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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
listopad 2013							
Alice Štrajtová Štefková
město

Svatý Martin a lampionový průvod
Již několik let se ve Svitavách, v den, kdy
slaví svátek Martin, koná lampionový
průvod. Každý rok se akce zúčastní více
rodin s dětmi, což přimělo město Svitavy
a svitavské organizace k obohacení průvodu o další doprovodné akce v parku
Jana Palacha.
Svatomartinský lampionový průvod
začne na svitavském náměstí v neděli
10. listopadu v 17 hodin. Na náměstí si
děti a rodiče počkají, zda svatý Martin
přijede na bílém koni a odtud se za doprovodu bubeníka, světlonošů a koní vypraví do parku Jana Palacha. Všechny čeká doprovodný program (divadlo, ohňová show), občerstvení. Vstupné bude dobrovolné. Svatomartinské slavnosti však nejsou jen lampionový průvod. Ve dnech 4. – 8. 11. vždy od
12:00 do 18:00 hodin si městská knihovna připravila zábavný test pro celou rodinu (pranostiky, hádanky, příběh
svatého Martina, omalovánky). V pondělí 11. 11. od 10:30 do 13:30 hodin v aule Fabriky Čekání na Vánoce (beseda se spisovatelkou Andreou Popprovou - určeno pro 2. ročníky ZŠ).
Do slavností se zapojí i svitavské restaurace, které připraví tradiční svatomartinskou husu.
Dobrou vizitkou města Svitavy a zároveň garancí celých slavností je, že
na jejich přípravě spolupracuje více organizací – Dům dětí a mládeže Tramtáryje, středisko kulturních služeb, městské muzeum a galerie,
městská knihovna, O. S. Bonanza, MC Krůček. Mediálním partnerem
slavností bude rádio Český rozhlas Pardubice.
Na samotný lampionový průvod a na všechny doprovodné akce zveme
jak děti a rodiče, tak všechny, kteří chtějí jeden listopadový večer prožít
jinak.

Lenka Waltová

Dny otevřených dveří na ZŠ T.G. Masaryka
Před 60 lety, v roce 1953, usedli
v naší škole poprvé do školních lavic ti, jimž se mělo dostat základního vzdělání. V listopadu 2013 si tuto
skutečnost připomínáme Dny otevřených dveří, na které jsme si pro
veřejnost a hlavně pro naše bývalé
žáky a jejich učitele připravili spoustu zajímavostí. Ve středu 13. listopadu bychom proto rádi uvítali zejména rodiče a prarodiče našich žáků
a nabídli jim pohled na školu za „plného provozu“. V sobotu 16. listopadu se od 13:00 do 17:00 hodin
budeme těšit na milá setkání s bývalými žáky a jejich učiteli. Budeme
moc rádi, když naši školu navštívíte
a poznáte, jak se v běhu věků a generací proměňuje.

Jiří Sehnal

Den pro dětskou knihu s Dagmar Urbánkovou
Den pro dětskou knihu je věnován propagaci knih pro děti a dětského čtenářství. Oficiálně připadá tento rok na 30. listopadu. Městská knihovna ve Svitavách
ho oslaví již v pátek 15. listopadu, a to se spisovatelkou a výtvarnicí Dagmar Urbánkovou a její knihou Chlebová Lhota. Dagmar Urbánková své autorské knihy
pro děti vydává v alternativním nakladatelství Baobab, které se věnuje vydávání
nekomerčních titulů. Její poslední kniha Cirkus Ulice byla v roce 2012 oceněna
jako nejkrásnější česká kniha pro děti a mládež. Jak lze pracovat s dětskou knihou
a že existují i „jiné“ knihy - odlišné od středního proudu - se můžete přesvědčit
v pátek 15. listopadu. Začínáme v 17:00 hod. v divadle Trám představením Chlebová Lhota Dramatické školičky ve Svitavách, pokračovat budeme v knihovně v 18:00 hod. tvořivou dílnou pod
vedením Dagmar Urbánkové a autorským čtením. 		

Marta Bauerová

Nejlepší dýňovou polévku umí v jídelně
u „Myšárny“
Malé, velké, kulaté, oválné i šišaté a všechny pěkně do oranžova –
zkrátka dýně. Patří k Halloweeenu, který v Čechách pomalu ale jistě zdomácňuje, obdobně jako dýňová polévka na našich talířích. Dýňovka má neuvěřitelné množství variant.
Zjistit, která je nejchutnější, se pokusila odborná porota v čele s šéfkuchařem Václavem Šmerdou ve Svitavách. Ve středu se v restauraci střední integrované školy ve Fabrice konal první ročník soutěže
o nejlepší dýňovou polévku Svitavská dýňovka 2013. „Porota hodnotila chuť, vůni, vzhled spolu s konzistencí a sladění ingrediencí,“ uvedla Kateřina Krausová z Mateřského a rodinného centra Krůček, které
klání zorganizovalo. Nejlepší známky získala od hodnotitelů ve všech kategoriích polévka připravená týmem kuchařů GTH catering, kteří vaří v jídelně u svitavské základní školy na ulici T.G. Masaryka. Jejich krém z dýně hokkaidó podávaný s praženými dýňovými semínky a creme fraiche ukrýval mimo jiné i jablka, sladké brambory a zázvor. Zahanbit se však nenechali ani jednotlivci – neprofesionálové.
Na svou dýňovku může být pyšná další v pořadí Zdena Vařejková,
která v postupu přípravy uvádí, že je nutné vařit především s láskou.
Třetí nejchutnější dýňovou polévku pak uvařil Jaroslav Havlíček.
„Dýňová polévka má být krém nebo pyré. Je dobré ji po rozmixování ještě přepasírovat. Dýňový olej se chuť také zvýrazní. Podáváte-li
k polévce i dýňová nebo slunečnicová semínka, je vhodné je jemně
opražit,“ radí šéfkuchař Václav Šmerda, předseda pobočky Asociace kuchařů a cukrářů České republiky pro východní Čechy. Soutěž o
nejlepší dýňovou polévku se chystají maminky z mateřského centra Krůček pořádat i příští rok. Věří, že nová svitavská tradice, která má obohatit pravidelné halloweenské slavnosti, byla úspěšně založena.

MC Krůček

Kurzy první pomoci
MC Krůček do svých vzdělávacích aktivit zařadil kurzy první
pomoci. Školenou skupinou jsou tentokrát zaměstnanci Salvie
a hlídacího centra Baby Krůček.
Témata dílčích seminářů
21. 11. Život ohrožující stavy / praktický nácvik vybraných
aktivit
12. 12. Specifika PP dětského věku / PP při specifických onemocněních a úrazech
Kurzík první pomoci v Baby centru
Základy první pomoci by měl zvládnout každý z nás. Nikde není napsáno, kdy začít s její výukou u dětí. V Krůčku jsme
zahájily příležitostné vzdělávací kurzy v základech poskytování první pomoci. V Hlídacím centru probíhají v rámci nadstandardních programů pro nejmenší.

Kateřina Krausová

Příběhy bezpráví na „zdravce“
Střední zdravotnická škola Svitavy je již sedmým rokem zapojena do projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. Projekt se snaží studentům přiblížit moderní československé dějiny. Studenti druhého ročníku zhlédli v pondělí 4. 11. 2013 dokument Karla Strachoty České děti. Film zachycuje činnost protikomunistického hnutí, které působilo v Československu v 80. letech.
Hostem besedy byla Hana Truncová, která byla v 50. letech odsouzena ke třinácti letům odnětí svobody za napomáhání při přechodu přes hranice a tisknutí letáků. Téměř 60 let čekala na odškodnění a byla mezi prvními,
kteří byli oceněni za třetí odboj. Poutavým vyprávěním vylíčila své životní osudy, zejména dobu strávenou ve vězení a v pracovních táborech. Díky setkání s paní Truncovou jsme mohli nejen nahlédnout do historie, ale především se seznámit s osobností, jejíž vnitřní síla a odvaha všechny studenty ohromila. Bylo nám ctí, že jsme mohli
Hanu Truncovou na naší škole přivítat.

Jana Brixová, SZŠ Svitavy

Než kohout zakokrhá
Kočka mňouká, vrána kráká,
máme doma předškoláka.
A za malou chvilenku
bude, ty můj holenku,
upalovat do školy.
číst a psát si úkoly.
Než však kohout zakokrhá,
že je první školní den,
můžeš zkusit, jaké to je,
abys nebyl překvapen.
Zveme k nám všechny předškoláčky, které čeká zápis do 1. třídy, na předškolní odpoledne.
Kdy: 19. listopadu 2013 / kde: ZŠ Riegrova 4, Svitavy / v kolik: 16:00 hod. (cca 1,5 hod.)

Rudy Linka Trio - Re:connect
16. / So / 19:00 Fabrika
Trio nejznámějšího českého jazzmana ve Spojených státech, kterému
se jako málokomu podařilo prosadit na newyorské jazzové scéně. Časopisem Downbeat je řazen mezi 10 nejlepších kytaristů světa. Nástrojové obsazení: Rudy Linka - guitar, Dan Fabricatore - bass, Norman Edwards – drums. Předprodej vstupenek od 1. listopadu v recepci Fabriky. Vstupné 200 Kč

Pozvánka na přednášku Zdenky Blechové
Spisovatelka, terapeutka a lektorka Zdenka Blechová se věnuje oblasti partnerských a mezilidských vztahů již 15
let. Kromě osobního poradenství se zabývá přednáškami a kurzy pro veřejnost. Vydala knihu Jak lépe porozumět
dětem a úspěšnou tetralogii na téma Partnerské vztahy v dnešní době aneb co očekává žena od muže a muž od
ženy. Téma přednášky nese název Odpovědi na vše, co vás zajímá. Dozvíte se, co se učíme ve vztahu, proč a co
nás mají naučit naše děti, jaký je rozdíl mezi osudovým a duchovním partnerem. Přednáška formou diskuse a odpovědí na otázky se uskuteční v čajovně Namasté v neděli 17. 11. v 19:30 hodin.

Barbora Steinbauerová

Kardio klub Svitavy hodnotil činnost v roce 2013
Kardio klub Svitavy na své výroční členské schůzi, která se konala 24. října, zhodnotil svou činnost za uplynulý rok
pod vedením nového výboru. Výbor pro členy ze Svitav a Poličky uspořádal léčebný pobyt v termálních lázních
Kapuvár, řadu vycházek a zájezdů (Pálavské vrchy, vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, lázně Velké Losiny, údolí Tiché Orlice, 100 let vodovodu v Březové nad Svitavou, rozhledna Pastýřka a další). Pravidelně se členové účastní akcí pořádaných městem Svitavy. V září realizační tým připravil 1. ročník Kardio olympiády, kdy členové soutěžili v nenáročných disciplínách, ale zato s velkým elánem. Na tuto akci přispělo finanční pomocí město Svitavy a město Polička a za to jim patří poděkování. Dále byli členové informováni o připravovaných akcích
v roce 2014. Mimo jiné se jedná o léčebný pobyt v Kapuváru (uzávěrka přihlášek je do 6. 1. 2014).
O činnost organizace je zájem, o čemž svědčí 92 přítomných z celkového počtu 148 členů. Členské schůze Kardio klubu se za město Svitavy zúčastnil místostarosta města Miloš Vízdal a předsedkyně Krajské organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami Pardubice Ladislava Morkesová, která přítomné informovala o průběhu VI.
Sjezdu SPCCH, konaného 23. října v Praze. Zejména upozornila na změny Stanov SPCCH, které vstoupí v platnost od 1. 1. 2014.
Výroční členská schůze schválila i změnu klubu kardio na základní organizaci kardio. Požadavek na změnu nyní
vyřizuje SPCCH Praha a po schválení a přidělení identifikačního čísla vstoupí změna v platnost.
Informace pro členy i pro ty, kteří by chtěli být členy: výbor Kardio klubu úřaduje každé první pondělí v měsíci
(mimo prázdnin) od 14 do 16 hod. ve Fabrice, 3. poschodí, místnost 303. Veškeré informace: jsou uveřejněny ve
vývěsní skříňce na náměstí. Klub má webové stránky: http://www.spcch.cz/ - Organizace – Pardubický kraj – Klub
kardio Svitavy.

Ladislava Morkesová

Kulturní nabídka
8. Pá / 17:00 / Fabrika

15. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

Agentura Pragokoncert: pořad Michala
Nesvadby MICHAL JE KVÍTKO

Rockotéka

Předprodej vstupenek v IC Svitavy (155 Kč
– sál, 140 Kč – balkon)

 20:00 / klub Tyjátr
Jednorázovka
Jedinečné setkání dnes již aktivně nehrajících
kapel Povijan, Baklažán, Chameleon a Rozcapený bobr.
Povijan - legendární kapela ze Svitav, která má
za sebou hodně úspěchů a také hodně změn.
V 90. letech natočila jediné CD-Sto cukrů
a pak její činnost pozvolna ustávala z důvodu
velkého vytížení frontmana a hlavního autora
F. Černého. Kapela zahraje ve stejném složení,
ve kterém natáčela desku.
Baklažán - původně studentská kapela
z jevíčského gymnázia, později rozrostlá o další
hudebníky a hojně působící na jazzové klubové
scéně. Svůj styl nazývají hardpop. Kapela
v současnosti nekoncertuje.
Chameleon - historie kapely se datuje od konce
70. let. Původně v ní působili převážně hráči
z České Třebové. Velkou změnou byla smrt kytaristy Petra Homolky v roce 2002 a krátce potom nastoupili do kapely noví hráči a postavil
se nový zcela původní repertoár. V současnosti
soubor nekoncertuje, hráči se věnují jiným
hudebním projektům. Styl kapely- jazzrock.
Rozcapený bobr - kapela s tímto veselým
názvem vznikla na základech legendy
moravskotřebovska - B-Special. Vstupné 80 Kč

9. So / 16:00 - 23:00 / Fabrika
Taneční kurz dospělí - poslední spojená lekce
 19:00 / čajovna Namaste
(Před)úplňkové bubnování s workshopem
Andreje Koláře
Bubny vezměte s sebou. Vstupné dobrovolné

10. Ne / 16:00 / Fabrika – aula
Od drog a vězení až k víře v Boha
Přednáška Alexandra Patalakha

13. St / ZŠ Svitavy T. G. Masaryka 27
Dny otevřených dveří
 17:00 / klub Tyjátr
Večer pod lucernou s… Šimonem Pánkem
Beseda s významnou osobností sametové
revoluce, ředitelem společnosti Člověk v tísni
a zajímavým člověkem. Pořádá středisko
kulturních služeb, Gymnázium Svitavy,
spolupořadatelem je Pontopolis o.s.,
podpořeno Českou rozvojovou agenturou.

Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy
na baru.

 17:00, 18:00, 19:30 / Divadlo Trám,
městská knihovna
Den pro dětskou knihu - Setkání s Dagmar
Urbánkovou
17:00 - Divadlo Trám - Chlebová Lhota
Divadelní představení Dramatické školičky Svitavy, souboru Naopak. Pro děti od 5 let.
18:00 - městská knihovna - Chlebové domečky
Seznámení s knihou Chlebová Lhota a výtvarná
dílna pod vedením Dagmar Urbánkové. Pro
malé i velké.
19:30 - městská knihovna - Básně a povídky
Dagmar Urbánkové
Autorské čtení pro starší děti a dospělé.

16. So / 17:00 / čajovna Namasté
Mantry s Davidem Breiterem
Pokud si chcete zazpívat, naučit se něco nového, načerpat novou energii, potom zpívání
manter s Davidem Breiterem je pro vás přesně
to pravé. Těšíme se na vás a na večer plný energie, hudby a sdílení. Vstupné dobrovolné.

 19:00 / Fabrika
Rudy Linka Trio - Re:connect
Předprodej vstupenek od 1. listopadu v recepci
Fabriky. Vstupné 200 Kč

Přednáška plzeňské spisovatelky, terapeutky
a léčitelky. Vstupné v předprodeji (čajovna)
200 Kč na místě 250 Kč

19. Út / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Divadlo Mimotaurus Praha: Daleká cesta
Kanišky a Arašída
Doporučeno pro MŠ a 1. - 2. roč. ZŠ.
Vstupné 35 Kč

 17:30 / klub Tyjátr
Když vypráví Irena Fuchsová
Beseda se spisovatelkou, publicistkou a moderátorkou. Pořádá městská knihovna.

20. St / 9:00 / Fabrika
Taneční akademie ZUŠ. Vystoupení pro školy.
 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

 18:00 / Fabrika
Svitavský slavík - finálový večer
Pořádá ZUŠ Svitavy.

21. Čt / 17:00 /

městské muzeum a galerie

Učili jsme v Nepálu
Vyprávění Matěje a Báry Čuhelových ze Svitav,
kteří učili dva měsíce ve vesničce Khándádeví
pod pohořím Himálaje. Přijďte si poslechnout
jak vypadá „školský systém“ v odlehlých
částech této překrásné země.

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
kapela Rotoped

22. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

 21:00 / klub Tyjátr
Regenerace 5

Jako host se vám představí kapela Cookies.
Vstupné 50 Kč

Regenerace 5 opět v Tyjátru Svitavy. Již páté
pořadí populární svitavské reggae party s názvem Regenerace se vrátí zpět na místo činu,
tj. do svitavského Tyjátru, tedy do klubu, ve
kterém celá série těchto úspěšných akcí před
téměř dvěma lety začala. Vstupné 100 Kč

17. Ne / 15: 00/ Divadlo Trám
Divadlo Mimotaurus Praha:
Arašíd a Kaniška jsou skřítci
Inscenace, ve které jsou možnosti loutkového
divadla využity k výletu do pitoreskního, fantastického světa. Scénu tvoří soustava kukátkových divadýlek a v nich žijí neuvěřitelné bytosti. Vstupné 50 Kč, rodinné pasy

Křest nového alba kapely LAST TIME

Kino Vesmír
8. - 9. / Pá, So / 17:00 a 19:30
Cesta za vánoční hvězdou Norsko 2012
Nezlomná víra a odhodlání překonají všechny
překážky. Mimořádně poutavý pohádkový
příběh s ohromující výpravou a kostýmy
uprostřed zasněžené norské přírody. Příběh
statečné Sonji, která hledá vánoční hvězdu.
Rodinný film, pohádka. Režie: Nils Gaup
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 80 minut
12. / Út / 19:30

Kapitál Francie 2012
 19:30 / čajovna Namasté
Zdenka Blechová - Odpovědi na vše, co
vás zajímá

Jsem novodobý Robin Hood. Chudým beru
a bohatým dávám. Politický thriller v prostředí
nejvyšších finančních kruhů v době světové

finanční krize. Odvěký příběh o vlivu moci
a peněz na člověka. Scénář a režie: Costa –
Gavras Vstupné: 90 Kč / titulky / 114 minut

Sport
9. So / 10:00 / hala Na Střelnici

13. / St / 19:30

TJ Svitavy A – Sokol Pardubice

Apokalypsa v Hollywoodu USA 2013

Volejbal: KP I. tř. – ženy

Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký
večírek se promění v boj o život. Za podivných
okolností je Los Angeles devastováno apokalypsou. Scénář a režie: Evan Goldberg, Seth
Rogen
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 107 minut
14. / Čt / 19:30
Mafiánovi USA Francie 2013 PREMIÉRA!
Pro někoho zločinci, pro někoho rodina. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones
v akční kriminální komedii. Scénář a režie: Luc
Besson
Vstupné: 110 Kč / titulky / od 12 let / 111 minut
15. - 16. / Pá, So / 17:00 a 19:30

Thor: Temný svět USA 2013
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na událost filmu Avengers usiluje asgarský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru.
Akční dobrodružný film. Režie: Alan Taylor
Vstupné: 130 Kč / do 15 let - 105 Kč / Pá a So
17:00 - dabováno / So 19:30 - titulky / 111 minut
19. / Út / 19:30

Nepravděpodobná romance ČR 2013
Film o románcích, které dokážou změnit život,
film o láskách, kterým podléháme… Mladé
dívky, které se vrhají do vztahu se „špatnými“
muži. Scénář, režie: Ivan Vojnár
Vstupné: 90 Kč / 105 minut
20. / St / 19:30
Insidious 2 USA 2013
Film, ze kterého běhá mráz po zádech. Rodina Lambertů se pokouší odhalit příčiny jejich
záhadného propojení s duchovním světem,
které se u otce vyvinuly už v dětství. Horor.
Scénář a režie: James Wan
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 108 minut
21. - 23. / Čt, Pá, So / 19:30
Křídla Vánoc ČR 2013
Zimní příběh o zázracích. O naději v nás.
Vánoce v nákupním centru. Čtyři příběhy přátel,
kteří zde pracují. Každý má své touhy a sny
a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou
plnit. Dejme šanci zázrakům! Drama i komedie.
Hudba a hlavní role Richard Krajčo. Scénář
a režie: Karin Babinská
Vstupné: 130 Kč / od 12 let / 110 minut

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Junior Brno
Volejbal: 1. liga – juniorky

 12:00 / UMT Lány
TJ Sy - Varnsdorf
Kopaná: U17 a 14:00 U16, ČLD

17. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj
Florbal: liga dorostenek

 13:30 / UMT Lány
TJ Sy B - Hlinsko
Kopaná: KP muži

 15:30 / hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy B – SK Žabovřesky
Basketbal: II. liga – muži

22. Pá / 8:00 / Fabrika
Šachový turnaj
Okresní přebor družstev škol

 18:00 hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK Opava
Basketbal: Mattoni NBL – muži

10. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici

23. So / 15:30 / hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy C – BC Spartak Rychnov nad Kněžnou
Basketbal: VČL – muži

TJ Basketbal Svitavy C – TJ Jiskra Hořice
Basketbal: VČL – muži

 18:00/ hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem

 11:00 / hala Na Střelnici
Turnaj

Basketbal: Mattoni NBL – muži

Volejbal: KP starších žákyň

 11:45 / UMT Lány
TJ Sy - Trutnov
Kopaná: ČLD U19

 14:00 / Svitavský stadion
TJ Sy A - Trutnov
Kopaná: divize muži

 15:00 / Fabrika
NLS Dynamo - KO Brno

24. Ne / 10:00 / tělocvična gymnázia
TJ Basketbal Svitavy C – SK Týniště nad Orlicí
Basketbal: VČL – muži

30. So / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Basketbal Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl
Basketbal: oblastní přebor U 11

 19:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – NH Ostrava
Basketbal: Mattoni NBL – muži

Box: 1. liga, vstupné 50 Kč

16. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Kolín
Volejbal: 1. liga - junioři

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Žichlínek
Volejbal: KP – kadetky

 15:30 / hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy B – Renocar Podolí
Basketbal: II. liga – muži

 18:30 / hala Na Střelnici
Svitavy - Start98 Praha
Florbal: 1. liga mužů
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