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

Alice Štrajtová Štefková

Den rododendronů v parku
Již popáté se sejdeme v parku J. Palacha na Den rododendronů. Letos se koná v sobotu 24. května ve 13 hodin.
Jeho součástí bude Den zvířat se Záchrannou stanicí Zelené Vendolí a Voříškijáda. Pro návštěvníky je připravena
prodejní výstava zahradnických výpěstků. Po celou dobu se můžete radit s pěstiteli, nakoupit si sazenice, květiny,
výpěstky a pořídit si zahradnické potřeby do své zahrádky. Odpoledne bude hrát country kapela Hotovo z Pardubic. Členové Agility Moravská Třebová u svého stánku poradí chovatelům s výcvikem psa. Pejsci předvedou, co
se naučili, jak umí překonávat připravené překážky. Vrcholem programu bude každoroční Voříškijáda, která začne v 15 hodin. Srdečně zveme všechny majitele psů se svými miláčky. Soutěžíme ve třech kategoriích. V každém
kole budou vyhodnoceny tři nejlepší, jsou připraveny zajímavé ceny, diplom pro pejsky a pro vítěze tradiční buřtový věnec. Na parkovišti u kavárny zajistí studentky SZŠ bazárek ve prospěch pejsků z útulku Zelené Vendolí.
DDM z Moravské Třebové připravilo pro děti v parku několik stanovišť, kde si mohou hrát a zasoutěžit v různých
disciplínách a na závěr získají odměnu. Celé odpoledne se mohou děti povozit na koníku, využít skákací hrad
nebo skluzavku. Nejmenší návštěvníci si mohou prohlédnout hasičské auto nebo technické vybavení policie ČR.
Ve 14 hodin vystoupí sokolnická skupina Seiferos a nebudou chybět ani oblíbené Bleší trhy. Celou akci zakončí
v 18 hodin vystoupení kapely Medvěd 009.

Alice Štrajtová Štefková

Noc kostelů a muzeí
Každý den kolem nich chodíme. Možná někdy pozvedneme oči, abychom si prohlédli jejich věže, a snad i popřemýšleli, kam ukazují. Jen málokdo je zná zevnitř důvěrně. A přitom jsou zde pro všechny. Chrámy. Místa setkávání. Lidí navzájem a člověka s Bohem. Srdečně vás zveme k návštěvě svitavských chrámů. Tradiční Noc kostelů začíná v pátek 23. května v 18 hodin. Otevřeny budou kostely Navštívení Panny Marie na náměstí, sv. Josefa (červený) a sv. Jiljí na hřbitově, sborový dům Českobratrské církve evangelické s modlitebnou na Poličské ulici a letošní novinkou je pravoslavná kaple sv. Jiří (vedle autocvičiště pod vlakovým nádražím). Těšit se můžete například na slavnostní fanfáry z věže, komentované prohlídky kostelů se svitavským historikem Radoslavem
Fikejzem a Miloslavem Štrychem, koncert při svíčkách a mnohé další. Podrobný program najdete na plakátech
a na www.nockostelu.cz. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před deseti lety ve Vídni. Od roku 2009 se Noc
kostelů koná také v České republice. V loňském roce se u nás zapojilo více než 1300 chrámů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů. Muzejní noc ve Svitavách
se koná 31. května. Těšíme se na setkání s vámi.

Program
Noci
kostelů

Organizátoři Noci kostelů

18:00 - 18:30 Prohlídka
Komentovaná prohlídka kostela se svitavským historikem R. Fikejzem.
18:00 - 20:00 Noc kostelů
Kostel sv. Jiljí zve k návštěvě.
19:00 - 19:30 Prohlídka
Komentovaná prohlídka kostela se svitavským historikem R. Fikejzem.

Král zbojníků
Dobrý den, rád bych Vás pozval na premiéru muzikálu „Král zbojníků“, kterou nastudovali pod vedením učitelky
naší školy dr. V. Burešové studenti naší školy. Příběh o legendárním zbojníkovi Robinu Hoodovi předvedou v sobotu 24. 5. 2014 v 19:00 v divadle Trám.

Milan Báča, Gymnázium Svitavy

Literární toulky po Svitavsku III
Městská knihovna ve Svitavách připravila pro zájemce
o literaturu putování po místech, která jsou v našem regionu
spjata s významnými českými spisovateli, jejich životem, tvorbou
a dílem. První toulky v roce 2013 směřovaly především na Litomyšlsko, druhé toulky na Poličsko. Pod vedením Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia a autora knížky Literární toulky po
Svitavsku, se tentokrát vydáme ze Svitav do Litomyšle. Projdeme
se městem a zastavíme se u míst, kde žili velikáni české literatury
A. Jirásek, B. Němcová, T. Nováková,
M. D. Rettigová a další, navštívíme barokní divadélko na zámku,
Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala a na litomyšlském hřbitově se podíváme k hrobům některých literátů. Putování začne
v sobotu 31. května odjezdem zvláštního autobusu v 9 hodin
z parkoviště u Fabriky. Příspěvek 80 Kč bude vybírán při vstupu do autobusu. Návrat do Svitav je plánován okolo 14. hodiny.
Doporučujeme zájemcům, aby si účast na literárních toulkách
rezervovali v Městské knihovně ve Svitavách, tel.: 461 533 295,
e-mail: knihovna@booksy.cz.

Milan Báča

Muzejní noc 2014 – Řemeslo má zlaté dno
Sobota 31. května od 16 do 22 hodin. Už sedmý rok se svitavské muzeum ve spolupráci s dalšími dobrovolníky
připojuje k celostátní akci muzejních nocí. Dokořán se otevřou pomyslné brány městského muzea a Ottendorferova domu do pozdních nočních hodin a návštěvníky čeká netradiční program. Každý rok je jiný, má své téma. Letos jsme se inspirovali tradičními českými řemesly. Těšit se můžete na výstavu o svitavském řezbáři Aloisi Petrusovi, otevřeny pro vás budou řemeslné dílny s řemeslníky, za jejichž pomoci se budete moci na chvíli stát kovářem,
sklářem, řezbářem či kameníkem. Děti čeká zpřístupnění nových herních prvků na muzejní zahradě a rodiče koncert pod širým nebem. V Ottendorferově domě pro vás připravilo DOcela MAlé divadlo Radmily Obloukové dvě
tajuplné prohlídky, které vás vrátí do doby přesně před sto lety. O občerstvení se na muzejní zahradě postarají klienti Domova na rozcestí, v Ottendorferově domě čajovna Namasté. A do dvaadvaceti hodin budou pro vás samozřejmě otevřeny zdarma všechny stálé muzejní expozice. Těšíme se na vás. Program:

Městské muzeum a galerie
8:00 – 16:00 Řezbářský workshop
Workshop se bude konat i v pátek 30. května. Po oba dny bude probíhat v řemeslných dílnách na muzejní zahradě praktická činnost pro předem přihlášené žáky od 11 do 18 let. Výstupem bude vlastnoručně vyrobená umělecká miska jednotlivými účastníky.
16:00 Alois Petrus – příběh řezbáře
Vernisáž výstavy ke 125. výročí narození řezbáře, který strávil ve Svitavách posledních více než 20 let svého života. A. Petrus byl autorem bohatě řezbovaného nábytku, loutkových divadel, malovaných hraček a dřevěných věcí
denní potřeby (stojánky na fotografie, tácky, kazety, tabla…). Součástí vernisáže bude i představení jednotlivých
účastníků řezbářského workshopu a jejich výrobků.

17:30 Muzejní animace – herní prvky
Slavnostní zpřístupnění nových herních prvků vycházejících z regionální historie na muzejní zahradě. Děti čeká
dřevěné pódium s půdorysem náměstí, kde si mohou postavit nejvýznamnější svitavské budovy, dále venkovní
historické pexeso a motanice.
18:00 – 22:00 Řemesla našich předků
Ukázky řemeslného umění kováře Františka Bečky, skláře Vladimíra Graciase a kamenice Víťy Morávkové. Pro návštěvníky bude připraveno nářadí i materiál, aby si mohli umění jednotlivých řemesel sami vyzkoušet.
21:00 Koncert pěveckého sdružení SY(X)TET vedeného Veronikou Plívovou a Žesťový soubor ZUŠ pod vedením Jaroslava Dvořáka
Koncert na nově postaveném pódiu na svitavské zahradě.
16:00 - 22:00 Otevřené muzeum
Zdarma bude zpřístupněna nejen nová výstava, ale také stálé expozice Labyrint svitavských příběhů, Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy a Z historie praní.
16:00 - 22:00 Café Rozcestí
Posezení na muzejní zahradě i v kavárně Café Rozcestí při dobrém občerstvení. Obsluhovat návštěvníky budou
klienti Domova na rozcestí.

Ottendorferův dům
20:00 a 22:00 Tajuplný Ottendorferův dům aneb Noc s věštkyní, sirotky a strašidlem
Při noční prohlídce Ottendorferovy knihovny se tentokrát vrátíte v čase, a to do roku 1914. Frau Fanny Hönigsfeld, vizionářka a věštkyně, nahlédne spolu s vámi do budoucnosti města Zwittau. V podání svitavských sirotků
a nalezenců uvidíte představení s názvem Oliver Twist. Při tancovačce „na lidovém bále“ se setkáte nejen se starostou Carlem Schusterem, ale i se zástupci spolků svitavských a se zručnými řemeslníky města. Děti (tentokráte
bez doprovodu rodičů) se vydají za strašidýlkem Kuli do podzemních chodeb Ottendorferovy knihovny.
16:00 – 23:00 Večerní posezení při čaji
Pro milovníky dobrých čajů, kávy, vodních dýmek a příjemné atmosféry bude otevřena čajovna Namasté.
Blanka Čuhelová

Kulturní nabídka »

Kulturní nabídka
23. Pá / 16:00 - 21:00 / MC Krůček
Velká večerní dílna tvořivosti - linoryt,
z linolea si vyrobíme krásné obrázky, které pomocí barev budeme přenášet na papír nebo
i na textil. Budete-li chtít, doneste si svá trička
a můžete si je ozdobit.

 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky. Vstupné
dobrovolné u obsluhy na baru

24. So / 13:00 / park Jana Palacha
Den rododendronů
od 18:00 koncert kapely Medvěd 009

 13:30 / Fabrika
11. setkání harmonikářů ve Svitavách
Vstupné: 70 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
DARK FEST
Kapely:
• RETURN TO INNOCENCE
- epic doom/death metal
• DARK ANGELS - dark metal
• DEMENCIA MORTALIS - gothic doom metal
Vstupné: 80 Kč

26. Po / 19:00 / Fabrika
La Fabrika: Bláznivý Petříček
Vstupené: 390 Kč. Předprodej v recepci Fabriky a IC Svitavy

27. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadlo Pohádka Praha: Honza a čert
Vstupné: 40 Kč, doporučeno pro MŠ a 1.
stupeň ZŠ

 9:00 – 11:00 / MC Krůček
Pomoz mi, abych to dokázal sám - povídání
o montessori výchově s certifikovanou lektorkou Bc. Radkou Bočkovou. Seminář pro
veřejnost – nahlásit účast a hlídání dětí na
radkabocek@gmail.com, mob.: 733 518 999

 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert pěvecké třídy ZUŠ

28. St / 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ
 19:00 / Fabrika
Litomyšlský symfonický orchestr
 19:00 / klub Tyjátr
Úžasný Ázerbájdžán! Příběh země dvou tváří
Vstup volný

30. Pá / 16:30 / kavárna Rarášek (dříve restaurace AMD)

DISKO S RARÁŠKEM
Diskotéka pro všechny holky a kluky od 2 let.

 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Kowalski

31. / So / 19:30

Violleta Koncert USA 2014

Příspěvek 80 Kč

Exkluzivní koncertní show největších hvězd
seriálového hitu TV stanice Disney Channel –
Violleta. Režie: Matthew Amos
Vstupné: 120 Kč / titulky / 96 minut

 16:00 – 22:00 / městské muzeum a galerie, Ottendorferův dům
Muzejní noc – ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Sport

Otevřené muzeum, rozmanitý program do
pozdních nočních hodin v obou muzejních
budovách. Více na str. 11

24. So / 9:00 / UMT v Lánech

31. So / 9:00 / parkoviště u Fabriky
Literární toulky po Svitavsku III – Litomyšl

Turnaj přípravek

31. So / 16:00 / městské muzeum a galerie

Kopaná: OP

ALOIS PETRUS – PŘÍBĚH ŘEZBÁŘE

TJ SY - Trutnov

Vernisáž výstavy ke 125. výročí narození
řezbáře, který strávil ve Svitavách posledních více než 20 let svého života. A. Petrus
byl autorem bohatě řezbovaného nábytku,
loutkových divadel, malovaných hraček a
dřevěných věcí denní potřeby (stojánky na
fotografie, tácky, kazety, tabla…).

Kino Vesmír
27. / Út / 19:30
Ranhojič Německo 2013
Historický velkofilm podle populárního románu
Noaha Gordona z 11. století. Ben Kingsley
jako slavný učenec, k němuž do Persie přijíždí
mladík Tom Payne, aby se z něj stal skutečný
léčitel. Dobrodružná cesta za poznáním.
Režie: Phillip Stölzl
Vstupné: 100 Kč / titulky / 150 minut

Kopaná ČLŽ U15 a U14: 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion

 9:00 / areál Cihelna
Veřejná soutěž
Modelklub: kat. UŠ, UR20 a UR25

25. Ne / 9:00 / Svitavský stadion – tenisové
kurty

TO TJ Svitavy – TK Perštýn Pardubice B
Tenis: Pardubický přebor - mladší žáci

 10:00 a 11:30 / Svitavský stadion
TJ SY - Admira Praha
Kopaná: ČLŽ U13 a U12

TJ SY B - Česká Třebová
Kopaná KP muži: 17:00 / UMT v Lánech

26. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 4. kolo
Volejbal

28. / St / 19:30

Dlouhá cesta dolů GB 2013

28. St / 11:30 a 13:00 / Svitavský stadion

Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají
na střeše věžáku, oblíbeném místě sebevrahů…
Uzavřou dohodu, že zůstanou spolu
a naživu alespoň do Valentýna… Komedie
podle bestselleru Nicka Hornbyho. V jedné z
hlavních rolí: Pierce Brosnan.
Režie: Pascal Chaumeil
Vstupné: 90 Kč / titulky / 96 minut

TJ SY - Jablonec n.N.

29. / Čt / 19:30

Nekonečná láska USA 2014
Rozluč se s nevinností. První láska je nezapomenutelná. Romantický film podle stejnojmenného slavného románu Scotta Spencera.
Scénář a režie: Shana Feste
Vstupné: 110 Kč / titulky / 104 minut
30. / Pá / 19:30

Přežijí jen milenci Německo, USA GB, Kypr
Adamu i Evě je více než tisíc let. Před několika
staletími se dohodli, že kvůli čerstvé krvi nebudou zabíjet lidi, ale dlouho jim to nevydrželo…
Drama, horor, romantický film
Režie: Jim Jarmush
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 123 minut

Kopaná: ČLŽ U15 a U14		

 18:00 / hřiště za Národním domem
1. Městská volejbalová liga 2014 – 5. kolo
Volejbal

31.

So/ 9:00 / Svitavský stadion – tenisové

kurty

TO TJ Svitavy – TC Chrudim
Pardubický přebor - starší žáci

TO TJ Svitavy - TK Letohrad
Babytenis: Memoriál Zdeňka Kocmana, Pardubicko C, 14:00

 9:00 / areál Cihelna
Svitavský akrobat
Modelklub: kat. F2B

 13:00 a 15:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Písek
Kopaná: ČLD U17 a U16
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