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

Alice Štrajtová Štefková

Svitavy jsou Evropským městem sportu 2015
Organizace ACES, která pracuje pod Evropskou unií, udělila Svitavám titul Evropské město sportu 2015 (European Town of Sport).
V červnu navštívili komisaři z Bruselu město a posuzovali vybudovaná
sportoviště, jejich vybavenost a přístupnost pro veřejnost. Sledovali
také jakým způsobem město podporuje sportovní aktivity sportovců
i běžných občanů.
Sport je ve Svitavách na seznamu priorit a je podporován nejen ve
formě vrcholového sportu, ale klade si za cíl přivést na svá sportoviště i běžnou populaci. V halách i na venkovních hřištích mohou
sportovat lidé od nejútlejšího věku po seniory. Město zrevitalizovalo a zpřístupnilo všem Svitavský stadion, který se
stal právem chloubou Svitav a vytvořilo zde otevřený sportovní areál, který snese nejpřísnější kritéria. V minulosti byl hostitelem mnoha významných sportovních akcí. Stadion je druhým domovem pro fotbalisty, atlety, in-linisty, tenisty a další sportovce. Ale není samozřejmě jediným sportovištěm ve městě. Kromě textilní haly na stadionu
musíme zmínit i sportovní halu Na Střelnici, kterou kromě ligových basketbalistů využívají i lezci na umělé stěně
a ostatní sportovci. Krytý i venkovní plavecký bazén, dětská hřiště po celém městě, v základních i v mateřských školách, discgolfové hřiště, venkovní posilovny, cyklostezky a v zimě i běžkařské tratě, naučné stezky i parky – to vše
nabízí možnosti sportovních aktivit nejen jednotlivcům, ale i celým rodinám, které to velmi často využívají a oceňují. V červnu Svitavy navštívili generální sekretář asociace Španěl Hugo Alonso a francouzský komisař Pierre Distinguin, které doprovázel koordinátor pro ČR Lukáš Vorel. Všichni vysoce oceňovali množství i nápaditost sportovišť, která jsou veřejností maximálně využívána a podle jejich slov je to pro sedmnáctitisícové město naprosto
neobvyklé. Hugo Alonso také přiznal, že navštívil při hodnocení mnoho měst, ale tady se cítí jako doma. Při své návštěvě předal starostovi města Davidu Šimkovi certifikát Kandidáta na Evropské město sportu 2015, pro oficiální předání
titulu si pojedou zástupci města 19. listopadu do Bruselu.
Slavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 16. 7. na Svitavském
stadionu při zahájení Mistrovství světa v požárním sportu
dorostu a juniorů za přítomnosti hejtmana Pardubického
kraje Martina Netolického.

Zuzana Pustinová

Kávomat ve svitavské prodejně Albert vybral
již půl milionu na pomoc dětem v regionu
Zákazníci svitavského hypermarketu obchodního řetězce Albert vybrali prostřednictvím kávomatu umístěného na
prodejně již půl milionu korun, které Nadační fond Albert rozdělí na podporu nejrůznějších lokálních dobročinných projektů. Zakoupením kávy nebo čaje z charitativního automatu tak lidé pomáhají ke zlepšení situace dětí
v jejich regionu.
V rámci programu Nadačního fondu Albert s názvem „Kávomaty pomáhají“ je v současnosti v České republice rozmístěno 19 charitativních kávomatů. Nejdéle funguje právě ten na prodejně ve Svitavách. Výtěžek z prodeje kávy
a čaje jde na konto Nadačního fondu Albert, který peníze využívá na podporu dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Pomoc je navíc směřována dětským domovům a neziskovým organizacím ve stejném regionu, v jakém zákazníci nákupem nápoje přispěli. Lidé tak mají šanci podpořit konkrétní projekty ve svém blízkém okolí.
„Výtěžek z našeho nejdéle fungujícího kávomatu ve Svitavách byl například v minulosti poskytnut na vytvoření
nové herny pro děti v Mateřském a rodinném centru Krůček. Překročení hranice půl milionu vybraných korun je
pro nás proto další motivací pomáhat a rozmístit kávomaty i do dalších prodejen Albert,“ uvádí Judita Urbánková,
členka správní rady Nadačního fondu Albert. „Rádi bychom jménem všech obdarovaných poděkovali těm, kteří
koupí nápoje přispěli. Velmi si této pomoci vážíme,“ dodává.
S částkou půl milionu korun se svitavský kávomat může pyšnit prvenstvím ve vybraných částkách. „Nicméně důležitější než čísla je především dobrý pocit z možnosti pomáhat a podporovat smysluplné projekty, které jsou nám
nablízku,“ říká Judita Urbánková.

Lenka Karlíková

Městská knihovna ve Svitavách
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
knihovník/ice v oddělení dospělých čtenářů na 0,5 úvazku
na dobu určitou do 31. 8. 2015 (zástup za mateřskou dovolenou)
Termín nástupu: 1. září 2014
Náplň práce: služby zákazníkům - samostatné zajišťování činnosti dospělého oddělení, práce u výpůjčního pultu a ve studovně, organizování fondu + přidružené knihovnické práce

Požadavky:
−− středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, knihovnický či humanitní směr výhodou
−− základní přehled o české a světové literatuře
−− zájem o současnou knižní produkci
−− základní znalost práce na PC
−− komunikativnost
−− časová flexibilita (2x – 3x týdně práce v odpoledních hodinách)

Nabízíme:
−− platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 dle dosažené praxe
−− práci v příjemném moderním prostředí
−− zaměstnanecké výhody

Přihláška musí obsahovat:
−− jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefonický kontakt,
e-mail, datum a podpis
−− strukturovaný životopis
−− motivační dopis – „proč chci pracovat v knihovně, co od práce v knihovně očekávám“

Lhůta pro podání přihlášky: 17. srpen 2014.
Vybraní zájemci budou pozváni ke krátkému pohovoru. Informováni budou v pondělí 18. srpna. Pohovor proběhne ve středu 20. srpna 2014. Přihlášky lze poslat na mail ba@booksy.cz, písemně na adresu knihovny, nebo
osobně odevzdat v knihovně či na recepci ve Fabrice

Bližší informace: Mgr. Marta Bauerová, ba@booksy.cz, 731 151 775

Kulturní nabídka
1. Pá / 18:00 / lánská zahrada
ZAHRADNÍ BIGBOŠ

Vstupné: 90 Kč předprodej, 120 Kč na místě,
pořádá SKS Svitavy a klub Tyjátr. Předprodej:
Fabrika Svitavy a Tyjátr Svitavy od 1. 7. 2014.

 19.00 / Rosnička
Taneční zábava hraje ROTOPED
 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino

předem a rezervovat si místo na mob.: 736
619 384, nebo osobně v čajovně. Počet míst
je omezen počtem účastníků. Vstupné 250Kč
(v ceně je zahrnut čaj a skripta ke kurzu).

 19:00 / park Jana Palacha
PÍSNIČKÁŘI V PARKU
Marek Vojtěch - komediant, muzikant a výtvarník z Prahy. Mirka Miškechová - slovenská písničkářka z Povážské Bystrice. Monty
- acoustic-folk (Brno)

Černý Petr ČR 1963
Scénář a režie: Miloš Forman / 84 minut

17. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha

2. So /10:00 – 22:00 / Ottendorferův dům

Divadlo Harmonika Praha
Kouzelný hrnec, Pohádka o písničce

MALOVÁNÍ V OTTENDORFCE

Výjimečné kulturní setkání ve výjimečném
prostředí. Propojení výtvarna, divadla, hudby
a fotografie. Možnost prohlídky Ottendorferova domu - sálu a dalších prostor budovy
(sklepy, čajovna, Muzeum esperanta, zázemí
sálu, ubytování, půda) při příležitosti vzniku
nových výtvarných děl do Galerie Venkovka.

3. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
POHÁDKY V PARKU

Liduščino divadlo Praha
Kudy cesta do pohádky, Zpívánkový kabaret

4. Po / 19:00 / čajovna Namasté
Léčivé mandaly

Terapeutické kreslení mandal s léčitelem Martinem Adamcem. Vstupné 150 Kč. Na kurz je
nutné přihlásit se předem a rezervovat si místo
na mob.: 736 619 384, nebo osobně v čajovně.
Počet míst je omezen počtem účastníků.

6. St / 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s workshopem

Minikurz bubnování se základními rytmy pro
začátečníky i pokročilé bubeníky. Na kurz si
můžete přinést vlastní nástroj. Lektorem kurzu
je muzikoterapeut Andrej Kolář. Vstupné dobrovolné

8. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA

POHÁDKY V PARKU

22. Pá / 9:30 – 12:00 / dětské oddělení knihovny

Dopoledne se stolními hrami
Turnaj v Ubongu.

 15:00 - 18:30 / kavárna Rarášek
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped
 19:00 / kavárna Rarášek
PŘESPÁNÍ V RARÁŠKU
Vhodné pro děti od 5 let, 350 Kč/dítě, sourozenec 150 Kč.

 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání. Vstupné: dobrovolné u obsluhy
na baru

 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Zapomenuté světlo ČR 1996
Režie: Vladimír Michálek - 105 minut

24. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
PROMENÁDNÍ KONCERT
Svitavská dvanáctka

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

Kino Vesmír

 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino

2. / So / 19:30

Králova řeč GB 2010
Režie: Tom Hooper / titulky / 118 minut

9. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Ponny Expres

10. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
PROMENÁDNÍ KONCERT

Dechová hudba Malohanačka z Velkých Opatovic.

11. - 17. Po - Pá / 9:00 - 18:30, So
a Ne 13:30 - 18:30 / kavárna Rarášek
BAZÁREK - výbava pro školáky
15. Pá / 19.00 / Rosnička
II. Benátská noc hraje ABC
 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

 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Starci na chmelu 1964
Režie: Ladislav Rychman / 89 minut

16. So / 9:30 - 11:30 / čajovna Namasté
Tvůrčí čajový workshop

Letní kurz základů správné přípravy čaje. Lektorkou kurzu je majitelka čajovny Barbora
Steinbauerová. Na kurz je nutné přihlásit se

Zejtra napořád ČR/SR 2014
Každou noc usínají miliony lidí s tím, že změní
svůj život a že zítra konečně udělají něco jinak…
A tak Petr Kraus vyráží za prací do Číny a na
schůzky naslepo… a na cestu, která mu možná
změní život… Drama i komedie. Scénář a režie:
Rudolf Havlík
Vstupné: 120 Kč / 98 minut
6. / St / 19:30

Parádně pokecal ČR 2014
Autorská komedie zachycuje šest měsíců
v životě 25 letého muže. Opět vyhozen ze
školy.. opět opuštěn přítelkyní… opouští Prahu… až se ozve tajemný telefonát… Scénář
a režie: Tomáš Pavlíček
Vstupné: 100 Kč / 75 minut
7. / Čt / 19:30

Kouzlo měsíčního svitu USA 2014 PREMIÉRA!
Každý rok nás Woody Allen potěší svým dalším
filmem. Tentokrát to bude romantická komedie
o jednom Angličanovi, který se na začátku 30.
let ve slunné Francii snaží odhalit jistý podvod.
Emma Stone a Colin Firth v romantické komedii.
Vstupné: 100 Kč / titulky

13. / St / 19:30

Strážci galaxie USA 2014
V tomto akcí nabitém výpravném vesmírném
dobrodružství se odvážný dobrodruh stává
středem zájmu nájemných zabijáků. Je nucen
spojit se se čtveřicí pozoruhodných hrdinů…
Režie: James Gunn
Vstupné: 130 Kč
14. a 16. - 17. / Čt / 19:30, So, Ne / 17:00 a 19:30
Tři bratři ČR 2014 PREMIÉRA!
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk
Piškula) se vydávají do světa na zkušenou,
aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat
hospodářství. Sourozenci vstupují do slavných
pohádek… Scénář: Zdeněk Svěrák, režie: Jan
Svěrák
Vstupné: 130 Kč – dospělí, 110 Kč – děti / 86
minut
20. / St / 19:30

Projekt 100: Ostře sledované vlaky
Československo 1966
Na zapadlém nádražíčku se osudově střetávají
„velké“ dějiny a malá osobní historie: píše se rok
1945… Oscar za nejlepší neanglicky mluvený
film! V hlavní roli: Václav Neckář. Podle Bohumila Hrabala natočil Jiří Menzel
Vstupné: 70 Kč / 92 minut
21. / Čt / 19:30

Chraň nás od zlého USA 2014
Newyorský policista se pouští do vyšetřování
série znepokojivých a nevysvětlitelných zločinů.
Spojí své síly s knězem, aby společně bojovali
s nočními děsy, které ohrožují město… Horor.
Režie: Scott Derrickson
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut
23. - 24. / So - Ne / 15:00 a 17:00

Letadla 2: hasiči a záchranáři USA 2014
Když se světově proslulý letecký závodník
Prášek dozví, že má poškozený motor… vrhá
se do světa vzdušného boje s požáry! Rodinný
animovaný film.
Vstupné: 90 Kč
23. / So / 19:30

Očista: Anarchie USA 2014
Pravá americká tradice. Jednou za rok se
americké ulice vždy na dvanáct nočních hodin
promění v peklo. Všechny zločiny jsou legální…
Thriller. Scénář a režie: James DeMonaco
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky

Sport
2. So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta 1:10 IC
9. So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta 1:10 E
16. So / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta MČR 1:5

16. - 17. So - Ne / 8:30 / Svitavský stadion
Tenis: turnaj ČTS Svitavy CUP muži

17. Ne / 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta MČR 1:5
23. - 24. So - Ne / 8:30 / Svitavský stadion
Turnaj ČTS Svitavy CUP starší žactvo
Chlapci - 8:30, dívky - 12:00
Tenis

9. / So / 19:30

V oku tornáda USA 2014
Během jediného dne je město Silverton
zpustošeno nebývalým náporem tornád…
a to nejhorší má teprve přijít! Thriller je natočen
očima a objektivy lovců tornád.
Režie: Steven Quale
Vstupné: 100 Kč / titulky / 90 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. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz – v Kalendáři akcí a na webu
informačního centra.

