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

leden

Karneval na ledě
Na zimním stadionu ve Svitavách se uskuteční v sobotu 28. ledna 2017 již tradiční akce Střediska volného času Tramtáryje Karneval na ledě. Celý program bude zaměřený na soutěže pro děti.
Akce je plánována od 14 do 16 hodin. Budou připraveny různé hry jak pro děti předškolního
věku, tak pro školáky. Užijeme si plno legrace a celý karneval zakončíme společným bruslením
ve „vláčku“ a rozdáváním drobných dárků každému soutěžícímu. Menším dětem doporučujeme
v rámci bezpečnosti, aby si přinesly přilbu na hlavu (cyklistickou, lyžařskou). Děti v maskách
budou mít vstup volný, děti bez masek v doprovodu dospělých 20 Kč, bruslaři bez masek
a dospělí 25 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu.

Robert Snášil

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

Poradenský den pro výtvarníky
svitavského okresu
Výstavní síně Městského muzea a galerie ve Svitavách / sobota 14. ledna od 10 hodin
za účasti lektora – pedagoga, akad. malíře Jiřího Látala. Chcete-li slyšet názor odborníka, setkat
se s ostatními výtvarníky a osobně vystavit své práce na veřejnosti, přineste s sebou ke konzultaci svá výtvarná díla. Součástí poradenského dne bude i doporučení výtvarných prací na první
výstavu letošního roku Přehlídka 2017, jejíž vernisáž proběhne ve svitavském muzeu v sobotu
4. února 2017 v 15 hodin.
Kontakt: Mgr. Blanka Čuhelová, tel.: 461 541 710, 777 579 859,
e-mail: cuhelova@muzeum.svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným
Začátek nového roku patří v naší zemi již tradičně Třem králům. Letos je můžeme potkat
nejdříve 1. 1. 2017 a naposledy 15. ledna 2017.
Na Svitavsku, a tedy i v Olomoucké diecézi, probíhá letos již 18. ročník. Tedy o rok více, než se
počítá ve zbytku republiky. Pokud byste rádi přispěli, přestože vás koledníci nezastihli doma,
můžete tak učinit buď ve Světlance - CDS v Jungmannově ulici 1558/6, nebo přímo v sídle Charity Svitavy, Hřbitovní 2257/1. Pro uživatele mobilních telefonů platí i nadále možnost přispět
formou DMS, a to v podobě: DMS – KOLEDA (dms mezera koleda) na číslo 87 777. DMS stojí
30 Kč, z každé z nich dostane Charita ČR 28,50 Kč. Koledníkům bude uděleno požehnání na
mši svaté v neděli 1. ledna 2017 v 9:30 ve farním kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách.
Potom se již vydají do ulic přinášet lidem radost nejen zpěvem koledy, ale i přáním dobra. Přinášejí ještě něco víc než přání. Přinášejí požehnání. Písmena K+M+B+2017 ve svém původním
významu totiž znamenají „Kristus mansionem benedicat“, to je latinsky, česky to znamená „ať
Kristus požehná tento dům (byt, místnost)“ v roce 2017. Přát dobro mohou druhým všichni.
Teprve potom přichází na scénu kasička. Dává lidem příležitost k tomu, aby i oni byli dobří.
Koledováním společně všichni pomáhají lidem, kteří pomoc potřebují, a šíří tak dobro a radost.
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Tříkrálová sbírka 2017
Získanou částku použijeme k pomoci konkrétním rodinám, dále bychom rádi přispěli
k vyřešení bezbariérového přístupu v nové budově v Polní ulici, která bude sloužit klientům
jako tvůrčí dílny.
Tříkrálová sbírka 2016
Ročník 2016 přinesl skvělý výsledek - 413 493 Kč. Samotné Svitavy vykoledovaly 214 027 Kč.
V ostatních obcích se podařilo nashromáždit 199 466 Kč.
Kromě materiální pomoci konkrétním rodinám byl z prostředků Tříkrálové sbírky částečně
financován i nový svozový automobil pro Charitu Svitavy. Slouží klientům ze Svitav a obcí
v územní působnosti Charity Svitavy k dovozu do Centra denních služeb Svitavy a zpět. Fotografie z koledování let minulých, přehled výtěžků dle jednotlivých vedoucích skupin a obcí naleznete na našich internetových stránkách http://svitavy.charita.cz/trikralova-sbirka/. Děkujeme
všem, kdo přispějí finančně, či svým časem jako koledníci.

Miriam Holubcová

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

Listování: Arnošt Lustig
Další představení z cyklu scénického čtení je věnováno nedožitým 90. narozeninám jednoho
z nejvýznamnějších českých spisovatelů. V knize Láska a tělo se Arnošt Lustig pokusil o konečné
zúčtování s tématy, která poznamenávají celou jeho tvorbu – nepochopitelnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů na straně jedné a láska k životu a ke všemu tělesnému na straně druhé.
Představení se uskuteční ve středu 18. ledna v 18 hodin v klubu Tyjátr. Hrají: Lukáš Hejlík, Bára
Jánová, Zdeněk Černín. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se dívat na psychosomatiku
Psychiatr MUDr. Radkin Honzák (*1939) promoval na Fakultě všeobecného lékařství
v Praze. Po čtyřech letech v Psychiatrické léčebně v Kosmonosích nastoupil jako psychiatrický konziliář v tehdejším Ústavu pro výzkum výživy lidu v Krči, posléze integrovaného do IKEM, kde stále
pracuje v ambulanci a v transplantačním programu. V souvislosti s ním byl devět let členem etické
komise CAHBI ve Štrasburku. Věnoval se pacientům s gastroenterologickými, kardiovaskulárními
a nefrologickými problémy, což ho přivedlo k psychosomatice, tedy bio-psycho-socio-spirituální koncepci člověka. Po roce 1989 vedl deset let Oddělení lékařské psychologie, psychoterapie
a psychosomatiky 1. LF UK, další dekádu působil na Psychiatrické katedře IPVZ, odkud přešel na
částečný úvazek do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Jeho publikační činnost se zaměřuje na
psychosomatickou problematiku, jak dokazují i knihy, které napsal pro laickou veřejnost. Z těch
posledních to jsou: Babičku potrkal jelen (2012), Jak přežít léčení (2013) a Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření (2014), Všichni žijem´v blázinci – Současnost očima psychiatra (2015). Na vaši
účast se těšíme ve čtvrtek 26. ledna v 17 hod v aule Fabriky.

Kateřina Stündlová

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

Knihovna pro mladé
V městské knihovně jsme v září k dispozici poskytli veřejnosti nově vybavené prostory (bývalá
internetová kavárna u knihovny) a uvítali bychom, kdyby si je pro sebe zabydleli mladí lidé, žáci
a studenti. Protože je prostor rozdělen na dvě části, je možné, aby v jedné probíhal v odpoledních hodinách program Mentorská asistence (doučování žáků dobrovolníky z řad středoškoláků),
ve druhém paralelně chceme nabídnout mladým lidem možnost trávení volného času. Chtěli
bychom tak představit knihovnu nejen jako půjčovnu knih, ale jako místo, kde mohou aktivně
pobývat ve svém volném čase, vzdělávat se, odpočívat a setkávat se. Každé pondělí počínaje 23.
lednem bude probíhat v prostorách baru od 16 hodin anglická konverzace a neformální setkání
s polskou a německou dobrovolnicí, které působí v Mateřském centru Krůček v rámci Evropské
dobrovolné služby. Oficiální otevření prostoru se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna v 17 hodin, kdy
zahraniční dobrovolnice Klara z Německa a Magda z Polska představí svou rodnou zemi, její
zvyky a kulturu. Program bude pokračovat v 19 hodin DJ setem M&M. V době konání akce bude
otevřen i bar. Veřejnost je srdečně zvána.

Marta Bauerová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jaromír Hnilička: Missa Jazz
28. / So / 19:00 / Fabrika

Až nová československá realita po listopadu 1989 mohla nabídnout dílo, které čekalo na své
kompletní uvedení neuvěřitelných 20 let. Jazzová mše patří mezi vrcholná díla hudebního
skladatele a legendárního jazzového trumpetisty Jaromíra Hniličky, člena Orchestru Gustava
Broma. Je dokonalým spojením duchovní hudby a jazzu a nenásilně mísí staré církevní zpěvy
s do detailů promyšlenou jazzovou kompozicí zdobenou improvizací skvělých sólistů. Jazzovou
mši můžete takto slyšet v podání PS Dalibor Svitavy, Big Bandu Lanškroun a Lanškrounského smíšeného sboru. Vstupné: 200 Kč (pro členy KPH 100 Kč), předprodej od 13. 1. 2017
v recepci Fabriky a MIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejné bruslení v lednu Běžecké okruhy ve Svitavách
Pondělí

Pro veřejnost

Školy

15:00 – 17:00

na objednání

Chcete vyrazit na běžky? Zde najdete aktuální stav běžeckých tratí v našem městě.

15:00 – 17:30
Úterý

18:00 – 19:00
s hokejkou

8:00 – 13:00

Středa

15:00 – 17:00

8:00 – 13:00

Čtvrtek

15:00 – 17:30

8:00 – 13:00

Pátek

15:00 – 17:00

na objednání

10:00 – 12:00
14:00 – 16:00
Sobota

16:30 – 17:30
s hokejkou
19:00 – 21:00
večerní
10:00 – 12:00

Neděle
14:00 – 16:00

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

FIRMY VÁM NABÍDNOU PRÁCI A ŠKOLY ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
dobře placená práce - benefity pro zaměstnance - vzdělávání a profesní růst - podpora
studentů – příspěvky na studium - získání odborné praxe – stáže – brigády - exkurze

PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT

PŘEHLÍDKU REGIONÁLNÍCH FIREM S TECHNICKÝM ZAMĚŘENÍM
PROPOJÍME FIRMY S VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI A POTENCIÁLNÍMI
BUDOUCÍMI ZAMĚSTNANCI
KDO HLEDÁ PRÁCI, MŮŽE NAJÍT ZAMĚSTNAVATELE

Pro: ŽÁKY, ABSOLVENTY, RODIČE A ŠIROKOU VEŘEJNOST
Kdy: úterý 17. ledna 2017, 10 – 17 hodin
Kde: Multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách
Přehlídku pořádá: Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblast Svitavy
s podporou Úřadu práce ČR, Kontaktním pracovištěm Svitavy, a města Svitavy.
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Novoroční koncert Moravského klavírního tria
Milí přátelé,
hezký rok 2017. Na jeho začátku nás čeká opět koncert s přípitkem a sklenkou šampaňského:
nenechte si ujít slavnostní novoroční koncert Moravského klavírního tria a hostů v úterý 17. ledna
2017 v 19 hodin v Ottendorferově domě.
Jiří Jahoda - housle, Jana Ryšánková - klavír, Miroslav Zicha - violoncello
OPERNÍ SÓLISTÉ: Martina Macko - soprán, Martino Hammerle-Bortolotti - baryton

Program: To nejlepší z opery a operety
INFORMACE K MORAVSKÉMU KLAVÍRNÍMU TRIU:
WWW.MORAVSKEKLAVIRNITRIO.CZ
INFORMACE K SÓLISTŮM:
Rakouský barytonista Martino Hammerle-Bortolotti studoval zpěv v Innsbrucku, Freiburgu
a v Brně · Další studium absolvoval ve Florencii · V létě 1997, 1998 a 2001 získal stipendium pro
pěvecké kurzy v Toskánsku (Corso lirico) pořádané universitou Jižní Karoliny v USA · Od roku
1999 se stal hostujícím sólistou Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, kde se představil
v roli Papagena v nové inscenaci Mozartovy Kouzelné flétny · 2000: člen souboru Jihočeské opery
v rolích Harašta, Gaudenzio (Il signor Bruschino), Budivoj (Dalibor) · Recitály tohoto neobyčejně
všestranného a charismatického umělce s jedinečným hlasem přinášejí vždy mimořádný hudební
zážitek, už léta mají své stálé příznivce. Martino pravidelně koncertuje na různých místech České
republiky, ale také na Slovensku, v Rakousku, Itálii, Německu, zpíval i v belgickém Bruselu v rámci
festivalu „Canzone italiana“.
Koncertní sopranistka Martina Macko studovala operní zpěv a herectví pod vedením prof. Henryky Januszewské-Stańczyk na Akademii hudby K. Szymanovského v Katovicích v Polsku. Absolvovala rolí Despiny v opeře W. A. Mozarta Cosi fan tutte a zúčastnila se celé řady specializovaných
vokálních kurzů (polská a francouzská píseň, barokní a klasicistní hudba, francouzské operní árie,
atd.). V současné době působí jako profesorka Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži
a věnuje se koncertní činnosti. Už během studia byla členkou souboru Madrigal Quintet Brno, se
kterým absolvovala koncertní vystoupení s díly Martinů, Palestriny, Zelenky a Orlanda di Lassa
v České republice, Německu a Rakousku, a natočila CD nahrávku pro německé nahrávací studio
Marimba classics (C. Monteverdi - Madrigaly). Specializuje se na koncertní provedení oratorních
a duchovních děl, hlavně z období klasicismu a baroka ve spolupráci s různými orchestry, dirigenty a sólovými instrumentalisty, a na komorní vystoupení s písňovými cykly u nás i v zahraničí
(Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko). Její repertoár zahrnuje
skladby jako např. J. Rutter - Magnificat, W. A. Mozart - Exultate, Jubilate, C. Orff - Carmina Burana, G. F. Händel - Psalm 112, A. Vivaldi -In furore..., M. A. Charpentier - Te Deum, J. V. H. Voříšek - Mše B dur, J. Pavlica - Missa brevis, A. Dvořák - Te Deum, Stabat Mater, apod. V roce 2001
byla zakládající členkou komorního souboru mladých hudebnic Belladonna Trio, který se věnuje
převážně interpretaci barokní hudby, vystupuje v dobových kostýmech a je častým hostem domácích i zahraničních festivalů. V roce 2009 se stala členkou souboru Bel Canto Trio (kytara, flétna,
zpěv). Bývá pravidelně zvána jako členka porot na různé mezinárodní i domácí pěvecké soutěže.
Ať je na nás rok 2017 hodný!

Petr Mohr

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

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2017
â
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Krátké ohlédnutí za děním v našem městě
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