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

Alice Štrajtová Štefková

Rosnička
Hudební festival současnosti
24. - 25. července 2015 Svitavy
Špičkoví producenti, nadějní nováčci a legendy. To jsou i v letošním roce synonyma festivalu Rosnička, který se odehraje
24. a 25. črvence v přírodním areálu stejnojmenného rybníka
na kraji Svitav. Pátý ročník akce věnované aktuálním trendům
na poli elektronické hudby nabídne letos čtyřicítku vystoupení
v podobě koncertů, live actů a dj setů.
Programu vévodí české formace Midi Lidi a WWW, veterán slovenské rap scény Vec, polský Dreadsquad a progresivní drum
and bassový producent Current Value z Německa.
Undregroundovou českou produkci na Rosničce zastoupí Tom Holič v doprovodu živých bicích, brněnský HRTL
s live improvizací z modulárních syntetizátorů, které sám vyrábí, držitel Anděla za rok 2014 Subject Lost, nadějný
A-Cray nebo temné duo Binar, spojované s posvátnou party Polygon. Místo konání, stejně jako postavení dvou
festivalových podií, zůstává totožné jako v loňském roce. Na pláži u rybníka najdete stánky s jídlem, velký pivní
stan a klubové podium zaměřené téměř výhradně na DJ - ská vystoupení, zadní část areálu tradičně zaplní velké
koncertní podium.Novinkou a současně i dalším lákadlem pro
návštěvu letošního ročníku budou videoprojekce o které se
postará renomované uskupení Lunchmeat, známé také díky
pop-up clubu Neone. Projekční plátna najdete na obou podiích
a obraz vám bude během víkendu servírovat pět různých VJů. Velmi nás těší i vstřícný postoj místního rybářského spolku,
který nám pro účely festivalu i letos zapůjčí svůj areál situovaný
na druhém břehu rybníka. Zde opět vyroste stanové městečko
s občerstvením v režii rybářské chaty Rosnička.
Vstupné na celý festival je jednotné a činí 100 Kč, stejnou cenu
zaplatíte i za stan ve stanovém městečku. Festival proběhne pod záštitou starosty města Svitavy Davida Šimka, za
podpory SKS Svitavy a SPORTES Svitavy.
Více informací najdete na oficiálním webu: www.festivalrosnicka.cz a na Facebooku.

Petr Horák ml.
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Poděkování
Chtěla bych se podělit o svoje pocity a postřehy z akce, které se zúčastňujeme s manželem a dalšími účastníky
projektu. Projekt je pořádán Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy z.s. Jmenuje se Učíme se navzájem.
Je to velice dobře vedený projekt pracovnicemi Krůčku i dobrovolnicemi. S velkým citem a trpělivosti přistupují
k seniorům, maminkám, dětem i mladistvým. Společné setkávání generací v dnešní odcizené době je velmi potřebné a výchovné pro zúčastněné. Předávají se zde informace, povídá se, senioří jsou od mladé generace zaučováni
do tajů počítačové techniky, pracuje se výtvarně, pohybově, společné se vaří, atd. To vše prohlubuje trpělivost,
toleranci a úctu mezi generacemi. Takových projektů je potřeba více a lidé, kteří je uskutečňují, si zaslouží pochvalu
a ocenění. Těšíme se na další projekt Cesty mezi generacemi. Poděkování za záslužnou práci patři - M. Březinové,
Manželé Dvořáčkovi

B. Havové, M. Čuhelové, T. Veitové, P. Kuglerové atd.

Bazén mých snů
V průběhu jarních měsíců 2015 vyhlásily organizace Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy a Sportes Svitavy,
s.r.o. uměleckou soutěž pro celé rodiny Nejen dětská fantazie inspirací pro bazén. Cílem soutěže bylo zapojit rodiny, děti i dospělé do tvorby svitavského krytého bazénu, zapojit veřejnost do diskuze a přemýšlení nad tématem
a inspirovat realizátory bazénu pro jeho budoucí podobu.
Do soutěže se zapojily rodiny, děti, žáci a žákyně ze základní školy Sokolovská i mrňata z Hlídacího centra BabyKrůček. Celkově se soutěže zúčastnilo 53 dětí, některé kreslily společné obrázky, jiné samostatně.
Rodiče a děti nám také řekli, co by v bazénu potřebovali – jsou to hlavně tobogány s teplou vodou, saunu i páru,
vířivky – velké množství, místo na hraní, bufet s občerstvením za mokra i sucha, místo na ležení, sezení a prostor,
kde si mohou hrát s kamarády i větší děti. Líbila by se jim i možnost převlékání se tak, aby i maminka se synem
(cca 5-7) mohli jít společně a syn se nemusel stydět před nahými ženami, resp. nahých žen.
„Nakonec jsme nedokázali vybrat vítěze nebo vítězku, všechny obrázky mají něco do sebe a bavilo nás se na ně
dívat a inspirovat se jimi. Všem, kteří se zapojili, děkujeme a odměnou jim bude volný vstup do krytého bazénu,“
řekl Filip Tomanec. Krůček ve spolupráci z VZP přichystal pro všechny zúčastněné dárečky.
Slavnostní výstava a předání odměn proběhne dne 3. 9. 2015 v 16.30 na náměstí v rámci Happeningu Krůčku.
Všechny obrázky pak budou zdobit okna svitavského bazénu.

Moc všem děkujeme za účast i inspirace.
Za MC Krůček Monika Čuhelová

Seznam zapojených dětí – děkujeme!!!
Deniska Kuglerová
Šimon Kraus, Jugoslávská 15, Svitavy
Ondra Kuchyňka, Jugoslávská 15, Svitavy
Martin Křeček
Terezka Hlaváčková, Richarda Kloudy 17, Svitavy
Tomáš Hlaváček, Richarda Kloudy 17, Svitavy
Lucinka a Klárka Pavlišovi (3 obrázky)
Max, Marina a Matouš Čuhelovi
Bětuška, Toníček a František Veitovi
Klárka
1 B Pražská 7 let:
Sam Novotný a Adam Samko
Štěpán Dvořák a Štěpán Pavelka
Míra Bouček a David Cába
Martin Hromádko
Kuba Šimák, Sašenka Ilčíková, Daniel Drápela

739 085 457, cuhelova@svi.cz
Šimon Dvořák a Pepa Pitner
Simonka Liskutinová a Anička Veselá
Páťa Němcová a Matěj Šafařík
Tadeáš Bulva a Patrik Hloušek
ZŠ a MŠ Sokolovská, Svitavy, 2 B
Jolana Křivková
Tereza Motyčková
Kateřina Olšánová
Lucie Pišínová
Nikola Holečková
Aneta Kopečná
Jana Černá
Miroslav Macháček
Kryštof Křivka
Hlídací centrum BabyKrůček – 1 – 6 let, 11 dětí
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Rostya Gordon-Smith: „Kecy v kleci“ nepomohou
Svitavy – Vzájemná podpora žen a motivace k činům, které by měly
zlepšovat stav společnosti i osobní situaci jednotlivce, byla témata
tvořící hlavní linku odborného semináře, který vedla Rostya Gordon-Smith ve Svitavách. Jedna z žen, které patří k hybatelkám současného ženského hnutí MINERVA 21 v České republice (www.minerva21.com), spolupracuje se svitavskými dámami již delší dobu.
Její seminář byl motivací pro ženy zapojené do projektu „Ženská
energie pro politiku“.
„Rozhodla jsem se investovat do českých žen. Většině z nás chybí dostatečné sebevědomí, moc se omlouváme a
příliš se chceme vylepšovat,“ řekla v úvodu pondělního setkání Rostya Gordon-Smith, která po návratu z ciziny,
kde žila podstatnou část pracovního života, kultivuje české prostředí. Usiluje o vytvoření společenství sebevědomých žen, které chtějí na sobě pracovat, sdílet zkušenosti a pomáhat druhým. Vysvětluje, že vliv ve společnosti
ženy získají, když jsou vzdělané a úspěšné. O úspěchu obecně však rozhoduje mnoho faktorů, a pokud jej chtějí
ženy mít, je třeba, aby se vzájemně podporovaly a nepodrážely si nohy, což postupně povede k rovnoměrnějšímu
rozdělení moci ve společnosti mezi ženy a muže.
Forma podpory, kterou by si ženy měly vzájemně poskytovat, není jen v rovině slov. „Pouze ,kecy v kleci’ vám
nepomohou. Je potřeba akce a činů, usnesení. Kromě dalšího by se ženy měly podporovat i ekonomicky,“ říká
Rostya Gordon-Smith. Vzhledem k tomu, že ženy rozhodují o 80% všech nákupů, mají šanci ovlivnit, co a od koho
kupují. „Dejte business ženě, protože statistiky ukazují, že máme daleko více chudých starých žen, než chudých
starých mužů,“ dává jeden z návrhů.
Kromě praktických otázek je k úspěšnému dosažení cíle důležitá motivace. „Vše co děláme, děláme buď ze strachu,
nebo z lásky. Je třeba si uvědomit, která emoce nás k činům vede. Proto je dobré vědět, co je váš tzv. ušlechtilý cíl,
který je v podstatě cestou. Vychází z vášně a umožňuje překonat překážky - je tím, co děláte a umíte,“ vysvětlila
Rostya Gordon-Smith.
Rostya Gordon-Smith působila v oblasti řízení a rozvoje organizací, lidí a týmů více než dvacet let v mnoha zemích
světa. Nyní založila hnutí MINERVA 21, který pod heslem „Čeříme vodu“ oslovuje české ženy, které chtějí pozitivně ovlivňovat své okolí. Do Svitav přijela koncem června na základě pozvání týmu projektu Ženská energie pro
politiku, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. „Se ženami, které se
semináře zúčastnily, budeme v projektu nadále spolupracovat ať již v rámci vzdělávání, koučinku nebo motivace
k aktivitě. Všechny se zase uvidíme na velké závěrečné konferenci 8. března 2016 ve Svitavách,“ uzavřela Monika
Čuhelová, expertka projektu. A slova se tak promění v činy.

Kulturní nabídka
KULTURA
ČERVENEC
24. Pá / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Cesta do pravěku ČR 1955
Celovečerní kombinovaný fantasticko-dobrodružný film, který ukazuje prehistorická stádia
vzniku Země, flory a fauny. Výprava čtyř kluků
do dávné minulosti! Film, který ovlivnil slavné
světové tvůrce filmů sci-fi a trikových filmů!
Scénář a režie: Karel Zeman, 93 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za
úplného setmění. Vstup volný

24. – 25. Pá, So/ areál rybníka Rosnička
Rosnička – hudební festival současnosti

26. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
DH Pohoranka Sebranice. Vstup volný

29. St / 10:00 – 12:00 / park Jana Palacha
Interaktivní čtení pro děti u knihobudky

31. Pá / 19:30 / Cihelna
Kapela Rotoped
 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Příběh kmotra ČR 2013
Příběh velké lásky. Lásky k penězům. Podle
bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek.
Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se vypracoval na pozici šedé eminence české politiky. V hlavní roli akčního filmu: Ondřej Vetchý.
Režie: Petr Nikolaev, 99 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za úplného
setmění. Vstup volný

SRPEN
1. So / 14:00 / psychiatrická léčebna
Malování pro Venkovku
15:00 - komentovaná prohlídka kostela sv. Josefa
19:00 - koncert písničkářského dua Sova + Slamák
Více na str. 12

2. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Malé divadélko Praha
O Sněhurce, O Palečkovi.
Vstup volný

7. Pá / 21:00 / park Jana Palacha

Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana
Wericha O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král
měl tři syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli, Rozum
a Štěstí. „No a co ještě zbývá pro poučení? Štěstí
se rádo fláká…“. Režie: Kristina Dufková, Vlasta
Pospíšilová, David Súkup, 72 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za úplného
setmění. Vstup volný

 20:00 / lánská zahrada
Citizen37- Bezlimitu - Dymytry
Vstupné na místě: 250 Kč, v předprodeji: 200 Kč
(od 1. 7. v recepci Fabriky)

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

9. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
Holóbkova mozeka Protivanov. Vstup volný

14. Pá / 19:30 / restaurace Na Cihelně
Kapela ABC

Tom Cruise jde znovu po krku těm největším
grázlům současného světa. Velkolepý zážitek,
cesta po celém světě… Akční sci-fi. Scénář
a režie: Christopher McQuarie
Vstupné: 120 Kč / titulky
12. / St / 19:30

Nenasytná Tyffany ČR 2015
Pepa – Leoš noha – si vydělává vykrádáním
víkendových chat… až objeví videokameru
se záznamem cesty k netušenému pokladu…
Dobrodružná hororová komedie. Scénář a režie: Andy Fehu
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / 80 minut
13. / Čt / 19:30
Nesmrtelný USA 2015
Průmyslový magnát – Ben Kingsley – ovládá
svět. Diagnóza rakoviny ho přiměje podstoupit radikální lékařský zákrok, který zvrátí běh
času… Režie: Tarsen Singh
Vstupné: 110 Kč / titulky
15. / So / 19:30

Fantastická čtyřka USA 2015 PREMIÉRA!
 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
The Doors – When You’re Strange USA 2009
První dokumentární film o skupině The Doors
napsal a režíroval Tom DiCillio a komentář namluvil Johnny Depp. Snímek staví na záběrech
natočených v letech 1966 -1971, tedy od vzniku kapely až do smrti Jima Morrissona. Titulky,
86 minut. Začátky promítání jsou orientační.
Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

15. So / 19:00 / park Jana Palacha
Písničkáři v parku
• Adéla Jonášová
• René Souček
• Beata Bocek
Vstup volný

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají
čtyři mladí vědci specifické superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž
má v úmyslu ovládnout svět. Režie: Josh Trank
Vstupné: 120 Kč / dabováno

SPORT
25. 7. So / 9:00/ hřiště za Národním domem
MIXY 2014
– 16. ročník turnaje smíšených družstev
Volejbal: celostátní turnaj

8. 8. So / 9:00 / Svitavský stadion
Svitavy CUP
Babytenis: celostátní turnaj
(tenisté do 9 let)

KINO VESMÍR
Z důvodů rekonstrukce areálu kina Vesmír Svitavy bude přerušen provoz kina ve
dnech 20. července – 5. srpna 2015!
6. / Čt / 19:30
Bojovník USA 2015
Boer Billy Hope je na vrcholu své slávy, má
vše – ženu, dítě. Jednoho dne přijde tragédie
a vše se změní. Sportovní drama. Režie: Antoine Fuqua
Vstupné: 110 Kč / titulky / 120 minut

Letní kino
Fimfárum
- Do třetice všeho dobrého ČR 2011

8. / So / 19:30

Mission: Imposible - Národ grázlů USA 2015
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