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

Alice Štrajtová Štefková

Zveme vás na další Svatováclavský košt
Rádi bychom vás pozvali na tradiční zářijovou oslavu vína, která bude zahájena přípitkem
v sobotu 24. září ve 14 hodin v horní části náměstí Míru. Čeká vás ochutnávka různých druhů
vín ze sklenek s emblémem Svitav. K degustaci vám bude hrát různorodá muzika. Jako hlavní
host zahraje a zazpívá Bára Hrzánová & Condurango. Oslavy se zúčastní i zástupci našeho
partnerského města ze Žiaru nad Hronom. Doufáme, že s sebou přivezou krásné počasí. Akce
je podpořena záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
Alice Štrajtová Štefková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:00 – 14:10

Zahájení Svatováclavského
koštu 2016

14:10 – 14:45

BAOBAB (1. blok)

15:00 – 15:35

BAOBAB (2. blok)

16:00 – 16:45

Der Šenster Gob

17:30 – 18:20

Dozing Brothers

19:10 – 20:20

Condurango

21:00 – 22:00

Circus Problem

Dny evropského dědictví ve znamení derniéry výstavy vlaků
Ke Dnům evropského dědictví se už tradičně připojujeme ve Svitavách speciálními akcemi pro
veřejnost v muzeu. Letos bude připomenutí historie spojeno s derniérou sezónní výstavy Vlaky,
vláčky, koleje, která mapovala 120 let, kterými prošla od svého založení dráha Svitavy – Polička.
Ano, letošní úspěšná výstava v polovině září končí. Od jejího otevření koncem května do konce
července ji navštívilo více než dva tisíce platících návštěvníků z České republiky i zahraničí (Norska, Ukrajiny, Brazílie, USA, Číny…) a je příjemné číst pochvalné odezvy v knize návštěv. Nejen
na výstavu, ale také na město Svitavy. Je příjemné být na své město pyšná.
V neděli 18. září budete mít možnost vidět tuto výstavu naposledy… Potom už začneme demontovat, balit a vracet exponáty svým majitelům. Mnozí se již na ně těší. Ráda bych poděkovala
všem, kteří se na výstavě podíleli, ale především dvěma pánům. Jejímu autorovi Pavlu Stejskalovi
a Milanu Meislovi ze Svitav, který nám na dlouhé čtyři měsíce zapůjčil své velké kolejiště řízené
počítačem. A také s návštěvníky v muzeu trávil jednou týdně velkou část svého volného času
i dovolené, aby vláčky byly v pohybu. Oba bez nároku na honorář jako dar městu Svitavy
k jeho narozeninám. A tak vás srdečně zvu na rozloučení se s výstavou, které proběhne v neděli
18. září od 9:00 do 17:00 hodin. Po celý den bude v provozu zmíněné kolejiště, výstavou vás
provede její autor Pavel Stejskal, děti si za pomoci lektorů budou moci na výstavě vyrobit mašinky z papíru a v muzejních dílnách ze dřeva. Po celý den bude otevřeno také Železniční muzeum,
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které vzniklo letos v květnu v opuštěné zastávce v Květné. Ze Svitav se tam dostanete každou
sudou hodinu vláčkem z obou svitavských železničních stanic. Na muzejní zahradě pro vás
i vaše děti chystáme milé překvapení, ale protože v provozu zde bude unikátní Síčova drobná
železnice v měřítku 1:8 z Ostravy. Parní lokomotiva bude v zapojených vagoncích vozit po celý
Blanka Čuhelová

den děti i dospělé po 60 metrů dlouhých kolejích.

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

Slavíme svátek seniorů
ve Svitavách
a 130. výročí
nemocnice

30. září

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Ve Svitavách svátek seniorů oslavíme v pátek 30. září. Při této příležitosti je připraven dopolední program
v nemocnici, ve kterém si připomeneme 130 let od založení svitavské nemocnice. Za asistence
průvodců bude možné si v 9, 10 a v 11 hodin prohlédnout nemocnici doslova „od půdy až po
sklep“. Mimořádně se návštěvníci dostanou i do prostor operačních sálů. Výstavou fotografií si
připomeneme historické souvislosti rozvoje nemocnice.

Program:

Pro seniory je od 13 hodin v městském muzeu připravena komentovaná prohlídka muzea

9:00, 10:00, 11:00
• komentované prohlídky technického zázemí
nemocnice (max. 20 členné skupiny)
9:00–17:00
• výstava o historii nemocnice
• prevence zdraví (měření krevního tlaku, cukru v krvi...)

a muzejní dílny – řemeslné workshopy. Poskytovatelé sociálních služeb (Salvia, Charita, Domov

nemocnice/hala

městské muzeum
13:00–17:00
• komentovaná prohlídka muzea
• muzejní dílny - řemeslný workshop
• prezentace poskytovatelů sociálních služeb
(Salvia, Charita, Domov na rozcestí)

• prezentace VZP
• občerstvení zajištěno, vstup volný
16:00

• koncert kapely The Dozing Brothers
Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka.

na rozcestí) a Všeobecná zdravotní pojišťovna zde představí své služby a produkty. Připraveny
jsou informace o celorepublikovém projektu Senior pasy. V 16 hodin vystoupí hudební skupina
The Dozing Brothers.
Vstup je volný a drobné občerstvení je zajištěno. Podrobné informace o programu budou uvedeny na plakátech, na facebooku a webu města a klubu seniorů. Milí senioři, připojte se s námi
k oslavám a buďte součástí budování tradice oslav svátku seniorů v našem městě. Akce se koná
pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
Milena Brzoňová, Klub seniorů Svitavy a Alice Štrajtová Štefková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální dopravní situace ve městě
V našem městě dochází v tuto dobu k několika dopravním omezením. Aktuální stav bude průběžně doplňován. Na webové stránce města ho naleznete v aktualitách i pod samostatným
odkazem vpravo - pod logem 760.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ ZDE

Dějiny udatného českého národa
Během měsíce září bude v pasáži Fabriky ke zhlédnutí výstava Dějiny udatného českého národa
a pár bezvýznamných světových událostí. Jedná se o leporelo v nadživotní velikosti, které zobrazuje krajinu, na níž se odehrávají příběhy z naší historie od pravěku až po současnost. Autorkou
výstavy je výtvarnice a spisovatelka Lucie Seifertová, která za stejnojmennou knihu získala mj.
prestižní ocenění Zlatá stuha v kategorii Literatura faktu a populárně naučná literatura pro
děti a mládež. Oficiální vernisáž a workshop s Lucií Seifertovou se uskuteční v pátek 9. září
v 16 hodin v knihovně. Na místě budou k prodeji knihy Lucie Seifertové. Srdečně zveme celé
rodiny. Akce se koná při příležitosti oslav města.

Marta Bauerová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Neděle 25. 9. / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Víti Marčíka: Popelka
Klasická pohádka pro děti
Hraje: Víťa Marčík a Vítek MaRČÍK
Scénář, režie: Vítězslav Marčík
Výroba loutek a hudba: Vítězslav Marčík jr.
Výroba scény: V + V Marčík, Eva Marčíková
Prvního potlesku na otevřené scéně se pohádka dočkala 9. června 2006 ve Vimperku v rámci
osmihodinového pásma Komediantů. Autoři této hry, táta s bratrem Víťou (který ve hře rovněž
vystupuje), se poměrně věrně drželi syrové předlohy bratří Grimmů. Když však došlo na závěrečnou scénu, v níž holoubci vyklovávají sestrám a maceše oči, rozhodli se pro vlastní invenci.
Nutno dodat, že nový konec způsobuje divákům (zvláště těm, co už odrostli školním lavicím)
větší trauma než ten původní. Zjevně nám dělá větší problém přijmout nabízené splynutí duší
v nebi (či snu), než se smířit s krvavým starozákonním aktem pomsty (protože jim to patřilo),

V. MTB DUATLON
ROSNA

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:
STŘEDA 28.9.2016 - 11.00
PLÁŽ RYBNÍKA ROSNIČKA
SVITAVY

k němuž jsme současnou společností vychováváni. Ač bylo upozornit na tento „rozpor“ patrně
POHÁR
ČESKOMORAVSKÉ
VRCHOVINY

hlavním smyslem, tématem této hry, rozhodli se nakonec taťka s bráchou, ovlivněni reakcemi
z řad malých i velkých diváků, „neuspokojivé“ vyústění příběhu pozměnit.

Jana Mandlová

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

MTB duatlon Rosna
Bike club Svitavy zve příznivce horských kol a běhu na pátý ročník MTB duatlonu Rosna, který
se uskuteční ve středu 28. září u rybníka Rosnička. Akce je určena veřejnosti a prezentace dospělých je od devíti hodin. Dětské závody opět zaštiťuje Tramtáryje SVČ a přihlásit své ratolesti
můžete od 13 hodin. Podrobnosti k celé akci najdete na www.mtbduatlonrosna.cz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM AKCE:
9.00 – 10.30
11.00
13.00 - 13.45
14.00
cca 15.00

PREZENTACE NA HLAVNÍ ZÁVOD
START HLAVNÍHO ZÁVODU
PREZENTACE NA DĚTSKÉ ZÁVODY
START DĚTSKÝCH ZÁVODŮ
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁVODU A
POTÉ I CELÉHO POHÁRU ČMV 2016

Interaktivní beseda Jak se s dětmi učit?
Přemýšlíte nad tím, jak zlepšit přípravu dítěte do školy? Jak se s dítětem učit, kde mu nechat
zodpovědnost a kde volnost? Máte chuť se dozvědět o různých přístupech ke vzdělávání dětí?
Chcete se naučit praktické vychytávky? Pro rodiče všech školních dětí. Tipy, rady a zkušenosti

WWW.MTBDUATLONROSNA.CZ

psycholožky Mgr. Moniky Čuhelové, která se na vás těší v pondělí 19. září 16:30 - 17:30 v kanceláři MC Krůček. Vstup 30 Kč členi, 50 Kč nečleni.

MC Krůček

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

23. - 24. / So - Ne / 17:30 – 7:00 / Svitavy
MŮRA – v okolí oblíbená noční outdoorová šifrovací hra
SVČ Tramtáryje zve všechny starší 15 let na 5. Můru – noční outdoorovou šifrovací hru. POZOR! - pouze tato hra je určena spíše Svitavákům…! Vezměte kamarády a zažijte to, co jste ještě
nezažili. Vyrazíte se toulat od večera do rána městem a jeho okolím, budete řešit různé úkoly
a šifry. Můra prověří nejen váš postřeh, logické myšlení, vědomosti, fyzické a psychické síly, ale
vyzkoušíte si, jak fungujete v týmu i sami za sebe vstříc náročné i zábavné situaci.
Tým 3-5 lidí / 120 Kč / osoba, max. počet 15 týmů, proto prosíme s přihlášením si pospěšte.
Přihlášky si vyžádejte na e-mailu: ppadyasek@svitavy.cz., do pátku 23. 9. 2016.
Hrát mohou starší 15 let, mladší 18 let musí doložit souhlas rodičů, který bude na požádání
přiložen u přihlášky.
Doporučujeme si projít základy šifrování.

Těší se Můra - tým SVČ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MTB duatlon Rosna
Milí přátelé,
čeká nás hudební událost! Do Svitav míří jeden z nejlepších bluesmanů současnosti – Will Johns
– synovec Erica Claptona, Gerge Harrisona a Micka Fleedwooda, což se zdá až neuvěřitelné!

Pondělí 12. září v 19:00 hodin – Fabrika:
Will Johns Band (UK/CZ) - Czech tour 2016

Will Johns je uznáván jako jeden z nejvýraznějších a nejzajímavějších umělců na dnešní britské
bluesové scéně. Jeho hra na kytaru je moderní, ale zároveň respektuje i bohatou historii blues.
Zkušenosti a dovednosti, které přecházejí z generace na generaci, jsou zde jednoznačně zachovány,
protože Will má přímou spojnici na zlaté časy hudby – jeho strýci jsou (či byli) Eric Clapton, George
Harrison a Mick Fleedwood! Od patnácti let se Will sám učil na kytaru, ale s obrovskou podporou svého světově proslulého strýce, bluesmana Erica Claptona. Will Johns prostě „krvácí“ BLUES!
(v originále „bleeds the blues“). Will je velmi respektovaný skladatel, byl tři roky po sobě (2012
- 2014) nominován za „nejlepší původní píseň“ na British Blues Awards. Má fanoušky po celé Británii
a pravidelně se účastní prestižních akcí jako jsou Birmingham Jazz & Blues Festival či Cambridge Rock
Festival. Will zatím vydal dvě sólová alba, vynikající Count On Me (2008), a neméně skvělé Hooks
& Lines (2012). Johnsovo české a slovenské turné se uskuteční v rámci celoevropského promotion
jeho třetího alba „Something Old, Something New“ (Něco starého, něco nového), které vyjde na
jaře 2016. Will také pravidelně hostuje s novou britskou bluesovou hvězdou, fantastickou zpěvačkou
Malayou Blue (www.malayablue.com).
Ukázka ZDE.
Další velkou Willovou vášní jsou Cream, dodnes jednozančně nejlepší kapela jeho strýce Erica Claptona. Jezdí a vyprodává velké divadelní sály po celé Británii buď v revivalové sestavě Fresh Cream
(Čerství Cream) s Malcolmem Brucem na basu a Chrisem Pagem na bicí, nebo v sestavě Sons of
Cream (Synové Cream), opět s Malcolmem Brucem a Kofi Bakerem na bicí.
Ukázka: ZDE.
Will Johns – kytara, zpěv, Tomáš Liška – baskytara, Tomáš Hobzek – bicí
Milí přátelé, nevěřím, že si necháte takové setkání ujít… Těšme se! Petr Mohr
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Český etnolog, spisovatel a novinář Mnislav Zelený
Je český etnolog, spisovatel a novinář. Do Jižní Ameriky jezdí přes čtyřicet let a díky svým pobytům mezi amazonskými indiány se stal nejuznávanějším odborníkem na život a kulturu domorodých etnik Amazonie.
V roce 1989 ho adoptoval kmen Yawalapitiů a jeho duchovní otec šaman Guňitze mu dal
jméno Atapana, což znamená List zelené palmy. V letech 1996 až 2001 byl velvyslancem ČR
v Kolumbii a Ekvádoru
Založil nadaci Velká Amazonie a pralesní vědeckou stanici – jejich cílem je přispět k poznání
života v Amazonii a alespoň trochu zpomalit rozpad indiánské civilizace.
„Já jsem šel s kůží na trh před více než 45 lety, protože mě lákalo, jak lidé jinde žijí, jak myslí,
jakou mají víru, co vědí o světě a kosmu. A k tomu je třeba s nimi žít, získat si jejich důvěru, přijít
s hlavou skloněnou bez zpupnosti bělocha a naopak láskou si je získat tak, aby mne přijali. To
byla a je vždy moje zásada.
Pomáhal jsem obecně proti bělošskému tlaku, který je likviduje pět set let, proti hledačům
zlata v Roraimě či na Cauře, proti naftařským firmám v oblasti Kofánů, proti vládním stavbám
vodních elektráren na brazilském Xingú, proti statkářské mafii v severní Brazílii namířené proti indiánům Macushi. Účastnil jsem se jejich manifestací a hlavně podporoval jejich hrdost.
A to jsem podle výše uvedených teoretiků arogantní rasista! Ať mí kritici opustí svá teplá místa výzkumných pracovníků, doktorandů a teoretiků placených z peněz daňových poplatníků
a jdou se svou kůží na trh do světa. Já jsem náš stát nestál nikdy ani korunu. Na všechny pobyty
jsem si vydělal vlastníma rukama jako stavební či přístavní dělník, číšník, natěrač, zahradník,
uklízeč domů či válečný zpravodaj v Londýně, Rotterdamu, Hamburku, Rio de Janeiru, Quitě,
Hondurasu.
A právě pro mé terénní výzkumy mezi amazonskými indiány, jsem byl na počátku devadesátých let minulého století požádán světově uznávanou kulturně antropologickou celebritou
Johannesem Wilbertem, abych pro famózní projekt Encyclopedia of World Cultures vypracoval
dokonce dvě studie: o etniku huarayo a yawalapiti. Nevybrali si žádného teoretika znalého
všech pouček, ale člověka, který z reálného terénu přináší nejnovější zprávy o stavu etnika
s jeho materiální i spirituální kulturou.“
(http://literarky.cz/blogy/mnislav-zeleny-atapana/22563-diskuze-jsem-opravdu-arogantni-ra
sista-k-lanku-ktery-vyvolal-poboueni)

Beseda s Mnislavem Zeleným se uskuteční 4. října v 17:00 hodin
v Ottendorferově domě. Vstupné 50 Kč.
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DOBRÁK OD KOSTI
Trasu z KOŠIC do PRAHY jedou dva jezdci na koloběžkách!
PROČ?
Hlavní postavy projektu Dobrák od kosti jsou Petr Filipec a Vojtěch Špišák. Petr je po úspěsné
transplantaci kostní dřeně a Vojta je zapsán v registru dárců kostní dřeně. Tito dva pánové se
rozhodli, že procestují na koloběžkách Slovenskou a Českou republiku. Celá trasa je dlouhá
1000km a oni to zvládnou jen během dvou týdnů. Na této dlouhé cestě si dali za cíl říci co nejvíce nahlas lidem své příběhy a udělat osvětu v rámci darcovství kostní dřeně.
Lidem chtějí ukázat obě strany:
a) vyléčeného, který díky transplantaci od vhodného dárce dostal šanci na život
b) a člověka, který dobrovolně vstoupil do registru dárců kostní dřeně, aby mohl v případě
potřeby šanci na život někomu dát.
V České republice navštíví Zlín, Ostravu, Olomouc, Brno, Svitavy, Pardubice a Prahu. Na jednotlivých zastávkách bude připravený informační stan, kde se lidé budou moci dozvědět vše co
je zajímá o transplantaci kostní dřeně a vstupu do registru dárců kostní dřeně. Hlavně budou
mít možnost poznat oba aktéry a poslechnout si jejich příběhy, a zeptat se na vše co je zajímá.

Přijďte na svitavské náměstí a dozvíte se více.
15. září v 17:30 hod před základní školou
Oficiální stránky celé akce můžete najít na www.dobrakodkosti.sk

sledujte zde

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

KNOFLÍKOVÝ DEN na podporu Centra J. J. Pestalozziho
Jednodenní sbírková akce Centra J. J. Pestalozziho proběhne ve středu 21. září 2016 od 8 do
16 hodin v Chrudimi, Pardubicích, Jihlavě, Svitavách a Havlíčkově Brodě.
Cílem sbírkové akce je výběr finančních příspěvků do zapečetěných pokladniček na pomoc
dětem, dospělým i seniorům v nelehké životní situaci prostřednictvím odborných služeb Centra
J. J. Pestalozziho.
Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje
o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života. Organizace má své sídlo
v okresním městě Chrudimi, ve Svitavách provozuje krizové centrum a odborné sociální poradenství.
Centrum J. J. Pestalozziho poskytuje následující služby:

ZDE

- Asistovaný kontakt
- Azylový dům Chrudim

Zde jsou k dispozici ke stažení

- Domy na půl cesty Hrochův Týnec a Havlíčkův Brod

i veškeré prezentační materiály

- Krizová centra Chrudim, Svitavy a Jihlava

vytvořené k výročí 20 let v oblasti

- Odborné sociální poradenství Chrudim a Svitavy

pomáhání. Formát PDF (6,5 MB).

- Poradenské centrum pro děti a mládež Chrudim
Pod jednotlivými sociálními službami se skrývají desítky odborných činností. Podrobný popis
služeb i těchto činností naleznete po rozkliknutí jednotlivých služeb na webu organizace:
http://pestalozzi.cz/
Podpořte organizaci, která v případě potíží podporuje Vás, Vaši rodinu nebo Vaše přátele.
Děkujeme. Na základě informací z Centra J. J. Pestalozziho zpracoval: Erich Stündl, koordinátor
prevence kriminality MěÚ Svitavy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Krátké ohlédnutí ze života našeho města / TOP TÝDEN OSLAV

Oslavy 760. výročí / VERNISÁŽ GALERIE VENKOVKA

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZDE

Oslavy 760. výročí / KONCERT SKUPINY JELEN

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZDE

Oslavy 760. výročí / SLAVNOSTI DECHOVÝCH HUDEB, PŘEHLÍDKA MAŽORETEK

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZDE

Oslavy 760. výročí / ŘEZBÁŘSKÝ MEMORIÁL

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZDE

Oslavy 760. výročí / POUŤ SVATÉHO JILJÍ

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZDE

â
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POHÁR
ČESKOMORAVSKÉ
VRCHOVINY

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:
STŘEDA 28.9.2016 - 11.00
PLÁŽ RYBNÍKA ROSNIČKA
SVITAVY

PROGRAM AKCE:
9.00 – 10.30
11.00
13.00 - 13.45
14.00
cca 15.00

PREZENTACE NA HLAVNÍ ZÁVOD
START HLAVNÍHO ZÁVODU
PREZENTACE NA DĚTSKÉ ZÁVODY
START DĚTSKÝCH ZÁVODŮ
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁVODU A
POTÉ I CELÉHO POHÁRU ČMV 2016

WWW.MTBDUATLONROSNA.CZ

â
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1000 km Z KOŠIC DO PRAHY NA KOLOBĚŽCE

PODĚL SE O SVÉ ZDRAVÍ
Petr Filipec

po úspěšné transplantaci
kostní dřeně

Vojtěch Špišák

zapsán v registru
dárců kostní dřeně

PŘIJĎ SE DOZVĚDĚT VÍCE!
15. ZÁŘÍ OD 17:30 h.

PŘED ZŠ NA NÁMĚSTÍ VE SVITAVÁCH
www.DOBRAKODKOSTI.sk

â
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