. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Výstava fotografických I-phone momentů Vladislava Steinbauera
Více na: www.cajovnanamaste.cz

Basketbal TJ Svitavy – Torola Snakes Ostrava

Basketbal TJ Svitavy B – SK Žabovřesky

Basketbal: liga mladších žáků U 14

Basketbal: 2. liga muži			

 11:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – KK Valašské Meziříčí

 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BC Vysočina

Basketbal: 2. liga muži			

Basketbal: liga mladších žáků U 14
		

 Kavárna V Parku
Okno – výstava Fotoklubu Svitavy
Vystavují: Jaroslav Mareš, Pavel Snoha, Klaus
Müller, Dana Jasanová, Tomáš Kukaň, Jindřich
Beneš, Josef Totona a Zdeněk Špelda

 Kafé Rošambo
MNOHO POVYKU PRO NIT
Vyšívané obrázky vystavuje Madla Volečková

SPORT
1. Po / 20:10 / hala Na Střelnici
Bohemilk Tuři Svitavy – Ariete Prostějov

20. So / 9:00 / gymnázium
Basketbal: oblastní přebor U 19

 gymnázium
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ SPŠ stavební Náchod
Basketbal: VČL muži			
		

 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žákyň - turnaj
Volejbal: žákyně – Český pohár

Basketbal: Kooperativa NBL		

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – ŠSK Bílovec

6. So / 9:00 / hala Na Střelnici

Volejbal: ženy – 2. liga

TJ Svitavy – Sokol Šlapanice
Volejbal: ženy – 2. liga

 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II
Volejbal: junioři – 1. liga

 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK KARA Trutnov
Basketbal: oblastní přebor U 11

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – ŠSK Bílovec

Českomoravské
pomezí

Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice

 20:00 / hala Na Střelnici
Bohemilk Tuři Svitavy
– ČEZ Basketbal Nymburk

Litomyšl
5. / Pá / 20:00 / Music Club Kotelna

Fuzzy2012 + Moimir Papalescu
7. / Ne / 19:00 / Smetanův dům Litomyšl

Ondřej Havelka a jeho Melody makers
do 28. 3. / Út - Ne / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
/ Regionální muzeum v Litomyšli

Zimní dětská herna

Nemůžete s dětmi v zimě na hřiště? Chcete
se ohřát před mrazem nebo příjemně a netradičně prožít čas s vašimi dětmi či kamarády?
Přijďte si pohrát do nově otevřené Zimní dětské herny v muzeu.

Basketbal: Kooperativa NBL

Polička
12. / Pá / 19:00 / Tylův dům

21. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

ples / velký sál

Český pohár starších žákyň - turnaj
Volejbal: žákyně – Český pohár

 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy
– Sokol Hradec Králové B

RYBÁŘSKÝ PLES - RS VYSOČINA

19. / Pá / 19:00 / Tylův dům

VÁCLAV NECKÁŘ - MEZI SVÝMI
vstupné: 390, 360, 330 Kč / koncert / velký sál
27. / So / 14:00 / Tylův dům

ODPOLEDNE S DECHOVKOU

Volejbal: juniorky – 1. liga

Basketbal: oblastní přebor U 13		

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Slávia Uherské Hradiště

 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– Spartak Rychnov nad Kněžnou

Moravská Třebová
9. / Út / 19:00 / dvorana muzea

Basketbal: VČL muži

Vstupné: 150 Kč

 17:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– BK Vysoká nad Labem

27. So / 10:00 / hala Na Střelnici

4. 3. / Pá / 19:00 / kinosál muzea

Basketbal: VČL muži		

Volejbal: juniorky – 1. liga

 20:00 / hala Na Střelnici
FBK Svitavy - FBC Kanonýři Kladno

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Agel Prostějov B

Florbal: 19. kolo, 1.liga mužů

Volejbal: kadetky – 1. liga

Volejbal: kadetky – 1. liga

7. Ne / 18:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – TJ Ostrava B

Bohemilk Tuři Svitavy – Geosan Kolín

 13:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BK Žabovřesky

Basketbal: Kooperativa NBL		

Basketbal: liga mladších žáků U 14

13. So / 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BC Nový Jíčín

 16:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Renocar Podolí

vstupné: 70 Kč / velký sál / dechová hudba

Recitál Hany Křížkové a Tomáše Savky

Edith Piaf - Milovat k smrti

Světlana Nálepková ve strhujícím příběhu
Edith Piaf. Vstupné: 200 Kč, předprodej od
1. 2. 2016
Vysoké Mýto
6. / So / 20:00 / M-klub

Špejbl´s Helprs - AC/DC Revival
Koncert s after party v klubové scéně M-klubu.
26. / Pá / 20:00 / M-klub

POLETÍME? & MUCHA

Koncert dvou skupin v klubové scéně M-klubu.

Basketbal: liga mladších žáků U 14

Basketbal: 2. liga muži		

24. 1. – 28. 2. / regionální muzeum

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – BC Nový Jičín

 20:00 / hala Na Střelnici
FBK Svitavy - FBC Liberec

Fenomén československého filmového
plakátu od 60. do 80. let 20. století

Basketbal: 2. liga muži

Florbal: 22. kolo, 1. liga mužů

Výstava.
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