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

Karneval na ledě
Na konci ledna v sobotu 30. se uskuteční již tradiční akce Střediska volného času Tramtáryje
Karneval na ledě na našem zimním stadionu.
Celý program bude zaměřený na soutěže pro děti. Akce je plánována od 14:00 do 16:00 hodin.
Budou připraveny různé hry jak pro děti předškolního věku, tak pro školáky. Užijeme si 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 v doprovodu dospělých 20 Kč, bruslaři bez
masek a dospělí 25 Kč. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Robert Snášil

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masopust a zabijačkové hody
Sobota 13. února od 14 hodin
Začátek roku bývá ve Svitavách už od roku 2004 spojen s masopustním veselím a v posledních
letech také s vůní zabijačkových hodů na svitavském náměstí. Nejinak tomu bude i letos, kdy
se po roční odmlce do Svitav vrátí masky a muzikanti z Vortové na Hlinecku.
Masopust má v českých zemích dlouhou tradici, která byla na většině území republiky přerušena po roce 1945. Před obdobím půstu, který předchází velikonočním svátkům, chodívaly
na masopustní obchůzku masky (pouze muži) s muzikou. Konaly se zabijačky, oběd se zapíjel
dobrým pivem a „něčím na zahřátí“. Lidé věřili, že pokud člověk před dlouhým obdobím půstu
hodně jí a pije, bude potom po celý rok zdravý a silný. Renesance oslav těchto tradic se datuje
po roce 1989, kdy se masopustní oslavy přenesly z vesnic i do některých měst. Do Svitav se
masopustní veselí vrátilo díky panu Aloisi Hejdukovi , který pozval své přátele z jeho rodné
vsi – Vortové, kde se tyto tradice udržují nepřetržitě. To jsme ještě netušili, že o pár let později
bude tento obyčej v podání Vortováků zapsán na seznam UNECSO.
A tak se v sobotu 13. února opět setkáme na svitavském náměstí. Masopustní průvod vyjde jako
každoročně ve 14 hodin od hospody u Rumpála a po povolení k obchůzce starostou města před
starou radnicí se vydá na horní náměstí, ke stánkům se zabijačkovými hody v podání svitavského řezníka Zdeňka Křivky. Chybět nebudou i další stánky s občerstvením – pivem, trdelníky,
staročeským pečivem a samozřejmě medovinou a svařeným vínem.

Blanka Čuhelová
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Svitavské selfie letí do Vesmíru
Svitavy letos slaví 760. narozeniny - zanechte ve Svitavách svoji stopu, která přetrvá a bude
trvalým odkazem vaší osobnosti. Doufáme, že vám bude připomínat výjimečný rok, společné
okamžiky a báječná setkání. Vyfoťte se, udělejte selfie ze svitavského prostředí, kde se vám líbí,
co na vás udělalo dojem, co je pro vás zajímavé nebo prostě jen tak – sdílejte s námi tuto fotografii na facebooku nebo instagramu – označte příspěvek tímto názvem: #svitavy760
Od února vybereme každý měsíc 3 selfíčka, která získají odměnu. Zaslané fotografie můžete
zhlédnout na www.svitavy.cz (proklik na logu 760). Ze všech zaslaných fotografií bude vyrobena na konci roku velká fototapeta, která bude vylepena v nových prostorách kina Vesmír.
Svitavané se tak mohou ve Vesmíru setkat. Těšíme se.

Petr Šmerda

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení přátelé knih a výtvarného umění,
srdečně Vás zvu tuto sobotu 30. ledna v 15 hodin do Městského muzea a galerie ve Svitavách
na vernisáž výstavy
MARTIN SODOMKA - JAK SI POSTAVIT KNIHU
Na výstavě o vzniku úspěšných knih z Edice technických pohádek svitavského autora Martina
Sodomky se dozvíte, jak vznikaly čtyři knihy: Jak si postavit auto, Jak si postavit letadlo, Jak si
postavit motorku a Jak si postavit dům. Součástí výstavy jsou i reálné předlohy většiny knih
- automobil Škoda Octavie (rok výroby 1963), model dvojplošníku, motocykl Jawa 250 Sport
z roku 1965 a také nářadí potřebné ke stavbě opravdového domu.

Blanka Čuhelová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimír Mišík & Etc…
+ předkapela Jamie Marshall´s Amplifield Acoustic Band
1. / Po / 19:00 / Fabrika
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20.
století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního
prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb a několik dalších kompilací.
The Amplified Acoustic Band je pražská multižánrová hudební skupina s bluesovými kořeny
kolem anglického písničkáře, zpěváka a vynikajícího kytaristy Jamieho Marshalla s bohatým
autorským i převzatým repertoárem a výrazným aranžérským potenciálem.
Jamieho doprovázejí zkušení muzikanti s bohatou hudební minulostí, kteří jsou výraznými personami na české hudební scéně. Celkový zvuk je navíc obohacen o sólový vokální projev Svatky
Hlávkové Štěpánkové. The Amplified Acoustic Band vystupuje pravidelně na domácí i evropské
klubové a festivalové scéně a v roce 2014 vydavá debutové šestipísňové album „Jamie Marshall´s Amplified Acoustic Band, které je z části autorské.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Gioia
4. / Čt / 19:00 / Fabrika
La Gioia vznikla v roce 2008. Prezentuje hudební styl, pop operu, který spojuje populární hudbu
a operní zpěv . LA GIOIA je seskupení tří zpěváků, kteří interpretují populární písně ve stylu belcanta. Repertoár tria tvoří nejen skladby světové hudební scény, ale zejména pozoruhodné úpravy
známých slovenských hitů, které v podání La Gioia znějí dosud neslyšené originálním způsobem.
LA GIOIA v překladu z italského jazyka znamená radost. A právě s radostí, hispánským temperamentem a italskou vášní přichází LA GIOIA, aby nabídla nevšední a na hudební scéně jedinečný
hudební zážitek. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky od 14. 12. 2015. Vstupné: 280 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Miroslav Bárta: Kolaps neznamená konec
Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně zve na přednášku předního českého egyptologa
a historika Miroslava Bárty nazvanou Kolaps neznamená konec. Prof. Mgr. Miroslav Bárta,
Dr. (1969) je ředitelem Egyptologického ústavu v Praze, přednáší na FF Univerzity Karlovy
v Praze a od roku 2011 vede výzkum v oblasti Abúsír v Egyptě. Jako historik a archeolog se
věnuje i trendům v rozvoji civilizací, jejich vzestupy a pády. Výsledkem jeho práce v této oblasti
jsou knihy autorských kolektivů Něco překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011)
a Civilizace a dějiny (2013), ve kterých upozorňuje na paralelu zániku starého Egypta s dnešní
společností.
O uprchlické vlně říká: „Berme to jako nastartování procesu regenerace či transformace, z nichž
v minulosti vždy vyrostlo něco zajímavého. Opravdové stěhování národů, které teď tak trochu pociťujeme v podobě vlny uprchlíků, nás pravděpodobně teprve čeká. A nasvědčují tomu
všechny varovné příznaky už od devadesátých let minulého století.“ Přednáška prof. Miroslava
Bárty se uskuteční ve středu 10. února v 17 hodin v aule Fabriky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarní prázdniny v knihovně
V době jarních prázdnin od 22. února do 26. února bude dětské oddělení otevřeno i v dopoledních hodinách (kromě čtvrtka). Děti si mohou v knihovně nejen číst, ale i hrát stolní a deskové
hry. Ve středu dopoledne proběhne interaktivní beseda s por. Mgr. Hanou Kaizarovou na téma
Jak se nestát obětí kyberšikany (Umíš ochránit své soukromí? Víš, co není vhodné zveřejňovat?)
Knihovna se tak připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu, který upozorňuje na rizika v on-line
prostředí. Celý měsíc bude k dispozici test, v kterém si děti mohou ověřit své znalosti týkající
se bezpečného „brouzdání“ na síti. Ve čtvrtek proběhne zábavné odpoledne (společné čtení
s výtvarnou aktivitou a kvízem).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
Festival klasické hudby a spřízněných žánrů s názvem Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
již netřeba podrobně představovat. Povědomí o této významné kulturně společenské akci Pardubického kraje se rychle šíří. Cílem festivalu je popularizace klasické hudby českých i světových
autorů a zprostředkování kvalitního programu v této oblasti co nejširším vrstvám obyvatel, a to i
ve „venkovských“ regionech. V roce 2016 se uskuteční již XIII. ročník. Milovníci klasické hudby,
opery, operety i baletu se mohou těšit na řadu jedinečných koncertů a představení. Festival
bude zahájen 28. února a potrvá až do 8. května 2016.
Informace na webových stránkách festivalu: www.festival-hudebni.skutec.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tábory SVČ
21. - 26. / Ne - Pá / Bor u Skutče
Jarní pobytový tábor
Tábor pro děti, které rády hrají hry v přírodě a tvoří. Více informací na lwaltova@svitavy.cz
22. – 26. / Po - Pá / 8:00 – 16:00 / SVČ
Jarní příměstský tábor - věk 6 - 13 let, cena 1450 Kč

Robert Snášil

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nízkoprahový klub Díra
Příměstský tábor o jarních prázdninách pro děti od 8 do 15 let
Termín: 22. – 26. 2. 2016 (každý den od 8:00 do 15:30)
Cena tábora činí na 5 dní 1 200 Kč (lze přihlásit jen na některé dny). Připraven pestrý program
(např. bowling, bazén Litomyšl, Vida park Brno, bruslení). Podrobnosti a přihlášky u Radky
Pražanové, Felberova 2, mob.: 733 598 577, e-mail: tadydira@seznam.cz.

Radka Pražanová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Klára Bartošová ze ZŠ Svitavy, Felberova 2
mezi třemi úspěšnými řešiteli v Pardubickém kraji
Dne 15. 12. 2015 byla v budově Krajského úřadu Pardubického kraje oceněna vedoucím odboru školství, panem Mgr. Martinem Kissem, a koordinátorkou projektu Kraje pro bezpečný
internet, Mgr. Renatou Černíkovou, žákyně naší školy Klára Bartošová za úspěšné řešení soutěžního dotazníku. Hlavní myšlenkou projektu byla ochrana dětí před nebezpečími na internetu
a informování jejich zákonných zástupců o tom, jaká nebezpečí ve virtuálním světě hrozí a jak
jim v domácím prostředí předcházet.
Klára byla vylosována spolu se dvěma svými vrstevníky z Pardubického kraje z počtu 503 úspěšných řešitelů, což je skutečně velký úspěch. Jako odměnu dostali tito tři vylosovaní výherci
hodnotné ceny od partnera projektu, společnosti Microsoft, z nichž si Klára vybrala tablet.
Tímto jí k jejímu úspěchu gratulujeme a věříme, že bude motivací pro další žáky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besedy k volbě povolání
na ZŠ Svitavy, Felberova 2
Během ledna se přímo na naší škole konaly besedy k volbě povolání pro žáky devátých tříd.
Ze Žamberka přijeli zástupci Střední školy obchodu, řemesel a služeb. Pro žáky si připravili
praktické ukázky oborů Cukrář a Prodavač/prodavačka a zapojili je do přípravy cukrářských
výrobků a naučili je různým technikám balení dárků nejrůznějších tvarů.
Další den k nám zavítali zástupci Střední školy obchodní a služeb SČMSD z Poličky. Naši žáci
zhlédli prezentace oborů Rekondiční a sportovní masér, Kadeřník a Kosmetické služby. Účelem
těchto besed je napomoci žákům při jejich orientaci ve výběru budoucího povolání.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městské muzeum a galerie
Nabídka workshopů na jarní prázdniny
24. února (středa) je připraven sklářský dopolední program pro 10 dětských účastníků
27. února (sobota) je připraven řezbářský workshop pro dospělé, na který se mohou přihlásit
též rodiče s dítětem (děti cca od 10 let) a strávit tak společný čas. Tento workshop je celodenní
od 8 do 16 hodin i s obědem.
Pokud vás nabídka zaujala, přihlaste se předem na tel.: 461 532 704, mob.: 734 809 565, e-mail:
lektor@muzeum.svitavy.cz. Za Městské muzeum a galerii ve Svitavách Jitka Olšánová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Linka pomoci obětem kriminality a domácího
násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez
ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí
včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí,
ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek
a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů,
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže
situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku
mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat. Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů. Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konec roku se ZO Kardio Svitavy a Polička
21. listopadu jsme navštívili Dům na půl cesty v obci Květná. Květná zahrada, jak se organizace poeticky jmenuje poskytuje zázemí ohroženým a rizikovým mladým lidem, kteří se vracejí
z jiných zařízení pro péči o mládež, nebo z výkonu trestu. Ředitel pan Mgr. Raditsch, nás informoval o cílech, metodách, právní ochraně i sociálním podnikání. Prohlédli jsme si statek
i přilehlý objekt se zvířaty. Také jsme podpořili místní podnikání nákupem sýrů domácí výroby.
Pobyt jsme zakončili pozdním obědem, který tam pro nás připravili. Této akce se zůčastnilo
73 členů. Při zpáteční cestě na vlakovou zastávku se živě debatovalo o záslužné práci při resocializaci mládeže.
17. prosince v podvečer se uskutečnilo neformální setkání skupinky našich členů na svitavském
náměstí. U vánočního stromu jsme zažili pravou adventní atmosféru. Přípitek vánočním punčem
a zazpíváním několika koled, nás naladilo do dalších akcí.
V sobotu 19. 12. jsme ( již podruhé) autobusem vyjeli do Neratova. První zastávka v dopoledních hodinách byla na Zemské bráně. Počasí bylo nádherné a tak nezůstalo pouze u prohlídky
kamenného mostu, ale většina zúčastněných se prošla podél Divoké Orlice k Ledřičkově skále
nebo na Pašeráckou lávku. Pak jsme pokračovali do obce Neratov. V chráněných dílnách byl už
pro nás připraven oběd. Cílem tohoto výletu byl odpolední Adventní koncert kapely „Oboroh“
v chrámu na nebe vzetí Panny Marie. Ten byl po požáru na konci 2. světové války dlouho nepřístupný. Před dvaceti lety započaly stavební úpravy, kostel dostal prosklenou střechu a na jeho
průběžných obnovách se podílejí i lidé s postižením v místních chráněných dílnách. V chrámu
se denně konají bohoslužby, celoročně koncerty i divadelní představení. Pojedeme za rok zase.
Slavnostní zakončení s rokem 2015 tentokráte organizovali 28. prosince naši členové z Poličky.
Restauraci Jordán jsme obsadili do posledního místa. Již při vstupu do sálu, vonělo na prostřených stolech vánoční cukroví. Po svíčkové či řízku přišlo vhod místní pivo. Oficiální zahájení,
před programem taneční skupiny poličských členek našeho klubu a volnou zábavou se ujal slova
předseda ZO pan Pokorný. Poté promluvil poličský starosta pan Martinů, který vyjádřil obdiv
nad množstvím našich akcí. Poděkoval všem organizátorům a vedení ZO za záslužnou práci
a všem popřál hodně zdraví a úspěchů do Nového roku 2016.
A tomu se přidáváme i my - členové.

Marta Kubinová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Výstava voskových figurín
Zvláštní lidé - katastrofy lidského těla
Seznamte se s velice zvláštními lidmi, s osobami jejichž postižení bylo prokletím, ale i darem.
Od pradávna se v naší společnosti vyskytovali jedinci svým zevnějškem výrazně vystupující
z davu. Společnost se jich stranila, ale zároveň byla přitahována jejich zvláštnostmi. Z postižení
takových lidí často pramenila neskutečná síla a odhodlání vzepřít se osudu a předvést okolí svůj
neobyčejný vzhled jako dar, chtěli být respektováni a uznáváni. Pracovali v cirkusech a panoptikách ,mnohdy se naučili i neuvěřitelným kouskům, kterými ještě více podněcovali zvědavost
návštěvníků.
Předkládáme Vám jedinečnou možnost poznat tyto výjimečné lidi na vlastní oči, můžete spatřit
lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji, čtyřma očima, několik siamských dvojčat nebo muže
s vlčím syndromem…
Podle dobových pramenů bylo umělci v petrohradském antropologickém muzeu vytvořeno
25 věrných napodobenin z vosku, byly použity lékařské oční a zubní implantáty a do vosku
vpichované pravé lidské vlasy, proto sochy působí dokonale živým dojmem. Výstava je díky
svému tématu unikátem.
Výstava se koná v termínu od 22. 02. 2016 do 28. 02. 2016 ve Fabrice
(Wolkerova alej 92/18) ve Svitavách, je otevřeno denně od 10:00 do 18:00.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátké ohlédnutí z našeho města
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karneval
na ledě

Sobota 30. 1. 2016 / 14:00 – 16:00 h.
Zimní stadión Svitavy
- děti v maskách ZDARMA
- děti bez masek v doprovodu rodičů 20 Kč
- bruslaři bez masek 25 Kč

NA VŠECHNY SE TĚŠÍME
Více info: Miroslav Skočovský, 737 525 576, skocovsky@svitavy.cz

Støedisko volného èasu Svitavy
Purkyòova 284/1, 568 02 Svitavy
tel.: 731 605 950
www.svc.svitavy.cz

Zimní pøímìstský tábor
SVÈ TRAMTÁRYJE Svitavy

Termín: 22. – 26. 2. 2016
Program od 8,00 do 16,00 hodin.

Cena : 1450,- Kè

zahrnuje 4 x OBÌD, pojištìní,cestovné pøi výletech,
vstupné a výdaje na program

Podmínky úèasti :
1. vìková hranice 6 – 12 let
2. dobrý zdravotní stav
Pøihlášky
SVÈ Svitavy, Purkyòova 284/1
e-pøihláška:
skocovsky@svitavy.cz, ppadyasek@svitavy
info: 734 287 285, 737 525 576

â

newsletter města Svitavy

Kultura
Leden
29. Pá / 17:00 - 21:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
aneb Tančíme s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Astra
Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila.
Vstupné: 60 Kč (sleva pro seniory - 40 Kč)

 20:00/ klub Tyjátr
Insania + Gutter Slut
Insania / crossover-metal (Brno)
Legenda tvrdě alternativní scény hraje svůj
osobitý crossover tvrdých kytar s moderními
syntezátory a samply. Skupina Insania, která
dodnes kolísá na pomezí hardcore a metalu, nasadila od samého počátku ve své tvorbě zběsilé tempo. Získala také řadu ocenění
v rockově zaměřené anketě Břitva, kde mimo
jiné také vstoupila do „Galerie legend“.
Gutter Slut / grind (Havířov).
Vstupné: 120 Kč

30. So / 14:00 / ledová plocha na stadionu
Karneval na ledě
 15:00 / městské muzeum a galerie
Jak si postavit knihu
Vernisáž výstavy o vzniku úspěšných knih
z Edice technických pohádek svitavského autora
Martina Sodomky. Dozvíte se, jak vznikaly čtyři
knihy o tom, jak si postavit auto, letadlo, motorku a dům.

 18:30 / klub Tyjátr, kino Vesmír
Svitavská klapka - 5. ročník
Svitavská klapka se připravuje na svůj pátý
ročník. Kvůli rekonstrukci svitavského kina se
tentokrát nekoná v prosinci, ale na všechny
návštěvníky se těší 30. ledna. V nových prostorách kina vás čekají filmy od známých
i nových autorů, vyhlášení výsledků soutěže
Svitavská klapka Junior a nezapomněli jsme ani
na hudební program. Už tradičně hrají Dozing
Brothers, poslechnout si můžete přijít i Dominika Zezulu a další. Všechny detaily budou postupně představovány na facebookové stránce
Svitavská klapka. Vstupné: dobrovolné

30. - 31. So - Ne / 9:00 - 17:00 / Nadační
dům Josefa Plívy

Seminář reiki
Dvoudenní seminář přírodní harmonizační
metody. Seminář je zaměřen hodně prakticky,
vhodný i pro děti (asi od 6 let). Vede Mgr. Jitka
Studénková. Místa na seminář jsou omezena,
info a rezervace: studenkova@jitkastudenkova.
cz. Cena 1999 Kč
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Únor
1. Po / 19:00 / Fabrika
Vladimír Mišík & ETC…
+ předkapela JAMIE MARSHALL‘S AMPLIFIED
ACOUSTIC BAND (UK/CZ)
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20.
století. Vstupné: 250 Kč. Více na straně 15

2. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadlo Scéna Zlín: Sindibád mořeplavec
Příběh provoněný exotikou a Orientem, plný
humoru a napětí na motivy Pohádek z tisíce
a jedné noci. Doporučeno: 3. – 7. ročník ZŠ,
nižší ročníky SŠ, veřejnost. Vstupné: 45 Kč

 17:30 / Fabrika
Vystoupení pěveckých sborů ZUŠ

3. St / 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer
Srdečně zveme všechny příznivce literatury na
večer naplněný četbou z vašich oblíbených knih.
Vstup volný

4. Čt / 17:00 / kino Vesmír
Jindřich Štreit – Šance pro život
Všem, kterým není oblast pomoci bezdomovcům i ostatním osobám ohroženým sociálním vyloučením lhostejná, nabízíme návštěvu
velice poutavé výstavy fotografií světoznámého
fotografa, který na nich dokumentoval život
bezdomovců v našem městě a okolí.

 19:00 / Fabrika
La Gioia
Prezentuje hudební styl, pop operu, který spojuje populární hudbu a operní zpěv. LA GIOIA
je seskupení třech zpěváků, kteří interpretují
populární písně ve stylu belcanta.
Vstupné: 280 Kč. Více na straně 15

5. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples gymnázia - oktáva
Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 140 Kč na místě,
předprodej na recepci ve Fabrice

 20:00 / klub Tyjátr
DON‘T WORRY BE PUNK SVITAVY
Prostory budou otevřeny několik hodin před
startem kapel. LineUp:
20:00 Zputnik. 21:00 VISION DAYS (prodloužený setík, zbrusu nové i zbrusu staré písně)
22:00 Tragedis. Vstupné: 100 Kč

6. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
KOVÁŘSKÝ WORKSHOP PRO DĚTI
Na workshopu se děti naučí pracovat
s kovářským nářadím, vlastnoručně si nad výhní
a na kovadlině ukují kovové předměty dle výběru. Zájemci do 15 let se mohou hlásit v muzeu

na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu.
V ceně je mzda odborného lektora, materiál,
zapůjčení všech pracovních a ochranných
pomůcek, oběd, pitný režim.

 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

8. Po/ 9:00 / Fabrika, učebna č. 2
Sourozenecké konstelace
Vzdělávací interaktivní seminář na téma sourozeneckých vztahů vede psycholožka Mgr. Monika Čuhelová. Cena 30 Kč pro členy a 50 Kč pro
nečleny Krůček, z.s., objednávejte se na: cuhelovamonika@gmail.com či mob.: 739 085 457

9. Út / 15:00 - 17:00 / MC Krůček
Zimohrátky na Cihelně
Užijeme si zimní hrátky, připravena bude spousta zimních stanovišť i tvoření, akce se bude
konat pouze za vhodných meteorologických
podmínek (sníh), sledujte web www.mckrucek.
cz či facebook či volejte na mob.: 733 518 999

10. St / 13:00 – 18:00 / Fabrika
Valentýnský ples Domov na rozcestí Svitavy
K poslechu a tanci zahraje kapela ABC.
Vstupné: 160 Kč

 17:00 / Fabrika, aula
Kolaps neznamená konec
– prof. Miroslav Bárta
Přednáška předního českého egyptologa a historika – jaká je paralela zániku starého Egypta
a starých civilizací s dnešní společností?
Vstupné dobrovolné

 19:00 / Ottendorferův dům
Renata a Igor Ardaševovi
Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč), předprodej od 27.1.2016 v recepci Fabriky. Koncert
v rámci KPH.

11. Čt / 19:00 / Fabrika
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
D. C. Jackson: MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
(Divadelní abonentní cyklus Jaro - léto 2016)
Vstupné: 350 Kč, předprodej od 28. 1. v recepci
Fabriky.

12. Pá / 19:00 / Fabrika
Maturitní ples obchodní akademie 4. B
 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání - s akcí na baru. Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru
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13. So / 14:00 / náměstí Míru
Masopust a zabijačkové hody
 19:00 / Fabrika
Ples Qanto
 20:00 / klub Tyjátr
Koncert - WRATH OF GOD 5

15. Po / 9:00/

Fabrika, učebna č. 2.

Prarodiče a výchova dětí
– Jak společně vycházet
Vzdělávací interaktivní seminář na téma
prarodičů zasahujících do výchovy vede psycholožka Mgr. Monika Čuhelová. Cena 30 Kč pro
členy a 50 Kč pro nečleny Krůček, z.s., objednávejte se na e-mail: cuhelovamonika@gmail.com
či mob.: 739 085 457

Kino Vesmír
Leden
29. / Pá / 19:30

Už teď mi chybíš GB 2015
Dojemná romantická komedie, příběh o přátelství, rodině a lásce. Dvě nejlepší kamarádky
musí jednou začít žít „dospěle“. Toni Colette
a Drew Barrymore v hlavních rolích.
Režie: Catherine Hardwicke
Vstupné: 100 Kč / titulky / 112 minut
30. / So / 18:30

Svitavská klapka
Přehlídka mladých amatérských filmařů ze Svitav a okolí.

Únor
1. / Po / 19:30

Vánoční kameňák ČR 2015
Starosta města Kameňákov se rozhodne
postavit na hoře Říp skokanský můstek… a tak
navštíví věčně opilého prezidenta republiky…
Komedie. Režie: F. A. Brabec
Vstupné: 60 Kč / 86 minut
2. / Út / 19:30

Ztraceni v Mnichově ČR 2015
Devadesátiletý papoušek, který patřil Edouardu Daladierovi a zažil mnichovskou dohodu
v roce 1938 se ocitne v roce 2008 v Praze…
Komedie, drama. Režie: Petr Zelenka
Vstupné: 80 Kč / 105 minut
3. / St / 19:30
Muž na laně USA 2014
Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi světového
obchodního centra přešel jediný člověk a nikdy
ho žádný nebude následovat… Dobrodružné
životopisné drama. Režie: Robert Zemeckis
Vstupné: 80 Kč / titulky / 123 minut

2/2016, www.svitavy.cz

4. / Čt / 19:30
Wilsonov ČR 2015
Detektivní komedie ve stylu slavných filmů
Adéla ještě nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech. Režie: Tomáš Mašín
Vstupné: 80 Kč / 115 minut

31. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

5. - 6. / Pá, So / 17:00

1. Po / 20:10 / hala Na Střelnici

Alvin Chipmunkové: Čiperná jízda USA 2016
Rychle a chlupatě. Rodinná komedie o třech
čiperných veverkách! Režie: Walt Becker
Vstupné: 125 Kč / do 15 let 100 Kč / dab. / 92 min.
5. - 6. / Pá, So / 19:30

Padesát odstínů černé USA 2015
Dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá parodie. Erotický hit a drzá komedie jdou skvěle
dohromady… Režie: Michael Tiddes
Vstupné: 110 Kč / titulky / 88 minut
8. / Po / 19:30
Spectre USA, GB 2015
Bond, James Bond. Daniel Craig je zpět jako
agent 007 ve 24. bondovce! Režie: Sam Mendes
Vstupné: 100 Kč / titulky / 150 minut
9. / Út / 19:30

Dánská dívka GB, USA 2015
Film inspirovaný neuvěřitelným životním
osudem. Romantické drama o nelehkém
zdolávání překážek, které nám brání v tom,
abychom našli své Já… Režie: Tom Hooper
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut

Festival barevného minivolejbalu - turnaj
Volejbal: mladší žactvo

Únor
Bohemilk Tuři Svitavy – Ariete Prostějov
Basketbal: Kooperativa NBL		

6. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Šlapanice
Volejbal: ženy – 2. liga

 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II
Volejbal: junioři – 1. liga

 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK KARA Trutnov
Basketbal: oblastní přebor U 11

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – ŠSK Bílovec
Volejbal: juniorky – 1. liga

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Slávia Uherské Hradiště
Volejbal: kadetky – 1. liga

10. / St / 19:30

 17:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– BK Vysoká nad Labem

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází USA 2016

Basketbal: VČL muži		

Když bylo nejhůř, šest mužů našlo odvahu udělat
správnou věc. Akční drama. Režie: Michael Bay
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 144 minut

 20:00 / hala Na Střelnici
FBK Svitavy - FBC Kanonýři Kladno

11. - 13. / Čt, Pá / 19:30, So / 17:00 a 19:30
Decibely lásky ČR 2016 PREMIÉRA!
Romantický příběh s písničkami Michala Davida. Příběh o touze po lásce. Scénář a režie:
Miloslav Halík
Vstupné: 140 Kč / 85 minut
15. / Po / 19:30
Padesátka ČR 2015
Zimní komedie. Co se stane na horách, zůstane
na horách, a dole ať si dělaj, co chtěj… takovej
horskej humor. Režie: Vojtěch Kotek
Vstupné: 100 Kč / 97 minut

Florbal: 19. kolo, 1.liga mužů

7. Ne / 18:00 / hala Na Střelnici
Bohemilk Tuři Svitavy – Geosan Kolín
Basketbal: Kooperativa NBL		

13. So / 15:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – BC Nový Jíčín
Basketbal: liga mladších žáků U 14

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – BC Nový Jičín
Basketbal: 2. liga muži

14. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

SPORT
Leden

Basketbal TJ Svitavy – Torola Snakes Ostrava
Basketbal: liga mladších žáků U 14

 11:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – KK Valašské Meziříčí
Basketbal: 2. liga muži

30. So / 10:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žáků – turnaj
Volejbal: starší žáci – Český pohár
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