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

Svatomartinské slavnosti
a lampiónový průvod
Již několik let se koná ve Svitavách
v den, kdy slaví svátek Martin, lampiónový průvod. Každým rokem
se akce účastní více a více rodin
s dětmi, což přimělo město Svitavy
a svitavské organizace k obohacení průvodu o další doprovodné
akce.
Svatomartinský lampiónový průvod začne v neděli 11. listopadu
v 17 hodin na svitavském náměstí
Míru, kde si děti a rodiče počkají,
zda svatý Martin přijede na bílém
koni. Za doprovodu bubeníka,
světlonošů a koní se poté vypraví
do parku Jana Palacha. Návštěvníkům bude nabídnuto divadlo,
ohňová show, nebude chybět ani
občerstvení a živé husy.
Dobrou vizitkou města Svitavy a zároveň garancí celých slavností je, že se na jejich přípravě podílí velké množství
organizací – dům dětí a mládeže „Tramtáryje“, středisko kulturních služeb, městské muzeum a galerie, městská knihovna, O.S. Bonanza a MC Krůček. Do slavností se zapojí i svitavské restaurace, které připraví tradiční svatomartinskou
husu - bowling AMD, restaurace Astra, pivovárek Na Kopečku, motorest Na pumpě, restaurace a bowling Maják,
restaurace Pod hodinami, restaurace U zvonečku, hotel Národní dům a restaurace Fabrika.
Na lampiónový průvod a na doprovodné akce zveme všechny, kteří mají rádi nostalgickou atmosféru listopadového
večera s dlouhým hadem mihotavých světýlek, šustění spadaného listí, ale také živel ohně v ohňové show.
Mediálním partnerem slavností bude rádio Petrov.
Za pořadatele Robert Snášil, DDM Svitavy

Halloween na bazéně
Návštěvníci krytého bazénu si měli možnost do 8. listopadu zaplavat s připravenou výzdobou na téma Halloween
se sobotním překvapením. V sobotu od 17 hod. byly na malém bazénku pro děti připraveny zapálené svíčky, lampiony, vyřezané dýně a také se nám podařilo zajistit podvodní světlo, které nám umožnilo zhasnout světa a zvýšit tak
dojem Halloweenského večera. Jak můžete vidět na fotografii, návštěva na malém bazénku nás mile překvapila
a všem co přišli, děkujeme za návštěvu.
						
Filip Tomanec

O nejrychlejšího jezdce tobogánu
Dva měsíce probíhala soutěž O nejrychlejšího jezdce
tobogánu na svitavském 93 m dlouhém tobogánu,
které se zúčastnilo bezmála sedm desítek návštěvníků. Přinášíme Vám konečné výsledky třech nejlepších
v jednotlivých kategorií. Umístěným gratulujeme
a všem zúčastněným děkujeme. Jakub Šefl tak
stanovil nový rekord svitavského tobogánu. Nynější hodnota je 14,54 s. Prosíme jmenované,
aby kontaktovali Filipa Tomance na tel: 731 412
014 nebo na e-mail: filip.tomanec@svitavy.cz
z důvodu vyzvednutí cen v podobě volných
vstupů na krytý plavecký bazén.

kategorie M
nad 18let

čas

kategorie
14 - 17let

1. Šefl Jakub

14,54s

1. Štěpánek Stanislav

17,20s

2. Řezníček Tomáš

14,91s

2. Musil Vít

17,30s

3. Košík Jan

15,19s

3. Vraspírová Eliška

17,54s
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1. Meluzínová Lenka

15,24s

1. Plevák Vojtěch

15,06s

2. Navrátilová Lucie

15,72s

2. Konečná Barbora

15,51s

3. Švecová Kateřina

16,88s

3. Tichý Patrik

16,65s

Kulturní nabídka
9. / Pá / 19:00/ klub Tyjátr
I. Večer s kytarou. Vystoupí finalisté svitavské Porty: POCITY (Brno), TRILOBAJT (Litomyšl), DUO SPAM (Praha)

10. / So / 14:00 druhé představení: 19:00 / Fabrika
ORIENT DANCE SHOW II. Vystoupí: Svitavské orientální taneční + jejich hosté z celé ČR
Vstupné: dobrovolné

10. / So / 17:00 / klub Tyjátr
NÓBL MEJDLO XXVIII
Kapely: BLOOD MANACLE-metal, CINZANA BIANCA-death/pop, CUTTING EMBRYO - gore grind, ŠKODA 120grindcorebeat, MINCING FURY-death/grind
Vstupné: 80 Kč

• 18:00/ čajovna U Černého draka
Helena a Jan Mazákovi - zpívání manter, bhadžanů a jiných písní z různých duchovních kultur.
Vstupné dobrovolné

11. / Ne / 17:00 / park Jana Palacha & náměstí Míru
Svatomartinské slavnosti. Lampionový průvod z náměstí. Průvod se vydá za svatým Martinem na bílém koni do
Parku Jana Palacha. Všechny čeká doprovodný program (divadlo, ohňová show), občerstvení, chybět nebudou
ani živé husy.

12. / Po / 17:30 / Fabrika
Mongolský večer - těšit se můžete na hudební a taneční vystoupení mongolské skupiny Dunjingarav, která zahraje
na tradiční mongolské nástroje. Součástí večera bude také ochutnávka madagaskarské kuchyně.
Vstupné dobrovolné

14. / St / 8:00 – 18:00 / Nízkoprahový klub Díra
Den otevřených dveří. Prezentace zařízení

•

17:30 / klub Tyjátr

KATEŘINA TUČKOVÁ. Autorské čtení a beseda s autorkou knih Vyhnání Gerty Schnirch a Žítkovské bohyně
spojené s promítáním dokumentu a fotografií bohyní
Vstupné: dobrovolné

• 17:30 / Koncertní sál ZUŠ Svitavy
Žákovský hudební večer

• 19:00/ Fabrika Svitavy
Divadlo Semafor Praha – Jiří Suchý: Hodiny jdou pozpátku
Děj muzikálku se odehrává v roce 1938 v nočním podniku Honolulu. A to byla doba swingu.
Vstupné: 220 Kč

15. / Čt / 8:30 a 10:15 / kino Vesmír- školní představení
Divadlo DUHA Polná: O Červené Karkulce
Známá pohádka o setkání děvčátka s vlkem
Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ, MŠ / vstupné: 35 Kč

• 15:30 – 17:30 / MC Krůček
seminář „Jak se učit s dětmi?“ Lektorky Michaela Širůčková a Miroslava Štěpánová, psycholožky Mansio, o.s.
Vzdělávání financováno z výhry Obec přátelská rodině 2011. Hlídání dětí zajištěno, nutné nahlásit předem.

• 17:30 / čajovna U Černého draka
Degustace čokolády
Chocolaterie Willi & Pauli pro vás připravily povídání o původu a historii čokolády, seznámení s nejlepšími světovými výrobci čokoládových skvostů a ochutnávku lahodných čokolád špičkové kvality.
Vstupné v předprodeji v čajovně 200 Kč, na místě 250 Kč Rezervace do 13.11.: 736 61 93 84

16. / Pá / 18. Ne /divadlo Trám
POSED 2012

16. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Blue Effect – Externí koncert SKS v klubu Tyjátr
Blue Effect je česká rocková legenda v čele s Radimem Hladíkem. Předprodej vstupenek od 1.11. v recepci Fabriky,
v den konání v pokladně kina Vesmír.
Vstupné: 150 Kč

19. Po / 10:00 / MC Krůček
Krůček slaví 11. narozeniny - dopoledne s dětmi a velkým dortem v MC a večer v 19 hodin v kavárně Rošambo,
kde se Vám představíme země EVS (Evropská dobrovolná služba) s fotogalerií.

• Koncertní sál ZUŠ Svitavy
Svitavský slavík - výběrové kolo

• 19:00 / Fabrika Svitavy
Tina Fišerová & Brian Charette Duo (CZ/USA). MALÁ HUDEBNÍ SCÉNA
Tina a Brian na hudební cestě od jazzových standartů až k prezentaci autorské tvorby.
Vstupné: 120 Kč, předprodej v recepci Fabriky od 5. 11.

20. Út / 16 - 19 / MC Krůček
„Proč děti zlobí“ - seminář Mgr. Moniky Čuhelové - Hlídání dětí zajištěno, nutné nahlásit předem.

• 16:00 / Tyjátr
„ Keramická mísa “ Bude pro Vás nachystána keramická mísa, kterou si dozdobíte sami dle své fantazie pomocí
drátků a skleněných korálků. Materiál v ceně. Cena kurzu je 249 Kč

• 19:00 / čajovna U Černého draka
Indie – cesta na celý život
Povídání s projekcí unikátních fotografií z cest po Indii antropoložky a cestovatelky Kláry Suché.
Vstupné dobrovolné.

• 18:00 / divadlo Trám
BYLO NEBYLO aneb POVĚSTI SVITAVSKÉ
v podání Muzejního historického klubu Záviš
jako příspěvek na školné pro indického chlapce Diviana
Lopeze. Vstupné dobrovolné

21. / St / 19:00 / Fabrika
Václav Hybš s orchestrem & Pavla Břínková – Vánoční koncert 2012
Jako hlavní host koncertu se představí operetní a muzikálová zpěvačka, držitelka ceny Thálie Pavla Břínková.
Vstupné: 200 Kč

22. / Čt / 11:00 hod. a 16:00 / Městská knihovna
Jak používat čtečku elektronických knih

• 18:00 Ottendorferův dům – Muzeum esperanta
UGANDA OČIMA DALIBORA MAHELA Z BRNA
135. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
V Africe se k nebi vypíná jedno naprosto výjimečné pohoří a tím je Ruwenzori v Ugandě.

• 19:00/ čajovna U Černého draka
EFT – Proklepejme se ke zdraví
Přednáška certifikované terapeutky Evy Portlové o poklepové akupresuře a metodě EFT.
Vstupné 50 Kč

Sport
10. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj
Florbal: Pardubická liga starších žáků

• 11:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - FAŠV
Kopaná: U17 a 13:30 U16 - ČLD

11. Ne / 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Sy „B“ – VK Litomyšl
Volejbal: KP - kadetky

• 14:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Admira Praha
Kopaná: ČLD U19

• 14:00 / Fabrika
první prvoligové boxerské utkání ve Svitavách od roku 1984: Svitavy vs. Ostrava

17. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy „A“ – Orel Jednota Letohrad
Volejbal: KP I. tř. - ženy

• 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – Orel Jednota Letohrad
Volejbal: KP I. tř. - muži

• 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy- BC Kolín
Basketbal

18. Ne / 9:00 / klubovna RSS (ČSTV)
ŠK Svitavy „B“ – TJ Spartak OEZ Letohrad
Šachy: domácí utkání krajského přeboru

• 11:00 / hala Na Střelnici
Turnaj
Florbal: Pardubická liga dorostenců

• 13:30 / Svitavský stadion
TJ Sy A - Ústí n. O.
Kopaná: divize muži

