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

Alice Štrajtová Štefková

Průzkum spokojenosti obyvatel
se současným stavem
volnočasových aktivit ve městě Svitavy
Vážené dámy a pánové,
na úvod bych se vám rád představil. Jmenuji se Michal Bednář a jsem studentem Vysoké školy polytechnické
Jihlava, kde studuji třetím rokem obor Cestovní ruch. Tento výzkum je součástí mojí bakalářské práce, a proto mi
dovolte vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Otázky obsažené v dotazníku slouží jako zdroj informací
o spokojenosti obyvatel se současným stavem volnočasových aktivit ve městě Svitavy. Vašeho názoru na danou věc
si velice vážím. Šetření je naprosto anonymní a data zde získaná budou využita pouze pro účely šetření. Předem
děkuji za váš čas a spolupráci.
Upozornění: Všechny otázky si při vyplňování řádně přečtěte. Vždy označte pouze jednu odpověď, pokud nebude
uvedeno jinak.
Bednář Michal
Zde najdete odkaz na dotazník

Tradiční Velikonoce
na svitavském náměstí
Velikonoce ve Svitavách se uskuteční na svitavském náměstí 27. března od 13:00 do 17:00 hodin. Organizací je
pověřen DDM Tramtáryje, který úzce spolupracuje se střediskem kulturních služeb, firmou SPORTES, městskou
policií a mateřským centrem Krůček. V rámci akce bude zajištěn stánkový prodej zaměřený na velikonoční tradice,
prodej proutěného zboží, trdelníky, cukrovinky apod. Návštěvníci si mohou uplést pomlázku, další velikonoční
zvyky a obyčeje zajistí dílničky DDM Tramtáryje a MC Krůček. U morového sloupu nebude chybět pro děti zoo
koutek z Květné zahrady.
V rámci programu vystoupí na náměstí se svým koncertem kapely Set Citizen 37 od 14:30, kapela Bez limitu
v 15:45 hod a od 19:00 hod ve Fabrice vystoupí Laďa Kerndl. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Pardubice. Těšíme se na vás.
Robert Snášil

Velikonoce ve Svitavách:

Kulturní nabídka
18. 19. a 20. / Po -12:00 – 18:00, Út,
St – 8:00 – 18:00/ Fabrika

Bazárek. MC Krůček pořádá již tradiční bazárek „Od dětí k dětem“. Informace: Jana Václavíková, tel.: 604 676 039, j.seb@seznam.cz
- velký sál Fabriky

19. Út / 16:00 – 18:00 / MC Krůček

Proč děti zlobí – seminář pod vedením Moniky Čuhelové, účast a hlídání dětí nahlásit na
cuhelova@svi.cz, tel.: 739 085 456

 18:00 / klub Tyjátr
Večer pod lucernou s Ladislavem
Pecháčkem . Beseda se spisovatelem a

ného prostředí, které pravidelně po mnoho
let vystavovaly v našem muzeu a v několika
posledních letech odešly do výtvarného nebe.
Uvidíte díla Miloše Vaňka, Jaroslava Svatoše,
Miloslava Šplíchala, Václava Nováka a Josefa
Břeňka. Výstavu zahájí Jiří Brusenbauch, zahraje František Černý s kamarády.

 17:00 / klub Tyjátr
Nóbl mejdlo XXVIV. Do třetice všeho dobrého - kvalitní mejdlo s další várkou kapel ze
všech koutů země české pod taktovkou DC
SOUNDu ...terapie proti komerci a masírka
sluchovodů v podání šesti podlazených, neučesaných a extrémně znějících seskupení...let‘s
dance please. Vstupné 80 Kč

scénáristou (Jak svět přichází o básníky, Jak
básníci přicházejí o iluze, Dobří holubi se vracejí
atd.) spojená s autorským čtením. Vstupné dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Aprílový ples

20. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ

25.

Žákovský hudební večer

 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Povídání s lemury II. – 2. díl přednášky s projekcí fotografií MVDr. Lanto Ravonjisona o 4.
největším ostrově světa – Madagaskaru.
Vstupné 50 Kč

21. Čt / 16:00 / Nemocnice Svitavy

Předávání panenek do nemocnice – zveme
všechny maminky a děti, které chtějí podpořit
hospitalizované děti svitavské nemocnice.
S dětmi si popovídáme, zazpíváme. Zasadíme
společně květiny pro dětské oddělení. Sraz
v 15:45 ve vestibulu nemocnice u plastového
domečku

 18:00 / městské muzeum a galerie
Muzejní čtvrtek. Osobnosti české krajinomalby - Antonín Slavíček. Přednáška Vůdčí osobností umělecké generace devadesátých let
19. století byl malíř Antonín Slavíček. Na jaře
roku 1903 navštívil Českomoravskou Vysočinu
a objevil Kameničky. Zde v průběhu následujících tří let jeho tvorba vyzrála. Vytvořil tady
svá zásadní díla, v nichž zachytil jednoduchými
prostředky krajinu a vyjádřil její zvláštní kouzlo. Přednáší Hana Řeháková, ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích.

22. Pá / 19:00 / Fabrika
Ples Papera Svitavy

 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka - rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy

23. So / 15:00 / městské muzeum a galerie
Svitavské výtvarné nebe. Vernisáž výstavy
prací výrazných osobností svitavského výtvar-

Po / 8:30 a 10:15/ divadlo Trám nebo
kino Vesmír
Školní představení: Divadelní společnost
Koňmo: Vodnická pohádka. Doporučeno pro
1. stupeň ZŠ a MŠ. Vstupné 35 Kč

 18:00 / klub Tyjátr
Festival pro Tibet 2013. Interaktivní kurz
o Tibetu, migraci a dalších rozvojových problémech ve světě. Čeká vás projekce fotografií
z Tibetu s diskuzí + promítání dokumentu
o Tibetu, seznámíte se s tradičními výrobky,
můžete si vytisknout tibetské praporky. Během
večera vás seznámíme také s projekty na pomoc Tibeťanům občanského sdružení M.O.S.T.
Lektoruje rodilý Tibeťan Jigme Tenzin a Karin
Majerová

26. Út / 9:00, 10:30 / Fabrika

Beseda s Milošem Kratochvílem. Pořádá
městská knihovna

 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Čínská medicína - bolesti zad v souvislosti
s poruchami orgánových drah – přednáška Adély Hanuščákové. Lektorka přednášky
pracuje jako terapeutka, masérka a specialistka
na tradiční čínskou medicínu.

 18:00 / klub Tyjátr
Petra Hůlová. Beseda a autorské čtení jedné
z nejznámějších současných spisovatelek.
Pořádá městská knihovna, vstupné dobrovolné
27. St / 19:00 / čajovna (Ottendorferův dům)

Úplňkové bubnování s workshopem Andreje Koláře – bubnovací večírek je vhodný

i pro začátečníky, bubny a jiné nástroje je
možné si zapůjčit v čajovně. Lektor pracuje
jako masér a muzikoterapeut. Vstupné dobrovolné

 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert učitelů

 13:00 – 17:00 / náměstí Míru
Velikonoce ve Svitavách - velikonoční
program na Škaredou středu, vystoupení
svitavských kapel, dílny DDM Tramtáryje a
MC Krůček, pletení pomlázek, zoo koutek,
stánkový prodej.

 19:00 / Fabrika
Laďa Kerndl s orchestrem. Předprodej vstupenek od 13. 3. v recepci Fabrika. Vstupné 200
Kč

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu Zapatista. Nízkoprahový klub Díra vás zve na promítání dokumentárního filmu Zapatista o legendárním
povstání v mexickém Chiapasu. Dokument
o největší mexické odbojové skupině prosazující základní práva a zájmy menšin, zejména
indiánů, na národní úrovni. Prodej zapatistického kafe Fair trade, zapatistická detektivka
v českém jazyce.

28. Čt / 16:30

- 18:30 / MC Krůček

Zítra už je pozdě II. Kurz První pomoci.
Základy, které mohou zachránit život. Určeno
pro laickou veřejnost a vaše větší děti. Pod vedením Kateřiny Krausové. Přihlášky a hlídání
dětí na k.krausova@email.cz, tel.: 733 539 810

 18:00 / městské muzeum a galerie
Muzejní čtvrtek. Kouzlo mechanických
betlémů. Beseda nejen s pamětníky Přátelské posezení s restaurátorem mechanických betlémů Kamilem Andresem. o jeho
představách obnovy Svitavského betléma
do původní podoby. Těšíme se i na vaše vzpomínky, podněty, příp. fotografie.

29. Pá / 16:00 – 21:00 / MC Krůček

Velká velikonoční dílna - několik stanovišť
na vyrábění pro děti, šijeme zajíčka, vyrábíme
korálkové girlandy, vyrábění z papíru atd.

 20:00 / klub Tyjátr
Kopjam (bigbít z Jevíčka a okolí) + 4 WD
(Four Wheels Drive)

30. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

 19:00 / kavárna V Parku
Regenerace - koncert
Představení (nejen) pro školy:
Účast na představení objednávejte předem
– dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz, tel.:
733 142 093. Info: www.fabrikasvitavy.eu,
www.kultura-svitavy.cz

Kino Vesmír
19. / Út / 19:30

Královský víkend GB 2013
Prezident, první dáma, král, královna a… milenka. Rok 1939. K americkému prezidentovi
Rooseveltovi přijíždí na státní návštěvu král
a královna Anglie… V hlavních rolích: Bill Murray a Laura Linney. Režie: Roger Michell
Vstupné: 90 Kč / od 12 let / titulky / 94 minut
Mimořádné představení!
20. / St / 18:00

Vrahem z povolání – Utrpení soudce Karla
Vaše ČR 2013
Podplukovník Karel Vaš pomohl jako soudce
a prokurátor na smrt víc než dvaceti nevinným
lidem a stovkám k dlouholetým trestům v době
politických procesů 50. let. Souhlasil s natáčením
a v dokumentu vysvětluje zvrácenou logiku toho,
proč je např. v pořádku, že měl být oběšen generál Heliodor Píka, v jehož procesu vystupoval
současně jako žalobce i soudce. Režie: Jan
Bělohlavý, Pavel Paleček.
Vstupné: 50 Kč / 83 minut
21. / Čt / 19:30
Argo USA 2012
Thriller. Tajná operace na záchranu šesti Američanů na pozadí krize s rukojmími v Íránu. Podle skutečných událostí. Režie a hlavní role:
Ben Affleck
Vstupné: 70 Kč / titulky / 120 minut
22. - 23. / Pá, So / 19:30

Smrtonosná past: Opět v akci USA 2013
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmovou rolí jako John McClane, který díky svým
schopnostem nakonec vždycky přežije všechno
a všechny. Akční film. Režie: John Moore
Vstupné: 120 Kč / od 12 let / titulky
22. - 24. / Pá / 17:00 / So, Ne / 15:00 a 17:00

Mocný vládce Oz USA 2013
Fantastické dobrodružství od společnosti Walt
Disney Pictures v režii Sama Raimiho se vrací k
populární literární postavě Čaroděje ze země
Oz z knihy L. Franka Bauma. Rodinný film!
Vstupné: 120 Kč / děti do 15 let 100 Kč /
dabováno / 120 minut
26. - 27. / Út, St / 19:30
Konečná USA 2012
Důchod je pro bábovky. Návrat Arnolda
Schwarzeneggera – šerif v zapadákově u mexických hranic. Režie: Jee –woon Kim.
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 107 minut

25. / Ne / 9.30 + 11.00 / tělocvična ZŠ Felberova
28. / Čt / 19:30

Projekt 100: Tenkrát na Západě
Itálie, USA 1968
Mistrovské dílo a jeden z nejlepších westernů
vůbec splétá osudy čtyř postav do příběhu
umírajícího Západu a jeho mýtů… Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson a další
Hudba: Ennio Morricone. Režie: Sergio Leone.
Vstupné: 70 Kč / od 12 let / titulky / 166 minut
29. - 31. / Pá / 17:00 /, So, Ne / 15:00 a 17:00
Croodsovi USA 2013
Strach je dobrý, změna špatná. Dobrodružná
animovaná komedie vypráví příběh první
pravěké rodiny na světě. Režie: Chris Sanders,
Kirk De Micco.
Vstupné: 125 Kč / děti do 15 let 100 Kč /
dabováno / 100 minut

minižáci U11 Basketbal TJ Svitavy - SŠB
Pardubice
30. / So / 9:00 / hala Na Střelnici

3. liga mužů – turnaj
Florbal

14:00 / hřiště v Lačnově
1. HBC Svitavy - HBC Fire horses Živanice
Hokejbal

29. - 30. / Pá, So / 19:30

Bez doteku ČR 2013
Příběh dospívající dívky, která je předmětem
sexuální touhy svého nevlastního otce. Drama.
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / 72 minut

Výstavy
Sport
20. / St / 15:00 / Nízkoprahový klub Díra
Ping-pongový turnaj. Akce je pro děti a mladé
lidi ve věku 9 – 23 let. Vstup volný
23. / So / 9.00 + 11.00 / tělocvična gymnázia
Svitavy

starší žáci U15 Basketbal TJ Svitavy - BK
Pardubice B
15:00 / hala Na Střelnici
2. liga mužů - Svitavy - Hradec králové
Florbal

17:00 – 20:00 / plavecký bazén
Hry bez hranic - zábavné odpoledne pro 12
odvážných týmů. Tým se skládá z 5 soutěžících
od 15 let. Startovné v soutěži je 200 Kč/účastníka. Pro závodníky bude zajištěno i hlídání
jejich dětí v dětském bazénu za 20 Kč/hod.
24. / Ne / 9:00 / střelnice DDM IV. ZŠ Svitavy
Střelecká soutěž Cena DDM Svitavy - 21.
ročník - vzduchová pistole 60 a 40 ran, startovné pro nečleny 50 Kč

15:00 / hala Na Střelnici
2. liga mužů - Svitavy - Jaroměř
Florbal
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