newsletter města Svitavy

17/2014, www.svitavy.cz

newsletter
MĚSTA SVITAVY

17 / 2014

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

Alice Štrajtová Štefková

25 let poté - Svitavy 17. listopadu 1989
V letošním roce uplyne 25 let od sametové revoluce. Dvacet pět
let je dlouhá doba a očekávání nás, obyvatel Československé socialistické republiky, byla tehdy různá. Pravdou ale je, že se před
námi náhle otevřel prostor ke svobodě. Svobodě volby vzdělání,
vyjadřování svého názoru, rozhodování za sebe sama, pohybu.
Mít odpovědnost za sebe a své okolí není vůbec jednoduché, bojujeme s ní, často se nám nedaří. Rádi bychom, aby rozhodl někdo za nás – je to jednodušší. Přesto je právě svoboda tím největším výdobytkem událostí, které se staly na podzim roku 1989. Pojďte s námi prožít malé „déja vu“, připomenout
si listopad roku 1989 ve Svitavách. Sejdeme se stejně jako před pětadvaceti lety u kostela na svitavském náměstí. Bude pro vás připravena
videoprojekce, živá hudba i něco na zahřátí. Po skončení programu se
přesuneme do Bílého domu (ano, do téhož Bílého domu, kde se na přelomu let 1989-90 konala diskuzní fóra s veřejností) na výstavu fotografií,
občerstvení s živou hudbou a koncerty kapel The Plastic People Of The
Universe a Z-Band.

Blanka Čuhelová
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Pekelný Mikuláš, Ježíškova pošta
a rozsvěcení vánočního stromu
Pekelný Mikuláš 29. – 30. 11. / So, Ne / Nadace J. Plívy
Akce vhodná pro děti do 12 let. Přijďte s dětmi prožít Mikuláše trošku jinak. Je pro vás nachystaná cesta z pekla do
nebe. Program bude probíhat 29. 11. (So) od 13:00 do 19:45 hod a 30. 11. (Ne) od 13:00 do 17:45 hod. Vstupné
40 Kč/dítě, 15 Kč/dospělý + dobrovolný příspěvěk. Nutno se předem přihlásit do čtvrtka 27. 11. telefonicky kontaktní osobě: Pavel „Pady“ Padyásek, mob.: 734 287 285. Vstup přes zahradu (od pekáren).
Na děti a jejich rodiče bude čekat cesta přes zahradu Nadačního domu, která bude osvětlená zapálenými loučemi a prvními pekelnými ohni. Na děti budou čekat čerti, kteří navedou děti do pravého pekla, které bude připraveno ve sklepení domu. Zde bude připravena cesta peklem, která bude končit u trůnu Lucifera, kde se děti budou “zpovídat ze svých hříchů“. Po propuštění Luciferem a jeho pomocníky budou děti pokračovat do horního patra do „nebíčka“, kde na ně bude čekat Mikuláš a andílci. Akce bude ukončena odjezdem Lucifera v neděli 30. 11.
po 17. hodině v doprovodu čertů přes náměstí Míru, kde bude následovat i rozsvěcení vánočního stromu. V neděli 30. listopadu, opět po roce, bude SVČ Tramtáryje zabezpečovat „Ježíškovu poštu“ pro nejmenší od 17:00 hod
na náměstí Míru. SVČ bude zajišťovat odeslání pošty do Božího Daru. Potvrzená, dopisy s razítkem Božího Daru
se budou vracet dětem zpět na jejich adresu. Cena za dopis je 30 Kč/ks. Dopisy dětem budou rozdávat pošťáci
nakreslená a psaná přáníčka budou děti moci opět vkládat do připravené poštovní schránky, která je pro tuto akci
vyrobena Lenkou „Krťou“ Waltovou. Děti si budou moci také pustit rozsvícenou svíčku na ořechové skořápce do připravených kádí s vodou a tak si připomenout i jeden z mnoha vánočních obyčejů.

Robert Snášil
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Posed 2014 s Edwardem Learem
POSED je podzimní setkání divadel. Posed je amatérská divadelní přehlídka, tvůrčí dílna a setkání divadelních
nadšenců odkudkoliv. Probíhá vždy ( jak název napovídá) na podzim, a to v Divadle Trám a výjimečně i jinde.
A probíhá odnepaměti…
Letos se Posed opět vrací k původní myšlence: zadat téma jako domácí úkol pro oslovené divadelníky, sejít se na Posedu
a předvést výsledek divadelního snažení. Letošním tématem je: Život a dílo Edwarda Leara. Edward Lear byl anglický ilustrátor a především básník, který proslul svými nonsensovými básněmi – tak zvanými limericky. Žil v letech 1812 -1888 a byl
to pozoruhodný muž: „Měl velký nos, krátkozraké oči, málo vlasů, hodně vousů a nemotorné tělo širokého dlouhána.“ To
o něm napsal jeho geniální překladatel do češtiny – Antonín Přidal. A tak se Edward Lear stal inspirací pro amatérské divadelníky, muzikanty a výtvarníky ze Svitav i odjinud. A stojí jim za to, aby mu věnovali jeden večer v Divadle Trám! Večer, který zakončí v klubu Tyjátr kyjovská kapela Helemese. Veselá parta z Kyjova hraje svižný šraml- šanson – bigbít a skvěle se hodí k ctihodnému panu Learovi.
Pro děti bude Posed v sobotu: Studio DAMÚZA přiveze do Trámu pohádku s loutkami a živou hudbou: Z tajného deníku Smolíčka Pé. Jak praví autoři hry: „Svět je jako gramofonová jehla a otázkou je, do jaké dráhy se jehla
zarazí…“
Myslím, že jsem vyjmenoval mnoho důvodů, proč si přijít posedět na letošní Posed! Hezký podzim s divadlem ve
Petr Mohr

Svitavách.

Program Posedu 2014:
pátek 21. listopadu:
18:00 hodin / Divadlo Trám: tvůrčí dílna: Život a dílo Edwarda
Leara – divadlo, hudba, obrazy
21:30 hodin / klub Tyjátr: koncert kapely Helemese z Kyjova
sobota 22. listopadu:
15:00 hodin / Divadlo Trám: pohádka Z tajného deníku Smolíčka Pé. Hraje studio DAMÚZA

newsletter města Svitavy

17/2014, www.svitavy.cz

Poetická čajovna s Petrem Hruškou
Městská knihovna ve Svitavách společně s Dramatickou školičkou a Čajovnou
a kavárnou Namaste vás srdečně zve na autorské čtení a besedu s básníkem,
literárním historikem a redaktorem Petrem Hruškou. Petr Hruška učí českou
literaturu na Ostravské univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně. Píše do časopisu Respekt, spoluorganizuje literární festivaly, je autorem sbírek Měsíce
(1998), Vždycky se ty dveře zavíraly (2002), Darmata (2012) atd. Za sbírku
Darmata obdržel v roce 2013 Státní cenu za literaturu.
Autorské čtení s Petrem Hruškou se uskuteční v pondělí 1. prosince
v 19.00 hodin v Čajovně a kavárně Namaste.

Dáváme Svitavským na výběr
Se začátkem listopadu se napříč republikou změnily pobočky lékárenských sítí Harmonia a Novolékárna na lékárny Dr. Max. Protože se to týká i Svitav, položili jsme několik otázek regionální ředitelce Dr. Max Haně Pánkové.
Co změna obyvatelům města a okolí přinese?
V tom nejdůležitějším nic – to znamená, že najdou svoji lékárnu tam, kde jsou zvyklí. V tomto případě jde o lékárnu situovanou v objektu hypermarketu Albert a hned přes ulici funguje další velká lékárna v Kauflandu. V posledních letech se životní zvyklosti obyvatel Česka celkem zásadně změnily, Svitavy nevyjímaje. Většina lidí chce šetřit čas,
a když může pořídit vše na jednom místě , vítá to. To se týká i lékárenské péče. Snažíme se ji proto poskytovat tam, kam
lidé musí i z jiného důvodu. Centra obchodu jsou ideální. Změna Harmonie na Dr. Max by Svitavanům měla umožnit
také lepší přístup k našim specifickým službám, které jiné lékárny nenabízejí buď vůbec nebo ne v takové míře.
Které to jsou?
Je to například propracovaný klientský program, který chceme příští rok ještě podstatně zlepšit. Jedině v lékárnách
Dr. Max se dá koupit stejnojmenná privátní značka, která představuje opravdu dobrou kvalitu za férovou cenu.
A pak je to odbornost personálu, na které si velmi zakládáme. Farmaceuti jsou povinni doplňovat si vzdělání celoživotně, a tak během své profesní dráhy absolvují řadu povinných kurzů. My jim ale poskytujeme ještě další příležitosti
nad tento povinný rámec. Nastavit dobrý systém permanentního vzdělávání není rozhodně levné. Dr. Max ale dobře ví, že je to dobrá investice . A čím líp své lidi vzdělává, tím líp jsou potom schopni a připraveni poradit. Je to věc,
kterou od nich pacienti a další klienti očekávají. Lékárna Dr.Max je víc než jen obchod s léky.
Tak to ostatně u lékáren vždycky bylo…
Přesně tak, a dobrým příkladem jsou právě Svitavy. Mají hlubokou lékárenskou tradici, která sahá až do začátku
16. století, přesně do roku 1519. Tím se řadí po bok takovým městům jako je Hradec Králové, Olomouc nebo Pardubice. Je ovšem také pravda, že od roku 1948 po celých 40 let tady fungovala jen jedna jediná lékárna, a to byly Svitavy okresní město. To je zase odvrácená strana místní lékárenské tradice. Po letech tedy mají Svitavané více možností
Jsem ráda, že je to právě síť Dr. Max. Máme jim co nabídnout .. Například při generické substituci lékárník velmi dobře prokáže, že je odborníkem na svém místě a ještě při tom pacientům ušetří nemalé peníze.

-red-
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Kulturní nabídka
15. So / 20:00 / klub Tyjátr
Autumn Carousel Tour
Kapely:
• D.O.P. / metal-hardcore (Žďár nad Sázavou)
• Bad Victim /death-soul (Velké Meziříčí)
• Extinction / death-metalcore (Polička)
• Confidance / death-metal (Vysoké Mýto)
• Mr. Dynaboom / metalcore-rap (Brno)
Vstupné: 80 Kč

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Cimbálovka Slovácko mladší

16. Ne / 18:00 / Divadlo Trám
Král zbojníků vznikl na motivy románu Robin
Hood. Muzikál nastudovali pod vedením Věry
Burešové studenti Gymnázia ve Svitavách
v režii Daniely Krčmářové.

17. Po / 17:30, 19:00 / náměstí Míru, Bílý dům
25 let poté…
Připomenutí 25. výročí sametové revoluce 17.
listopadu 1989
• 17:30 nám. Míru u kostela: Pěvecké sdružení
Dalibor zazpívá českou hymnu, dále vystoupí
Dechový orchestr Lukáše Moravce a F. Černý.
Uvidíte filmovou projekci listopadových
událostí, nejen ve Svitavách, na zdi kostela
Navštívení panny Marie.
• 19:00 – v Bílém domě koncert kapely The
Plastic People Of The Universe a Z-Bandu
Doprovodným programem v Bílém domě bude
výstava fotografií podoby předrevolučních Svitav. Vstup volný

18. - 26. Út - Pá / 9:00 - 18:00,
So - Ne / 13:30 - 18:00 / kavárna a hrací centrum Rarášek

Předvánoční bazárek
Adventní věnce, hračky, knížky, hrníčky, ruční
výrobky. Chcete-li něco prodat, kontaktujte
Janu Václavíkovou, mob.: 604 676 039, e-mail:
raraseksvitavy@seznam.cz

 18:30 / Fabrika - aula
Déví Purána
Literárně-dramatický a taneční večer spojený
s promítáním záznamu vystoupení ukrajinských divadelníků v hudebně tanečním dramatu Déví purána podle eposu Déví Mahátmjam.
Pořádají a srdečně zvou členové Sahadža jógy
ČR ze Svitav.
Vstupné dobrovolné

Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních
radovánkách přinese Snow film fest. Tento
festival je bratrský festival Expediční kamery.
Vstupné: 80 Kč, studenti a důchodci sleva
50%, děti do 15 let vstup volný

21. – 22. Pá – So / Divadlo Trám + Tyjátr
POSED
(POdzimní SEtkání Divadel)
21. 11.
• 18:00 – Divadlo TRÁM: dílna motivovaná
texty Edwarda Leara, které se zúčastní nejen
svitavští divadelníci
• 20:30 – klub TYJÁTR: koncert kapely HELEMESE
22. 11.
• 15:00 - Divadlo TRÁM: Z tajného deníku
Smolíčka Pé, Studio Damúza (Praha)
Vstupné dobrovolné

22. So / 20:00 / klub Tyjátr
Insania + Dissection Corpse + Fly Fish
Insania - legenda tvrdě alternativní scény
hraje svůj osobitý crossover tvrdých kytar
s moderními syntezátory a samply. Dissection
Corpse / death-metal (Podlesí). Fly Fish /rock
(Moravská Třebová). Předprodej v klubu Tyjátr
a ve Fabrice od 1. listopadu. Vstupné: 100 Kč
předprodej, 120 Kč na místě

25. Út / 19:00 / Fabrika
Ondřej Havelka & Melody Makers
– (Házejí) dávají perly swingu

26. St / 17:00 / SVČ Tramtáryje

Svitavská dvanáctka pod vedením kapelníka
Romana Kalvody. Vstupné: 50 Kč

 17:00 / dětské oddělení knihovny
Den pro dětskou knihu
Dílna se spisovatelkou Ester Starou spojená
s prodejem autorčiných knih; po celý den
registrace zdarma pro druhé a další dítě ( je
nutný doprovod alespoň jednoho rodiče), Den
otevřených dveří.

29. So / 18:00 / klub Tyjátr
Snow Film Fest

Literární toulky po Svitavsku

Na muzice ve Fabrice

Tradiční výroba adventních věnců. Cena korpus 100 Kč, korpus a svíčky 150 Kč, celý odekorovaný věnec 200 Kč. Prosím, hlaste se na
e-mail: terca.veitova@gmail.com, nebo na
mob.: 603 310 426.

Ing. arch. Petr Hájek:
Desatero přírodní architektury - přednáška.
Doporučujeme rezervaci na mob.: 736 619
384. Vstupné dobrovolné

19. St / 19:00 / čajovna Namasté

21. Pá / 17:00 / Fabrika

Velká adventní večerní dílna tvořivosti

 19:00 / čajovna Namasté

Vstupné: 390 Kč

Projekce a povídání o literárně zajímavých
místech regionu s Milanem Báčou.
Vstupné dobrovolné

28. Pá / 15:00 – 20:00 / MC Krůček

Tvoření adventního věnce
K prodeji pro vás budou nachystány drobné
ozdoby a adventní svíce, bodce na svíčky
(můžete mít i své vlastní ozdoby) Cena kurzu je
99 Kč, v ceně – korpus, drát, větve. Více informací: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 737 287 286

 19:00 / Fabrika
Divadlo Kalich (Praha)

 20:00 / klub Tyjátr
Don´t Worry Be Punk
• Vision Days / punk-ska (Brněnec)
• VHS / punk-rock (Krkonoše)
• Zatrest / punk-rock‘n‘roll (Olomouc)
Vstupné: 80 Kč

 19:00 / čajovna Namasté
Čokolaterie Willi & Pauli: Degustace
špičkových čokolád s videoprezentací
Vstupné 220 Kč (vstupné je nutno uhradit předem jako závaznou rezervaci přímo
v čajovně, nebo na účet č. 2300580210/2010,
do poznámky uvést jméno a 29. 11., a to do 27.
11.)

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela The Dozing Brothers
 20:00 / Bowlingové a squashové centrun
Na Střelnici
Hardrocková párty s křestem CD
Kalepa Syfon. Vstupné 90 Kč

29. – 30. So, Ne / Nadace J. Plívy
Pekelný Mikuláš

30. Ne / 15:00 / městské muzeum a galerie
Jiří Křiklava, Zdeněk Bukáček
– Zimní nálada
Vernisáž vánoční výstavy dvou výtvarníků
z Krouny na Chrudimsku, malíře a fotografa Jiřího Křiklavy a autora tradičních
soustružených hraček Františka Bukáčka. Na
zahájení zazpívá pěvecký sbor Svitaváček pod
vedením Ludmily Bohdálkové

Divadelní abonentní cyklus. Jaan Tätte: Každý
den, šťastný den! Vstupné: 300 Kč, předprodej
vstupenek od 12. listopadu

 18:00 / čajovna Namasté
David Breiter: Mantry

 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer

 17:30 / kostel Navštívení Panny Marie
Adventní koncert ZUŠ

Vstupné dobrovolné
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1. 12. Po / 19:00 / čajovna Namaste
Poetická čajovna s Petrem Hruškou
Autorské čtení a beseda s básníkem, redaktorem, nositelem Státní ceny za literaturu

Kino Vesmír
13. - 15. / Čt, Pá, So / 19:30
Pohádkář ČR 2014
Milostný příběh člověka balancujícího na hraně
lásky, vášně a lži. Příběh o touze, podvodu
a věčném odpuštění. Příběh lidí ztracených
v bludišti lásky… Podle bestselleru Báry Nesvadbové. Moderní love story s Jiřím Macháčkem
a Annou Geislerovou v hlavních rolích.
Režie: Vladimír Michálek
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / 90 minut
14. - 15. / Pá, So / 17:00
Tři bratři ČR 2014
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: 100 Kč / 86 minut
18. / Út / 19:30

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil
USA 2014
Pokračování kultovního snímku Sin City podle
komiksové předlohy Franka Millera. V akčním
filmu se vracíme do města hříchu, plného
kriminálníků, zkorumpovaných policistů,
zabijáků a sexy žen. Režie: Robert Rodriguez
Vstupné: 100 Kč / titulky / 103 minut
19. / St / 19:30

Get On Up – Příběh Jamese Browna USA 2014
Celý svět ho zná pod přezdívkou „Mr. Dynamit“. Jaký ale ve skutečnosti byl? Muž, jehož
životní příběh se stal jednou z nejzásadnějších
kapitol v dějinách populární hudby. Drama.
Režie: Tate Taylor
Vstupné: 110 Kč / titulky / 139 minut
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21. - 22. / Pá, So / 19:30

Hunger Games – Síla vzdoru 1. část
USA 2014 premiéra!
Oheň září jasněji v temnotě. Katniss prožívá
nejtěžší období svého života… Akční,
dobrodužné sci-fi. Režie: Francis Lawrence
Vstupné: / 120 Kč / titulky

10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy
– TJ Jiskra Heřmanův Městec
Basketbal: oblastní přebor U 12

22. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Nový Jičín

25. / Út / 19:30

Volejbal: 1. liga - junioři

Ochrnutá Jessie se nastěhuje do starého domu,
kde se začnou dít podivné věci… Horor od
tvůrců Saw. Režie: Kevin Greuter
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky

 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK Děčín

27. / Čt / 19:30
Sex v Paříži Francie 2014 premiéra!
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy.
Komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu a o tom
koho a co ženy chtějí… Režie: Audrey Dana
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 116 minut

 20:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Black Angels Praha

28. - 29. / Pá / 17:00, So / 15:00, 17:00
Tučňáci z Madagaskaru USA 2014 premiéra!
Superšpioni se nerodí… oni se líhnou. Animovaná rodinná komedie.
Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith
Vstupné: do 15 let 100 Kč / od 15 let 125 Kč /
dabováno / 90 minut

Volejbal

Jessabelle - V tváři démona USA 2014

28. / Pá / 19:30
Ouija USA 2014 premiéra!
Pořád si opakujte, že je to jenom hra. Chcete
mluvit se záhrobím? Mohla by vám pomoci
Ouija – spiritistická deska… Horor. Režie: Stiles
White
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut
29. / So / 19:30
My 2 ČR 2014
Ema utíká od manžela, touží po změně. Ukryje
se u svého kadeřníka. Dva zpočátku cizí lidé se
najednou sbližují a pomáhají jeden druhému
překonat překážky svých životů. Scénář
a režie: Slobodanka Radun
Vstupné: 110 Kč / 100 minut

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

20. / Čt / 19:30

TJ Svitavy – USK Pardubice

Železná srdce USA 2014

Volejbal: ženy - KP I. tř.

Duben 1945. Brad Pitt v čele vražedné mise
v týlu nepřítele. Válečný akční film. Scénář
a režie: David Ayer
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 135 minut

 9:00 / hala Na Střelnici
KP mladších žáků – turnaj

Basketbal: Kooperativa NBL

Florbal: 10. kolo

23. Ne / 9:00 / ZŠ Riegrova
KP kadetů – turnaj

 9:00 / ZŠ Felberova
KP v přehazované – kvalifikace
Volejbal: žákyně – přípravky mladší

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

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – KC Vysočina
Volejbal: kadetky – 1. liga

 17:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ SPŠ stavební Náchod
Basketbal: VČL muži

30. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova
KP v přehazované
Volejbal: žáci – přípravky mladší

 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Baskeťáci TJ Sokol
Basketbal: VČL muži

Volejbal
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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.

