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

Alice Štrajtová Štefková

Karneval a soutěže na ledě
Již tradiční akce SVČ Tramtáryje Karneval na ledě se uskuteční v sobotu
7. března na zimním stadionu ve Svitavách.
Celý program bude zaměřený na soutěže pro děti. Akce je plánovaná od
14:00 do 16:00 hodin. Budou připraveny různé hry jak pro děti předškolního věku, tak pro školáky. Užijeme plno legrace a celý karneval zakončíme společným bruslením ve „vláčku“ a rozdáváním drobných dárků každému soutěžícímu. Doporučujeme menším dětem, v rámci bezpečnosti, aby
si přinesly přilbu na hlavu (cyklistickou, lyžařskou). Vstupné: děti v maskách zdarma, děti bez masek 20 Kč, bruslaRobert Snášil

ři bez masek a dospělí 25 Kč. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

O masopustu a zabijačce
8. března / svitavské náměstí
O průvod a masopustní veselí se letos postará brněnská agentura REX,
o muziku muzikanti ze svitavských dechovek a o zabijačku svitavský řezník
Zdeněk Křivka. Lidový masopust (fašank, končiny nebo vostatky), veselé
průvody tradičních maškar, na mnoha místech tradičně představovaných
zejména muži, opět v současné době prožívá svoji renezanci. Původ těchto rejů masek a pitoreskních postav, nezřídka karikujících současné události a místní postavy, lze vystopovat v našich zemích už ve středověku a má různé podoby a poplatnost té které doby.
I na Svitavsku se tato lidová tradice udržovala, a to ve dvou vlnách spojených s národnostmi obyvatelstva těch kterých vesnic a měst. Před válkou to byli Němci, po druhé světové válce dosídlené české obyvatelstvo a je jisté, že každá národnostní komunita vtiskla těmto zábavám jiný charakteristický ráz. I zde se objevují tradiční postavy: kobyla, Židi, voják, kominík, myslivec, Turek a další doprovázení harmonikářem, či flašinetářem. Masopustní období trvá
od Tří králů až do Popeleční středy, kdy nastává období půstu. V současné době se však již všechny zvyky a církevní
zvyklosti nedodržují v takové míře, jako v dobách minulých. Díky zaměstnanosti současné populace se navíc tradiční konání masopustního veselí přesouvá na víkendové dny a nezřídka i jiné termíny, které již nesouvisí s církevními
zvyklostmi. Současné postavy masopustu vycházejí dílem z tradiční předlohy, dílem jsou jejich předlohou i soudobé
profese a postavy stejně jako v minulosti jsou ovlivněny běžným životem té které epochy. A tak letos budete moci vidět na masopustním průvodu ve Svitavách jak tradiční postavy a maškary z dávných dob, tak i figury charakteristické pro 20. století, které však neztrácejí nic ze své bujarosti a pestrosti. Nebudou chybět ani bleší trhy.
Blanka Čuhelová (část textu Radim Dufek)
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Zvítězí Ottendorferova knihovna?
V loňském roce byly dokončeny nejdůležitější restaurátorské práce v budově Ottendorferovy knihovny. Od roku 2008 byly provedeny práce zaměřené
na obnovu a uchování původního obložení vnitřních interiérů, byla zrestaurována všechna okna a obnoveny všechny dveře. V roce 2013 byla zrekonstruována otopná soustava a nainstalována regulace tepla. Celkem bylo do
oprav a restaurování Ottendorferovy knihovny investováno 6 233 tis. Kč,
z toho 1 455 tis. Kč získalo město převážně z národních programů Ministerstva kultury ČR a dílem i z grantového programu Pardubického kraje.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska každoročně vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní
památky, budovy nebo souboru staveb - Památka roku. Město Svitavy po
ukončení obnovy Ottendorferovy knihovny tuto přihlásilo a zatím v rámci
Pardubického kraje je na prvním místě a počátkem března bude bojovat
v celostátním finále. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy
nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí.

Jiří Petr

Březen – měsíc nejen malých čtenářů
V letošním roce jsou aktivity směřovány ke čtenářům – tatínkům - v duchu
motta Tátové čtou dětem. Pro tatínky, jejich děti a rodiny budou v knihovně připraveny vhodné knihy, které by je mohly zaujmout. Na březen jsme si
pro vás připravili následující akce (podrobnější informace najdete v kulturním kalendáři):
5. 3. Tátové čtou dětem – interaktivní společné čtení (s Mateřským centrem
Krůček)
12. 3. Worskshop s Martinem Sodomkou – čtení a výtvarná dílna s autorem
knih Edice technických pohádek
19. 3. Autorské čtení se spisovatelkou, nakladatelkou a překladatelkou Markétou Hejkalovou
26. 3. Ukrajino, jaká jsi? – historie a současnost Ukrajiny očima PhDr. Jána Masaryka
31. 3. Löw Beerovy vily (společně s Městským muzeem a galerií ve Svitavách)
V týdnu od 23. do 27. března mohou děti v knihovně nakreslit obrázek podle své oblíbené knihy, popř. ho přinést do knihovny nakreslený z domu. Tímto způsobem mohou děti doporučit pěknou knihu ostatním čtenářům,
proto ať nezapomenou na obrázek napsat název knihy a jméno spisovatele.
Upozorňujeme čtenáře na netradiční služby knihovny – půjčování elektronické čtečky knih, půjčování deskových
her, wi-fi připojení, smartkatalog – vyhledávání knih pomocí aplikace pro mobilní zařízení; možnost přihlásit se na
www.booksy.cz k odběru novinek.
Těšíme se na vaši návštěvu nejen v měsíci březnu!

Marta Bauerová
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Sportovec roku 2014
Je zde opět čas anket a přehledů. Rada města vyhlásí počátkem března výsledky ankety Sportovec roku 2014. Pracovní skupina pro sport rady města měla tentokrát velmi těžkou roli vyhodnotit a doporučit radě města ty nejlepší.
Vždyť řada svitavských sportovců dosahuje vynikajících úspěchů v mezinárodních závodech a soutěžích, máme ve
Svitavách mnohé mistry republiky, tedy skutečné mistry svého sportu. Jejich ocenění městem je jistě příjemným povzbuzením v jejich sportovním úsilí a je určitě dobře, že „se o nich ví“. Slavnostní večer věnovaný našim sportovcům proběhne ve Fabrice ve čtvrtek 12. března v 17 hodin.

Jiří Petr

Jazykový koutek pro Svitavany
V tomto jazykovém koutku se zaměříme na psaní velkých písmen úřadů či organizací. Obecně platí, že pokud použijete celý jejich oficiální název, je namístě psát velké písmeno. Chceme-li se na ně písemně obrátit, vyplatí se tedy znát jejich oficiální název. Nespoléhejme se však pouze na internet. Stává se totiž, že ani na webových stránkách příslušné organizace nemusí být název uveden správně. A u soukromých subjektů se jejich názvy navíc mnohdy odchylují od obecných pravidel. U textů právní povahy pak může jít o komplikaci, proto se někdy vyplatí nahlédnout do zřizovací listiny
nebo do obchodního rejstříku.
Podívejme se nyní na to, jak správně psát názvy některých organizací a orgánů spjatých přímo s naším městem.
I zde obecně platí, že velké písmeno použijeme tehdy, jde-li o oficiální název a uvedeno místní určení. Takže chcete-li napsat na radnici, musíte uvést Městský úřad Svitavy. V názvu bez místního určení použijeme malé písmeno, např. Žádost
jsem předal na městský úřad. Podobně to platí i při psaní orgánů obce, např. Zastupitelstvo města Svitavy, Rada města Svitavy, píšeme ale zastupitel města Svitavy, pokud však chceme být korektní a v souladu s právním řádem, měli bychom správně napsat člen zastupitelstva obce. Pravidla českého pravopisu upravují také psaní odborů obecních úřadů,
je nutné je psát s velkým písmenem. Budete-li tedy písemně řešit nějakou problematiku z oblasti školství nebo kultury,
musíte napsat Odbor školství a kultury Městského úřadu Svitavy nebo Městský úřad Svitavy – Odbor školství a kultury.
V praxi se můžeme často setkat s chybným zápisem typu „…po podpisu smlouvy mezi Městem Svitavy a Josefem Novákem...“. Panuje mylný názor, že je-li myšlena právnické osoba, je nutné ve slově město použít velké písmeno. Základem pro označení právnické osoby je zeměpisný název (Svitavy) a předsunutý výraz město je v tomto případě jméno
obecné a je nutné ho psát s malým písmenem. Je tedy správné psát „…po podpisu smlouvy mezi městem Svitavy a Josefem Novákem….“.

Milan Báča

„Zálety Aleny Zárybnické“ v Českém rozhlase Pardubice
Alena Zárybnická je známou tváří, ale od ledna už nebude jen meteoroložkou České televize. Český rozhlas Pardubice navázal se známou moderátorkou bližší spolupráci. Posluchači ji nově potkají v hodinovém povídání se zajímavými hosty s vazbou na východní Čechy. Zálety začne Český rozhlas vysílat od začátku roku 2015 každou neděli po
9. hodině. Na pořadu Alena Zárybnická pilně pracovala už před Vánocemi a jejími hosty budou například: Karel Vaníček – meteorolog, Martin Šonka - letecký akrobat, Jana Henychová – musherka a nebo Viktor Kořízek – horský vůdce. Během vysílání pořadu budou pak na rozhlasovém webu Záletů fotografie, které hosté přinesli. Posluchačům tak
pomůžou dokreslit rozhovor v nové talk-show. A jak vidí svou novou zkušenost Alena: „Dostala jsem krásnou nabídku, o které jsem nikdy neuvažovala, že by v životě mohla přijít. Ono to tak většinou bývá. Nikdy předtím jsem nepočítala s tím, že studuji meteorologii a budu pracovat v České televizi anebo že budu dlouhou dobu moderovat ženský magazín Sama doma. Se spoustou lidí se potkávám a dozvídám se jejich životní příběhy. Tu jejich pracovní nebo
osobní zkušenost bych chtěla posílat posluchačům dál.“
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Setkání pracovníků SVP Svitavska s terapeutem Laxus, o.s.
Dne 23. února 2015 se v prostorách centra Fabrika (na snímku) uskutečnilo setkání pracovníků SVP Svitavska s terapeutem Laxus, o.s., který pro město Svitavy zabezpečuje ambulantní program zaměřený na problematiku závislostí. Této schůzce předcházelo na počátku února setkání s terénními pracovníky téže organizace v prostorách SVP Svitavska. Cílem setkání bylo informování pracovníků SVP o protidrogových službách, jež zajišťuje Laxus ve Svitavách
nebo v našem regionu. S ohledem na prolínající se cílovou skupinu dětí u obou poskytovatelů služeb je jejich budoucí spolupráce velmi pravděpodobná a setkání přispělo k hledání efektivních postupů. Pracovníci SVP získali informace o práci terapeuta, provozu a směřování ambulance a také protidrogových službách Laxusu ve vězení. Klienty ambulantního programu Laxus, o.s. ve Svitavách jsou experimentátoři, uživatelé drog, ale také jejich rodinní příslušníci. Mimo jiné Laxus řeší i problematiku gamblingu nebo problémy s alkoholovými závislostmi, kde bude úzce spolupracovat s Oddělením psychiatrie Svitavské nemocnice. Přichází tak v úvahu i spolupráce při řešení problémů dětí
v péči SVP, které se budou týkat problematiky závislostí. Podobná setkání budou probíhat v budoucnu periodicky.
Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Pionýři na Ledové Praze 2015
Začaly pololetní prázdniny a hned brzo ráno jsme v početné skupince 33 účastníků vyrazili do Prahy, kde nás čekal
opravdu nabitý program. Navštívili jsme Pražský hrad - Chrám svatého Víta, viděli hlavní výměnu stráží, dále Zlatou
uličku a Starý královský palác, Barrandov - pohádka Tři bratři, Bobovka, závěrem byla noční Praha z věže Staroměstské radnice. V sobotu jsme se vydali do technického muzea, kde jsme sfárali do dolů, pak jsme se rozběhli do všech
výstavních sálů. Skupinka mladších zamířila do muzea lega, starší mezitím obdivovali závod horských kol Downmall
2015 a nakonec koncert Děti dětem. Neděle - uklidit, sbalit a hurá na poslední naši cestu po Praze. Lodičky na Vltavě - Pražské Benátky, Království železnic a pak už jen nasednout do skutečného vlaku a hurá domů.
Alena Petrželová, Pionýrská skupina Vysočina Svitavy
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Ohlédnutí za karnevalem v Čenkovicích
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Kulturní nabídka
Únor

Únor

27. Pá / 16:00 / kavárna Rarášek

Sport

Závody odrážedel
(děti 1 - 4 roky), nutné přihlášení dítěte.

 20:00 / Fabrika
Svitavský ples
Vstupné 250 Kč

28. So / 9:00 -12:00 / čajovna Namasté
Škola čaje

28. So / 8:00 / Fabrika
Šachový turnaj

Krajský přebor družstev mladších žáků

 9:00 / hala Na Střelnici
KP ml. žáků – turnaj
Volejbal: žáci

Čajový workshop, kurz neformální přípravy čaje.
Naučíte se profesionálním způsobem připravit
základní druhy čaje. Ochutnáte 12 druhů čajů,
jejichž přípravu si sami vyzkoušíte. Dozvíte
se taky o správném výběru čajového náčiní,
vlivu a působení čaje na lidský organismus
a zdraví člověka a jeho vhodném užívání.
Cena kurzu: 650 Kč včetně čajů. Na kurz je
třeba se objednat v čajovně, nebo si rezervovat
místo do 25. 2. na mob.: 736 619 384

 Čenkovice
Druhé veřejné závody
na svitavské sjezdovce

 20:00 / klub Tyjátr
ĎÁBLICKÝ VEČÍREK – OPĚT PO ROCE

Basketbal: 2. liga muži

Koncert pražských kapel a jejich přátel
TOM KIKS
- punk rocková kapela z pražských Ďáblic,
jež vznikla v roce 1996. Kapela je složena
z bývalých kytarových techniků známých skupin (Lucie, Čechomor, Killing Joke, Žlutý pes,
Wanastowi Vjecy, Bonfire, Kabát, Chinaski)
a kytaristy skupiny Atari Terror.
LUCKY LOSERS
- výrazně melodická česky zpívající kapela z východních Čech, která se postavila
k rock‘n‘rollu přesně podle svého gusta a za
bicí posadila bývalého člena kapely Ready
Kirken.
JOLANA SZAJEWSKA
- talentovaná mladá houslistka se zaměřením
na pop, rock i klasiku v moderním podání.
Vstupné: 70 Kč

 20:00 / Fabrika
Ples pěveckého sdružení Dalibor
Vstupné: 200 Kč

Únor

Kino Vesmír
26. - 28. / Čt, Pá, So / 19:30
Kobry a užovky ČR 2015
Hlavní je mít plán… Drama o lidech, kteří ze
zoufalství své existence kupí chybu za chybou,
přičemž podléhají vlastním představám o krásném životě. V hlavních rolích Matěj a Kryštof
Hádkové. Režie: Jan Prušinovský ( Okresní
přebor, Čtvrtá hvězda)
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / 111 minut
27. - 28. / Pá 17:00, So / 15:00 a 17:00
Zvonilka a tvor Netvor USA 2015
Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky
a jejích vílích kamarádek. Animovaný film pro
celou rodinu. Režie: Steve Loter
Vstupné: 100 Kč / do 15 let / 120 Kč od 15 let
/ dabováno/ 76 minut

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Happy Sport Opava
Volejbal: junioři – 1. liga

 19:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B
– BK Žďár nad Sázavou

rozdělují dámy a za sexuální zážitky s nimi si
nadělují červené a černé body. Na motivy korespondence Oscara Wildea a Robbieho Rosse.
Upozornění: Mládeži do 18-ti let nepřístupno.
Vstupné: 250 Kč

6. Pá / 17:00 / Fabrika

Michal Nesvadba - Michalovi Mazlíčci
Vstupné: 155 Kč (sál), 140 Kč (balkon),
vyprodáno

 19:00 / čajovna Namasté
Petr Hájek:
Přednáška na téma Posvátná geometrie
Přednáška architekta a terapeuta Ing. arch.
Petra Hájka o posvátné geometrii a její roli
v přírodním stavitelství. Vstupné dobrovolné

 20:00 / klub Tyjátr		
Blue Effect
Česká rocková klasika s vynikajícím kytaristou
Radimem Hladíkem, který se obklopuje mladými muzikanty. Vstupné: 180 Kč

7. So / 14:00 / zimní stadion
Karneval na ledě

Březen
1. Ne / 17:00 - 18:00 / čajovna Namasté

Meditace pro pohodu těla, ducha a mysli
Setkání probíhají pravidelně každou neděli
od 17:00 do 18:00 hod. Vstupné dobrovolné.
Čajovna bude pro zájemce o meditaci otevřena
od 16:30 do 18:30 hodin.

 19:00 / Fabrika
Divadlo Jaroslava Duška: Čtyři dohody
– kniha moudrosti starých Toltéků
Vstupné 350 Kč (vyprodáno)

 18:00/ klub Tyjátr
Filmový festival Expediční kamera
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech. Obvykle čtyřhodinové
pásmo filmů z celého světa. Vstupné: 80 Kč,
studenti a důchodci sleva 50%, děti do 15 let
zdarma

 19:00 / Fabrika
Ples Qanto

3. Út / 19:00 / čajovna Namasté

8. Ne / náměstí Míru

Příjemné setkání nad literaturou a poezií, tentokrát na téma Záhady a tajemství.
Vstupné dobrovolné

13:00 Zabijačkové hody (U Morového sloupu)
14:00 Maškarní průvod
(od hostince U Rumpála)

4. St / 19:00 / čajovna Namasté

10. Út / 19:00 / Fabrika

Poetická čajovna

Djembe workshop

Kurz hry na africký buben vedený muzikoterapeutem Andrejem Kolářem. Vlastní nástroj si
vezměte pokud možno s sebou.
Vstupné dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet: 3 české kvartety
Předprodej od 18. března.
Vstupné: 200 Kč (členové KPH: 100 Kč)

5. Čt / 10:00 - 12:00 / MC Krůček
15:00 - 17:00 / dětské oddělení knihovny

Tátové čtou dětem
Interaktivní společné čtení tátů, dětí i celých
rodin doplněné tvořením.

 18:00 / Ottendorferův dům
Koncert nejlepších žáků ZUŠ
 19:00 / Fabrika
Divadlo La Fabrika (Praha): Lordi
Skandální salonní komedie o třech rozpustilých
slovenských Lordech, kteří si v Londýně

O masopustu a zabijačce

David Seidler: Králova řeč
Východočeské divadlo Pardubice
Divadelní abonentní cyklus jaro/léto 2015
Vstupné: 300 Kč

11. St / 16:00 - 17:00 / MC Krůček
Divadlo JoJo – Pohádka ze ZOO – cyklus Pohádkohrátky Jo-Jo

12. Čt / 17:00 / dětské oddělení knihovny
Workshop s Martinem Sodomkou
Čtení a výtvarná dílna s autorem Edice technických pohádek.

 17:00 / městské muzeum a galerie
František Plíva a Nadace Josefa Plívy
Vernisáž výstavy věnované vzpomínce na
Františka Plívu a Nadaci Josefa Plívy slavící letos
25. výročí od jejího založení.

 17:00 / Fabrika
Sportovec roku 2014

 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer
 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
153. cestovatelský večer Asociace
Brontosaura - Ruská sůl nad zlato
Místo koncentrace největších solných dolů
v Ruské federaci, zbrojního průmyslu, ale
i přírodního bohatství na řece Kama (Předuralí,
Kungur a rezervace Bezegi). Přednáší Libor
Lněnička.

 19:00 / Ottendorferův dům
Lukáš Klánský: Klavírní recitál
Předprodej od 26. února.
Vstupné: 160 Kč (pro členy KPH: 80Kč)

13. - 20. Pá - Pá / 9:00 - 18:00 /
kavárna Rarášek

Dětský jarní bazárek
Přijďte nakoupit či prodat dětské jarní oblečení
ve velikostech 80 - 152. Informace: mob.: 604
676 039, e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz,
kavárna Rarášek

13. Pá / 10:00 - 11:30 pro děti a rodiče,
14:00 - 16:00 pro dospělé

OM HEALING - relaxace a uvolnění zpěvem,
informace: mckrucek@gmail.com

 19:00 / Fabrika
Irská taneční show - Love In Flames

 20:00 / klub Tyjátr
Irský večírek s kapelou Dick O´Brass

13. / Pá / 19:30

Skupina Dick O´Brass je předním protagonistou keltského rocku na domácí hudební scéně.
Předprodej od 16. února. Vstupné: 100 Kč

V blízké budoucnosti je běžné nastavit charakterové vlastnosti nenarozeného dítěte. Díky
tomu je Anežka dokonalá. Její sestra Klára dokonalá není. Scénář, režie, kamera: Daniel Zezula
Vstupné: 60 Kč / 62 minut

15. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Divadlo Tichý jelen: Šípková Růženka
Pojďme se zapojit do interaktivní pohádky!
Hrají: Jitka Tichá a Zuzka Vítková.
Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

Březen

Kino Vesmír
3. / Út / 19:30

Žena v černém 2: Anděl smrti USA 2014
Skupina osmi školáků, evakuovaných za
2. světové války z Londýna, přijíždí za doprovodu učitelů do opuštěné vísky… Ve snaze ukrýt
se před hrůzami války probudí k životu zlé síly.
Horor. Režie: Tom Harper
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 98 minu
5. / Čt / 19:30

Teorie všeho GB 2015
Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila
ten jeho. Životopisné drama. Výjimečný
a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga. Režie: James Marsh
Vstupné: 110 Kč / titulky / 123 minut

Speciální projekce: Barbera ČR 2015

14. / So / 15:00 a 17:00

SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu USA 2015
Budou dělat vlny v našem světě. Mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá
úžasné krabí hrbáče. Režie: Paul Tibbit, Mike
Mitchell
Vstupné: 90 Kč do 15 let / 110 Kč od 15 let /
dabováno
14. / So / 19:30

Americký sniper USA 2014
Odstřelovač jednotek SEAL amerického
námořnictva je vyslán do Iráku s jediným
úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Drama.
Režie: Clint Eastwood
Vstupné: 100 Kč / titulky / 133 minut

Březen

Sport
1. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici

6. - 7. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Asterix: Sídliště Bohů Francie 2015
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí
v obležení Římanů… Celá?!? Ale kdeže! Animovaný komiksový dobrodružný film pro celou
rodinu.
Režie: Louis Clichy
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 85 minut

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Zlín

Kovářský workshop pro dospělé

6. - 7. / 19:30

Volejbal: žákyně

Zájemci nad 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 500 Kč /osobu.
V ceně je mzda odborného lektora, materiál,
zapůjčení všech pracovních a ochranných
pomůcek, oběd, pitný režim a publikace
Řemesla našich předků.

Temný thriller inspirovaný skutečnými událostmi. Trojice filmařů se vydá na Ukrajinu s cílem
natočit unikátní dokument o kanibalismu z let
1932 -1933. Scénář, kamera, režie: Petr Jákl
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky / 86 minut

Taneční soubor Merlin (SK)
Velkolepý projekt plný irského tance, stepu,
podmanivé hudby, světelných efektů a kostýmových převleků pro všechny věkové kategorie
diváků. Vstupné: 330 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
Drum N Bass

14. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny

 18:00 / čajovna Namasté
Zpěv manter
Přijďte s námi utvořit zpívající kruh! Budeme
zpívat mantry nejrůznějších kultur i české
duchovní písně. Zpívání vede David Breiter.
Vstupné dobrovolné

 19:30 / Fabrika
16. ples dechových hudeb
Tradiční ples letos trochu jinak! K dobré náladě
a tanci vám zahrají Svitavská dvanáctka pod
vedením Romana Kalvody a Big Band Svitavy
pod vedením Otty Vaise.
Předprodej od 2. března. Vstupné: 100 Kč

Ghoul ČR 2015

11. / St / 19:30
The Big Eyes USA, Kanada 2014
Skutečný a šokující příběh jednoho
z nejkolosálnějších uměleckých podvodů v historii. Životopisné drama. V hlavní roli: Christoph
Waltz. Režie: Tim Burton
Vstupné: 110 Kč / titulky / 106 minut
12. / Čt / 19:30
Divočina USA 2014
Ve chvíli, kdy se cítíte na dně, vyrazte do
divočiny… Drama. V hlavní roli: Reese Witherspoon. Režie: Jean-Marc Vallée
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 115 minut

Basketbal TJ Svitavy B – Jiskra Humpolec
Basketbal: 2. liga muži

Volejbal: 1. liga – juniorky

 11:00 / hala Na Střelnici
KP st. žákyně – turnaj

4. St /

17:00 / hala Na Střelnici

Tuři Svitavy – BK Děčín
Basketbal: Kooperativa NBL

7. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: ženy - KP I. tř.

14. So / 10:00, 11:00, 13:00 / hala Na Střelnici
PA - přebor elévů
Florbal

15. Ne / 9:00, 12:30 / hala Na Střelnici
PA – liga starších žáků
Florbal

 9:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – SKB Česká Třebová
Basketbal: oblastní přebor U 17

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.

Kamenná

soutěska
13. června 2015

Steinwandklamm a Myrafälle aneb Kamenná stěna
a vodopády řeky Myry v Gutensteinských Alpác.
Gutensteinské Alpy bezprostředně navazují na Vídeňský les - horský masiv Alp v blízkosti Vídně
v Rakousku. Nejvyšším vrcholem je Schöpfl (893 m). Gutensteinské Alpy jsou tvořeny především
vápencem a mají skalnatý charakter, nejvyšší vrchol pohoří se nazývá Reisalpe (1399 m).
K nejnavštěvovanějším místům patří Hohe Wand (Vysoká stěna), ale oblíbené jsou také
vodopády Myrafälle a soutěska Steinwandklamm mezi městy Pernitz a Furth.

Šumava
7. - 10. května 2015

Výlet na Stezku korunami stromů, turistika okolo Lipna,
vodní turistika na raftech do Českého Krumlova.
Celý víkend bude nabitý programem. Ubytovaní budeme v kempu u Vikinga v chatkách, stravování bude formou plné penze. V pátek zahájíme výletem na Stezku korunami stromů, odtud
naplánujeme menší trasu v okolí Lipna (na kole či pěšky). V sobotu nás čeká celodenní turistika
v blízkosti Lipna (možnost výběru: Plešné jezero, Medvědí stezka, zřícenina hradu Vítkův
Hrádek s rozhlednou, velkolepá díla vody v místě Čertových proudů, Čertova stěna). V neděli
brzo ráno se nalodíme na rafty a z kempu sjedeme do Českého Krumlova (8 km, 3 hod. cesty).
Pokud budete chtít, můžete na místo toho využít autobus, který vás do města odveze.

Cena je 800 Kč na osobu
Kapacita je omezena počtem míst v autobuse.

Cena je 1950 Kč na osobu
(v ceně je zahrnuta doprava autobusem, ubytování, plná penze, zapůjčení raftů a pojištění)

Více informací:

Více informací:
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AREÁL Èenkovice
poøádá druhý díl
VEØEJNÉHO
VEØEJNÉHO ZÁVODU
ZÁVODU V
V OBØÍM
OBØÍM SLALOMU
SLALOMU

Datum konání: SOBOTA 28. 2. 2015
Místo konání: Svitavská sjezdovka
Prezentace: 9:00 hod.
Prohlídka tratì: 9:30 hod.
START 1.KOLA: 10:00 hod.
Startovné 30 Kè

SKI BAR
Kategorie: myšáci (2006-2015), mladší dívky, mladší chlapci (2003-2005), starší dívky, starší chlapci (2000-2002),
ženy (1973-1999), muži (1970-1999), starší ženy(1915-1972), starší muži (1915-1969)

