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

Alice Štrajtová Štefková

Hledání hvězdy Davidovy - Kameny zmizelých
Až po jednašedesáti letech od osvobození největšího vyhlazovacího tábora v lidských dějinách v polské Osvětimi vstoupilo
toto datum mezi světově významné dny. Ubývá svědků, kteří
se s námi mohou podělit o své prožitky z věznění v Osvětimi, Buchenwaldu, Dachau a dalších koncentračních táborech
nacistického režimu a stále více je těch, kteří o utrpení obětí
i o existenci vyhlazovacích táborů pochybují, ba je přímo popírají. Proto již pátý rok připomínáme tuto historii naší země
prostřednictvím dubnového cyklu pořadů s tématikou holocaustu. Abychom nezapomněli.
Letos jsme se poprvé rozhodli připojit k projektu Stolpersteine
(Kameny zmizelých). Kostka s lesklou destičkou a stručnou
informací, zapuštěná do dlažby, připomíná místa, kde bydlely židovské rodiny, než je nacisté odvlekli do koncentračních
táborů. Stolpersteine je složenina německých slov „stolpern“
(klopýtnout, škobrtnout) a „die Steine“ (kameny). Název vyjadřuje sílu příběhu, který nám nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Nutí nás zastavit se a symbolicky se
sklonit před obětí, jejíž jméno je na kostce vyraženo. Ve Svitavách budou první kameny zmizelých věnovány rodině
Freundově, která žila v budově na náměstí, kde dnes sídlí ČSOB. Odhaleny budou 25. dubna v 16 hodin. Pohnutý
příběh svitavské židovské rodiny Freundovy odhaluje bílá místa v dějinách našeho města.
Z celé rodiny přežila pouze paní Louise Freundová - Hermanová (na fotografii), která prošla Terezínem, Osvětimí,
zázrakem přečkala „pochod smrti“ a koncentrační tábor v Bergen-Belsenu. Nikdy neztratila víru v člověka. Zemřela
letos začátkem února ve věku 96 let.								

Blanka Čuhelová

Program akcí Hledání hvězdy Davidovy – Kameny zmizelých
1. 4. – 26. 4. / muzeum / výstava
Tragédie Lidic – Zapomenuté Javoříčko
Dvě výstavy zapůjčené z Památníku v Lidicích. První mapuje okolnosti vypálení obce Lidice nacisty dne 10. června
1942. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného obyvatelstva nejen na našem území, ale po celém
světě. Druhá výstava přibližuje tragédii v moravské obci Javoříčko, ležící nedaleko pohádkového hradu Bouzov. Ta
byla nacisty vypálena dne 5. května 1945 a třicet osm jejich mužských obyvatel bylo povražděno.

4. 4. / 17:00 / Divadlo Trám
Divadlo Kufr – Židovka aneb Žonglování se životem
Představení pohybového divadla pro dvě herečky a jednoho muzikanta ztvárňuje netradičním způsobem osud
židovské dívky v době 2. světové války. Sedmnáctiletá Eva Kohnová je v únoru 1942 transportována do Terezína,
později do Osvětimi. Ze zcela nové, nepříjemné situace uniká se svou panenkou z dětství do hravého světa představ. Atmosféra představení se nese na poetické lince Evina nadhledu a optimismu.

11. 4. / 17:00 / muzeum / přednáška
Oběti Osvětimi a popírači holocaustu
Přednáška externího spolupracovníka Památníku v Lidicích PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph. D. doplněná o vzpomínky
Evy Liškové transportované do koncentračního tábora v Osvětimi. Pamětnice Eva Lišková představí svoji cestu do
Osvětimi, kam byla transportována s rodiči a starší sestrou z východočeského městečka Luže. Ve druhé části se
seznámíme s přístupem evropských států k připomínání holocaustu a genocidy i popírání nacistického vraždění,
které skončilo velkými soudními spory ve Velké Británii i Spojených státech amerických. Větve mezinárodní organizace popíračů sahají i do České republiky a jejich tvrzení jsou stále nebezpečnější pro uchování historického
odkazu válečného utrpení.

13. – 14. 4. / poznávací zájezd
Berlín, Wannsee
Dvoudenní poznávací zájezd pro zájemce z řad veřejnosti o historii období holocaustu i židovství obecně tentokrát
směřuje do hlavního města Německa. Cílem budou jedinečné památky, muzea a galerie této metropole. Druhý
den je věnován holocaustu, naplánována je prohlídka muzea a konferenčního domu ve Wannsee, kde bylo roku
1942 nacisty schváleno „konečné řešení židovské otázky“.

18. 4. / 17:00 / kino Vesmír / film
Agnieszka Holland - V temnotě
Drama podle skutečné události odehrávající se v nacisty okupovaném Lvově. Výjimečný příběh lidí, kteří se snaží
vyhnout smrti. Jedná se o nejúspěšnější polský film roku 2011. Film V temnotě pojednává o skupince Židů, která
se v kanalizaci Lvova ukrývá před transportem do koncentračního táboru. Snímek Agnieszky Holland, jež je mimochodem absolventskou pražské FAMU, neaspiruje na druhý Schindlerův seznam, s výše zmiňovaným snímkem
však sdílí jednu důležitou paralelu. V obou filmech je totiž hlavní postavou člověk, který své názory a jednání během
příběhu změní o 180 stupňů.

25. 4. / 16:00 / náměstí u ČSOB
Kameny zmizelých
Stolpersteiny rodiny Freundovy
První uložení Kamenů zmizelých ve Svitavách je věnováno rodině Freundově.
- Kaddish (modlitbu za zemřelé) přečte Boris Selinger z Židovské obce v Brně.
- Židovské písně zazpívá Dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy ve Svitavách pod vedením Dany Pražákové.

18:00 / Ottendorferův dům
Vůle žít
Část filmu ZUŠ Police nad Metují Vůle žít.
Sestřih vzpomínek natočených Petrem Horákem s Louise Hermanovou při její poslední návštěvě Svitav. Vzpomínka
na paní Hermanovou v podání Paed. Dr. Radomily Obloukové. Předání Ceny města Svitavy paní Louise Hermanové in memoriam.

Koncert kapely Létající rabín
Kapela hraje klezmer - tedy tradiční instrumentální hudbu východoevropských Židů, která největší rozkvět prožívala ve druhé polovině 19. století. V repertoáru se nachází i několik zpívaných kousků ( jidiš, čeština, ruština).
Kapela absolvovala stovky koncertů po celé České republice i Evropě (Švédsko, Polsko, Slovensko) a v březnu
2010 koncertoval také v USA (New York, Washington DC).

Pomoc při velikonoční výzdobě náměstí
Dne 26. března pomáhali při slavnostní výzdobě náměstí Míru k svátkům jara i obyvatelé Azylového domu pro
muže ve Svitavách a klienti občanského sdružení Květná Zahrada, které provozuje v obci Květná Dům na půl cesty.
Práce pro město Svitavy jsou součástí pracovní rehabilitace v rámci obou sociálních služeb a přispívají v případech
mladších klientů k socializaci a u starších k resocializaci jako znovuobnovení návyků směřujících k jejich opětovnému zapojení do společnosti. Účast klientů při pracích pro město je tedy oboustranně výhodná. V následujících
dnech se klienti zapojí i do úklidu města, který organizuje firma Sportes.
Všem, kteří se na výzdobě podíleli, patří poděkování. Klimatické podmínky byly tentokráte skutečně obtížné.
Současně děkujeme pracovníkům obou organizací za motivování klientů a koordinaci prací.

Erich Stündl

Hry bez hranic
V sobotu 23. března se uskutečnil již 2. ročník akce DDM „Tramtáryje“ Svitavy, „Hry bez hranic“. Soutěž proběhla na svitavském
plaveckém bazénu a byla vyhlášena pro pětičlenné týmy od věkové
hranice min. 15 let.
Do soutěže se přihlásilo sedm týmů, které byly nuceny prokázat jak
svou soudržnost v týmu, tak i fyzickou zdatnost při plnění různých
úkolů v bazénu. Týmy musely například překonávat překážkovou
dráhu, plavat v oděvu, lovit indicie na dně bazénu a následně je
poskládat do obrázků, vyluštit tajenku při průjezdu tobogánem,
bojovat mezi družstvy s balónky, chůze po vodě a řadu dalších
soutěží.
Akce se vydařila a unavené týmy na konci soutěže při vyhlašování vítězů hlasitě aplaudovaly jak vítězným týmům,
tak i pořadatelům. I když byli vyhlášeni vítězové, tak podle organizátorů vyhráli všichni, kteří se téhle náročné soutěže zúčastnili a absolvovali ji. Pro malé děti byl zajištěn dětský bazének, kde si pod dozorem hrály, zatímco rodiče
soutěžili. Děkujeme všem aktivním účastníkům, divákům i sponzorům (VZP ČR, JVC Computer, Nekvinda, firma
Machala, Kajmánek) za skvělý sportovní zážitek a bezproblémový průběh soutěže. Zvláštní poděkování patří všem
dobrovolníkům, kteří se plně věnovali jednotlivým družstvům v průběhu soutěže a velkou měrou pomohli zaměstnancům DDM tuto soutěž zorganizovat. Velký dík patří také zaměstnancům bazénu, kteří nám vyšli ve všem vstříc.
Budeme se těšit na Vaši účast opět v příštím roce při překonávání zase nových úkolů.
Robert Snášil – ředitel DDM Svitavy

Spot ČMP o Oskaru Schindlerovi
Spoty vznikly s jediným cílem - zaujmout, přilákat uživatele internetu k návštěvě webu Českomoravského pomezí,
kde se dozvědí spoustu informací a třeba se rozhodnou ČMP navštívit. Cílem spotů tedy není pravdivě informovat
o osobnostech, o městech a jejich atraktivitách, ale „chytit“ lidi na Facebooku či YouTube.
Ke spotům budou další výstupy - pohlednice, omalovánky, stripy (krátké komiksy), soutěž o ceny na Facebooku,
rozhlasové spoty a samozřejmě nové stránky jednotlivých osobností, kde se lidé dozvědí skutečná historická fakta
a budou zde k dispozici ke stažení všechny výše uvedené výstupy.
Spot o Oskaru Schindlerovi můžete vidět ZDE
V květnu se pak spustí nová geolokační hra pro uživatele chytrých telefonů, která je provede po nejzajímavějších
místech ČMP - i zde budou využity spoty a animované postavy.				

Renata Pavlíková

Individuální projekt Pardubického kraje II,
Azylový dům pro matky s dětmi ve Svitavách

Oblastní spolek Českého červeného kříže, který je zřizovatelem a provozovatelem Azylového domu pro matky
s dětmi ve Svitavách (dále jen AD), již po druhé uspěl a získal finanční dotaci z Individuálního projektu Pardubického kraje II, který je financován z Evropského sociálního fondu OP LZZ.
Na předešlý projekt, který byl úspěšně realizován v období od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2013, navazuje nový projekt
obdobného charakteru. V rámci již zrealizovaného projektu bylo vyčerpáno cca 3, 034 mil. Kč. Rozpočet nového
projektu je podstatně nižší, objem finančních prostředků na rok 2013 a 2014 činí 1 719 540 Kč, ale i tak výrazně
pomůže tomu, aby AD mohl být v tomto období provozován.
Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby – azylové domy v Pardubickém kraji. Služba je plánována pro
55 uživatelům při splnění 8 388 lůžkodnů. 							

Vendula Sezemská

Arabela se vrací
Ve středu 6. března využila naše školka nabídku městského muzea ve Svitavách a navštívila výstavu ARABELA SE
VRACÍ. Pod vedením lektorky se děti staly součástí pohádkového světa. Zahrály si pohádku O Červené Karkulce,
vyzkoušely si kostýmy princezen, čarodějnic a jiných pohádkových bytostí. V soutěžním testu o seriálu Arabela
prokázaly slušné znalosti.

Březen měsíc knihy
Celý týden jsme si s dětmi povídali na toto téma. Vytvořili jsme také výstavku Moje nejoblíbenější knížka. V diskuzním kruhu jsme zjistili potěšující věc, že už opět začínají rodiče dětem číst. Odměnou pro nás byla návštěva městské
knihovny ve Fabrice. Pracovnice dětského oddělení nám zábavnou formou přiblížila výrobu knih a uspořádání
knihovny. Potom si děti mohly prohlížet knihy podle svého zájmu. Společně jsme si vybrali knihu, kterou jsme si
zapůjčily pro čtení v MŠ. Všem se nám tam velmi líbilo, a proto jsme si domluvily další návštěvu na měsíc duben.
							

MŠ Svitavy Milady Horákové

VIA LUCIS
,,Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“
Často slýcháme nářky škol nad nedostatečným vybavením
moderními pomůckami. Ředitelky mateřských škol ve Svitavách se zamýšlely nad způsoby, jak se s tímto problémem
vypořádat. Rozhodly se využít fondů EU a získaly tak finanční prostředky pro své školy z dotačního titulu v oblasti
Další vzdělávání pedagogických pracovníků – vyhlašovatelem byl Pardubický kraj.
Zrodil se projekt VIA LUCIS, který odkazuje jednak na dílo
J. A. Komenského z roku 1642, zároveň tvoří zkratku základních pilířů projektu: Výchova, Inovace, Asistence, Lidskost, Úsilí, Cit, Inspirace, Spolupráce. Snahou realizátorů
bylo přispět projektem především ke spolupráci, která je jedním z dominantních východisek v dílech Komenského
i dalších reformních pedagogů. Žadatelem a realizátorem projektu byla Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27, ostatní MŠ ve Svitavách, také ZŠ a MŠ Lačnov a město Svitavy byly partnery projektu.
Hlavním cílem projektu (klíčová aktivita 1) bylo komplexní zvyšování odborné úrovně pedagogických pracovníků
(dále jen PP) mateřských škol ve Svitavách. Tohoto cíle bylo dosaženo v plné míře prostřednictvím vzdělávacích
kurzů, které posílily zvýšení odborných znalostí a dovedností PP pro tvorbu školních vzdělávacích programů
a jejich uvádění do praxe. Kurzy také zahrnují evaluaci a inovaci těchto programů. Zaměřily se na zvyšování
komunikačních schopností pedagogů, na získání nových znalostí v oblasti pedagogické diagnostiky, na efektivní
využívání interaktivních tabulí v prostředí MŠ ve třech úrovních dovedností. Projekt umožnil zavést a zkvalitnit
výuku anglického jazyka v MŠ, naučil pedagogy nové nebo netradiční metody (techniky) a postupy využitelné ve
výchově i výuce (např. pohybové a pantomimické písničky, písně doprovázené hrou na tělo, písně rozvíjející pozornost a paměť). Podpořil i rozvoj tvořivosti PP, naučil je kreativně využívat odpadní materiál (např. starý papír),
nové způsoby práce s různými typy loutek, absolvovali keramický kurz apod. Pedagogičtí pracovníci měli možnost
se seznámit s novými technikami pohybových aktivit, získali také poznatky, které jim umožní naučit děti uplatňovat
základní pravidla zdravého životního stylu v běžném životě.
Dílčím cílem (klíčová aktivita 2) byla výměna zkušeností
a šíření příkladů dobré praxe s cílem seznámit PP s novými
výchovnými i vzdělávacími metodami. Učitelky se setkaly
na pěti seminářích, kde osobně prezentovaly vytvořené
pracovní listy, čímž obohatily své kolegyně o nové poznatky využitelné při práci s dětmi v MŠ. Ze všech pracovních
listů byl nakonec vydán Katalog metod, technik a postupů
při práci s dětmi v mateřské škole. Díky této klíčové aktivitě se tedy podařilo zrealizovat pravidelnou odbornou
komunikaci mezi PP v regionu. Vzdělávání jsme zdarma
nabízeli učitelkám svitavských mateřských škol i případným
zájemcům z MŠ z okolních vesnic. Projekt byl realizován od července roku 2011 do prosince 2012. Naše MŠ takto
získala 3 702 070,88 Kč a to byla pro nás - „mateřinky“ - velmi silná motivace. Z části financí byla nakoupena např.
interaktivní tabule, notebooky, digitální fotoaparáty, dataprojektory apod., které byly poskytnuty i partnerským
									
Petra Zubčeková
mateřským školám.

Proč mají děti vyrůstat v rodině a ne v ústavu
Napadá mě tisíce otázek. Na mnohé z nich nenacházím odpověď. Vždyť je to přece tak jasné! Každé dítě má být
s mámou a tátou. Je to ale skutečně tak?
Aktuální téma poslední doby - rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů. Co to znamená? Kam půjdou děti
z těchto zařízení? No přece k pěstounům... Ale kde stát vezme tolik pěstounů? Proč už teď nejsou děti v rodinách?
Není jim v zařízeních dobře? Všichni odborníci vědí, jak nenávratně je dětská duše a osobnost poškozena ústavní
výchovou. Kdo tedy může těmto dětem pomoci? Každý člověk, který se rozhodne stát se pěstounem. Každý člověk,
kterému není lhostejný osud dětí - méně chtěných, vítaných a opečovávaných svými rodiči.
Co je pěstounská péče, hostitelská péče, jak ovlivňuje ústavní výchova další vývoj dětí, co je v problematice
náhradní rodinné péče nového, jak se stát náhradním rodičem?
Jestli i vy chcete znát odpovědi na tyto otázky přijďte na Seminář s MUDr. Dagmar Zezulovou z organizace Děti
patří domů, o.s., která je zároveň i pěstounkou. Informace, které dostanete, jsou podloženy skutečným životem.
Těšíme se na Vás dne 4. 4. 2013, od 16.00 do 18.00 hod v učebně č. 1. Na seminář je nutné se přihlásit a nahlásit
hlídání dětí na k.krausova@email.cz, tel. 733 539 810. Snad právě vy pomůžete jednomu z dětí prožít pěkné dětství
a vybavíte ho pro dobrý život v dospělosti. Jinde než v rodině toto děti nemohou získat.
						

Lenka Loderová, MC Krůček

Mám svůj svět, ale mám vás rád
Při příležitosti Světového dne autismu se v Pardubicích od 2. do 4. dubna uskuteční aktivity, jejichž cílem je zvýšit
a rozvinout povědomí o problematice autismu v Pardubickém kraji. „Součástí akcí, na kterých spolupracují rodiče
našich dětí, je také upozornění na nadání a dovednosti dětí i dospělých s autismem a jejich zapojení do společnosti,“ říká za organizátory Gabriela Bělková. „Mám svůj svět, ale mám vás rád“ – pod tímto motem se v AFI paláci
2. dubna v 17 hodin uskuteční vernisáž obrázků těchto osob s dalším doprovodným programem a 3. dubna od
8:30 hodin je v Integračním centru Kosatec připraven Kulatý stůl o aktuálních potřebách osob s autismem v Pardubickém kraji. Společný Den otevřených dveří spolupořádajících organizací: Rodinného Integračního Centra,
Lentilky - Dětského rehabilitačního centra a ZŠ a PŠ školy Svítání se uskuteční 4. dubna. Dále bude ve zmíněných
dnech probíhat veřejná sbírka na podporu osob s autismem. Záštitu nad Dny autismu převzali za Pardubický kraj
radní Pavel Šotola, za Statutární město Pardubice primátorka Štěpánka Fraňková, dále senátorka Miluše Horská
a poslanec Jiří Skalický, který je patronem třídy pro děti s autismem v Lentilce. Více informací na: www.ric.cz,
www.drclentilka.cz a na webových stránkách města, kraje a partnerských organizací. Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Bělková, tel. 733 724 538, e-mail: g.belkova@centrum.cz. 					
Ondřej Flégr

Strom za starý papír
Papír je recyklovatelný odpad, kterého lidé vyprodukují nejvíce ze všech – přibližně 30
kg na hlavu ročně. Lesů na Zemi velmi rychle ubývá a nejen my, lidé, díky tomu přicházíme o největší zdroj životodárného kyslíku. Z každé tuny starého papíru ušetříme
17 stromů v lese a uspoří se 50 % energie a vody. Žáci deváté třídy naší školy přišli
s nápadem, jak tuto statistiku vylepšit ve prospěch svého nejbližšího okolí. Odměna
za šest tun papíru odpovídá ceně nového stromu do Parku patriotů. Budou se tedy
podílet jak na šetření přírody, tak na rozvoji příjemného prostředí města. Všichni, kteří
se do sběru zapojí, zanechají příštím generacím vzkaz, že svět vzdálený i blízký jim
není lhostejný. Vždyť vzrostlý strom vyprodukuje 1000 litrů kyslíku denně.
Pokud se Vám přístup naší školy líbí, nebojte se ho ve Vaší firmě zopakovat. Nebojte se
pomoci svému městu v rozvoji rekreační zóny. I Vy budete mít dobrý pocit, až Parkem
patriotů půjdete a budete vnoučatům vyprávět příběh stromů.
				

Radka Dosedělová a Jiří Sehnal, ZŠ TGM

33. ročník Zimní ligy házedel

16. března proběhlo poslední kolo s vyhodnocením 33. ročníku soutěže, kterou pořádají Modelklub a DDM Svitavy. Liga obsahuje pět soutěží. S házedly se začalo létat 19. ledna.
Dvě kola se přesunovala, protože byly ukrutné větry, které nedovolily tuto soutěž uskutečnit. Nově byla zařazena
kategorie vystřelovacích házedel. (modely se uvedou do prostoru vystřelením pomocí letecké gumy)
Letošní ročník proběhl na louce u Schindlerova háje. V tomto ročníku jsme přivítali soutěžící ze Svitav, Litomyšle,
Jevíčka, Šumperka, Uničova, Vyškova, Žamberka a Brna.
Vyhodnocení proběhlo 16. března ve vytopené klubovně Modelklubu v Cihelně Svitavy a ti nejlepší si odnesli
ceny a diplomy. Ligy se účastnilo celkem 94 soutěžících z řad žáků, juniorů a seniorů. Ve vyhodnocení se počítají
tři nejlépe odlétaná kola.
•

Na prvním místě v kategorii házedel skončil v kategorii seniorů Michal Gryc Uničov, výkonem neuvěřitelných
1678 bodů, druhý Tomáš Jáně Šumperk, 1623 bodů a třetí Matěj Hudák junior 1343 body z Vyškova.

•

V kategorii žáků Jindřich Šimek z Brna výkonem 808 bodů, druhý Halouska Jaroslav výkonem 702 body a na
třetím místě Cimburek Václav 620 bodů oba z Litomyšle.

•

V kategorii vystřelovacích házedel se na metě nejvyšší umístil Matěj Hudák junior Vyškov z 874 body, duhý
Tomáš Jáně Šumperk z 794 body, třetí Michal Gryc z 741 bodem a na čtvrtém místě žák Lenka Weisová Svitavy
ze 471 bodem.

Vítězům blahopřejeme. Nyní se můžeme těšit na další akce, které bude modelklub pořádat. Bližšší informace neleznete na vývěsce naproti informačnímu centru na Náměstí Míru ve Svitavách.
								

Úspěch soukromé
taneční školy Scarlett
V neděli 10. 3. 2013 se žáci soukromé školy ze Svitav
a Litomyšle zúčastnili Českotřebovského tanečního poháru. Vystoupili s choreografiemi: ,,Včelín“, ,,Hrozba“ a ,,Svatojan“. I ve velké konkurenci, se jim podařilo zabodovat. Za
,,Včelín“ a ,,Svatojan“ získali dvě 3. místa. Tímto bych jim
chtěla poděkovat za skvělou reprezentaci školy.
Šárka Hnátová DiS.

Zdeněk Uher

Kulturní nabídka
1. Po / 18:00 / kino Vesmír

5. - 6. Pá, So / Fabrika

Přímý přenos opery W. A. Mozarta:

Svitavský Fanda 2013. Krajská přehlídka

9 – 20 let. Vstup volný

mladého amatérského divadla

 18:00 / Čajovna a kavárna Namaste

Kouzelná flétna z Velikonočního festivalu v
Baden-Badenu. V roli Druhé dámy: Magdaléna Kožená. Vstupné 200 Kč, pro členy KPH 100 Kč,

6. So / 19:00 / klub Tyjátr

170 minut, o přestávce občerstvení v Tyjátru.

Jamový večírek. „Čapni jakýkoliv nástroj

Žáci ZUŠ 50 Kč, doprovod 100 Kč.

a přijď si zahrát akusticky nebo na připravené

2. Út / 17:00 / Fabrika – aula

pódium“ – veřejný večer nejen pro hudebníky,
ale i posluchače

Poznávací zájezd na Mars
Přednáška astronoma Mgr. J. Žižky o zajímavostech Marsu a možnostech vycestování
člověka na tuto planetu. Pořádá městská knihovna. Vstupné dobrovolné

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Slovácko mladší

7. Ne / 9:30-18:00/ Čajovna a kavárna Namaste
Konstelace pro začátečníky i pokročilé

teriálů. Akce je pro děti a mladé lidi ve věku

Beseda o rovnováze v životě - sebepoznávání - s koučem A. Ornerovou a D.
Páleníkovou. Vstupné dobrovolné

11. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
Oběti Osvětimi a popírači holocaustu.
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Kameny
zmizelých. Více na str. 11

 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum
esperanta

 13:00 – 18:00/ Nízkoprahový klub Díra
Workshop věnovaný mezinárodnímu dni
dětské knihy. Akce je pro děti a mladé lidi ve

- zveme vás na prožitkový kurz system-

Cestovatelský večer Asociace Brontosaura

ických konstelací. Seminář povede Mgr. Jitka

Astrachaň (Rusko). Půlmilionové město ležící

Studénková. Cena 790 Kč více informací nebo

v deltě nejdelší evropské řeky v blízkosti

věku 9 – 20 let. Vstup volný

rezervace na tel.: 736 619 384 (čajovna)

Kaspického moře a zároveň nejssušší místo

 19:00 / Fabrika
Bratislavské hudobné divadlo Teatro
Wüstenrot. Robert Thomas: Mandarínková

8. Po / 15:00 – 17:00 / MC Krůček

izba. Komedie plná francouzské duchaplnosti
a šarmu. Vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek od 19.3.

cz (Krůček)

3. St / 19:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Poetická čajovna - Dětská kniha pro děti
i neděti. Vstup volný

4. Čt / 16:00 - 18:00 / MC Krůček

Evropy. Uvádí: Libor Lněnička. Vstupné dobrovolné

Vizáž a stylling s Jíťou Marešovou - Péče
o tělo a pleť. Informace na mys.zuzu@seznam.

 19:00 / Fabrika
Tomáš Klus a jeho cílová skupina. Turné
2013 „Ani si nesedejte“. Vstupné 490 Kč (na
stání-sál), 590 Kč (na sezení -balkon).

9. Út / 18:00 / Čajovna a kavárna Namaste

12. Pá / 9:00 -12:00 / MC Krůček
Rodiče a emoce - jak pracovat se svými pocity, aneb… skoro nikdo nás nevytočí tak, jako
naše děti /partner, rodiče/. Co s tím? Seminář
pod vedením psycholožky Moniky Čuhelové.
Nahlásit účast a hlídání dětí – tel. 739 085 457,
cuhelova@svi.cz

Ivo Janeček - přednáška Regresní terapie.

12. – 13. Pá – So / Divadlo Trám, Fabrika

Proč mají děti vyrůstat v rodině a ne v ústavu.

Lektor přednášky je kouč, motivátor a tera-

Seminář MUDr. Dagmar Zezulové z organizace Děti patří domů. Nahlásit účast a hlídání

Svitavský Dýchánek 2013. Krajská postu-

peut. Vstupné dobrovolné

pová přehlídka dětského divadla Pardubického

dětí na tel.: 733 539 810, k.krausova@email.cz

 18:00 / Fabrika
Módní přehlídka firmy In-spirace. Setkání

 17:00/ Divadlo Trám
Divadlo KUFR (Brno) – Židovka aneb Žonglování se životem. Projekt Hledání hvězdy

s Inspirací aneb Každá žena může být krásná.

Davidovy – Kameny zmizelých. Vstupné 100 Kč,
studenti a důchodci 50 Kč. Více na str. 11

kraje - Dětská scéna.

13. So / 20:00 / klub Tyjátr

Z autorské tvorby Ireny Šikulové z Bystřice

Václav Koubek. Koncert českého písničkáře

nad Pernštejnem. Součástí večera bude Hair

a harmonikáře Václava Koubka. Vstupné 120 Kč

Show a poradenství kadeřnice Evy Horáčkové

předprodej / 150 Kč na místě. Předprodej od

z Litomyšle a možnost konzultace s vizážistkou,

1. 4. ve Fabrice a v klubu Tyjátr

kosmetičkou a kadeřnicí Lenkou Houdkovou

 18:00 / centrum Spirála
Hubnutí bez blbnutí 10x / 2 hod. - schůzka

ze Svitav. Předprodej vstupenek od 27. 3.
v recepci Fabriky. Vstupné 140 Kč

ve skupině. Cena: 3000 Kč

 18:00 / Ottendorferův dům
Setkání u klavíru. 1. přehlídka žáků klavírního
oddělení ZUŠ Svitavy. Vstupné dobrovolné

5. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

10. Út / 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer ZUŠ Svitavy

Kino Vesmír
1. / Po / 18:00

Přímý přenos opery W. A. Mozarta:
 18:00 / Ottendorferův dům

Kouzelná flétna z Velikonočního festivalu

Absolventský koncert ZUŠ Svitavy

v Baden-Badenu. V roli Druhé dámy: Magdaléna Kožená.

Rockotéka. Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na vaše přání. Vstupné dobro-

 13:00 – 18:00 / Nízkoprahový klub Díra

Vstupné 200 Kč (pro členy KPH: 100 Kč) / 170

volné u obsluhy

Výtvarná dílnička z recyklovatelných ma-

minut / o přestávce občerstvení v Tyjátru

2. - 3. / Út, St / 19:30

Gangster Squad - Lovec upírů USA 2013
Rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítosnou
rukou gangster – Sean Penn. A tak nastupuje
tajná jednotka místní policie. Akční film. Režie:
Ruben Fleischer.
Vstupné: 60 Kč / od 15 let / titulky / 113 minut
4. / Čt / 19:30

Gambit USA 2013
Gambit – překvapivý tah na úvod partie. Gambit – komedie bratří Coenů. Inspirace loupežnou komedií 60. let. Colin Firth, Cameron Diaz
a další
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / 89 minut
5. - 7. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00, Ne / 15:00

Jack a obři USA 2013
Obři po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi
a snaží se získat zpět území, o která přišli.
Mladý Jack bojuje nejtěžší bitvu svého života.
Rodinný film. Režie. Bryan Singer
Vstupné: 100 Kč / 114 minut
5. - 6. / Pá, So / 19:30

Nádherné bytosti USA 2013
Tajemná tajemství vyjdou na světlo – první
část ságy Kronika prokletých Zaklínačů. Láska
životního smolaře a dívky s nadpřirozenými
schopnostmi. Režie: Richard LaGravenese.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / titulky / 123 minut
9. - 10. / Út, St / 19:30

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic USA 2013
Pomsta je sladší než perník. Akční fantasy
komedie. Režie: Tommy Wirkola.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / titulky / 83 minut
11. / Čt / 19:30

Sport
6. / So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Šlapanice
Volejbal: 1. liga - junioři
7. / Ne / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Jablonec n.N. (11:00 U15
a 12:45 U14 - ČLŽ),
TJ Sy B - Bítovany (16:30 - I.A tř. muži, UMT Lány)
13. / So / 9:00 a 11:45
MČR-SŽ, 1. HBC Svitavy - TJ Sršni Svitavy
10:30 a 13:15 / MČR-MŽ, SK Kometa Polička
- TJ Sršni Svitavy
2. Nhbl – Muži, hokejbal
14:00 / 1.HBC Svitavy - TJ Lokomotiva Česká
Třebová B
Hokejbal
13. / So / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Kolín (10:00 U17 a 12:00 U16
- ČLD)
Turnaj přípravek (14:00 - KS, UMT Lány)
14. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Finálový turnaj Obl. P starších žáků
Volejbal
14. / Ne / 9:00 / Cihelna
Motoristická burza
14. / Ne / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Chrudim (10:00 U13 a 11:30
U12, ČLŽ,)
TJ Sy - Viktoria Žižkov (14:15 U19 - ČLD)
TJ Sy A - Letohrad (16:30 - divize muži)

Renoir Francie 2012
Do života velkého malíře Renoira a jeho syna
nečekaně vstoupí mladá a krásná žena. Drama
Režie: Gilles
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 111 minut
12. - 14. / Pá, So, Ne / 17:00 a 19:30

Babovřesky ČR 2013
Z dopisu venkovské drbny. Letní komedie
Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské
vesnice.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / 120 minut

Newsletter vychází v elektronické podobě zpravidla jednou za čtrnáct dní. Newsletter nepodléhá jazykovým korekturám, za správnost odpovídá autor. Redakce: Informační centrum města Svitavy, 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. Realizace: Mr. Action, s.r.o. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz
– v Kalendáři akcí a na webu informačního centra.

