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

říjen

POdzimní SEtkání Divadel v pátek 28. října
POSED – tedy POdzimní SEtkání Divadel v pátek 28. října letos poprvé propojí vnitřně nové
prostory areálu kina Vesmír: Divadla Trám a klubu Tyjátr. Setkání divadelníků s muzikou. Vše
v jednom dni na jednom místě – v areálu kina Vesmír. Co nás čeká? Před kinem nás přivítá kapela, která nás bude provázet celým večerem až do noci… a k tomu dvě divadelní představení!
Program:
16:30
17:00
18:00
19:00
20:00

před kinem kapela Tyjátrio
Divadlo Trám DAMÚZA: Sólo Matches
klub Tyjátr, kapela Tyjátrio
Divadlo Trám Bas-les-pattes: Don Quichot
klub Tyjátr, kapela Tyjátiro

Kdo vystoupí na POSEDu?
Studio DAMÚZA Praha: Sólo Matches
Studio DAMÚZA působí na divadelní scéně od roku 1999. Od počátku se orientovalo především na ambiciózní projekty studentů a čerstvých absolventů DAMU. Této linie se stále drží
a podporuje ji. Inscenace Sólo Matches je inspirovaná světem starých zápalek, H. Ch. Andersenem a sny, které přicházejí a odcházejí. Hřejivá i mrazivá zimní pohádka o tom, že setkání
a samota...
Bas-les-pattes (Francie): Don Quichot
Francouzský soubor Bas-les-pattes (ruce pryč) je poloamatérský divadelní soubor z malého
města Villecresnes nedaleko Paříže. Existuje již 35 let. V čele stojí Isabelle Durand, která studovala na katedře loutkového divadla DAMU v Praze. Do Čech jezdí její různé divadelní skupiny
mnoho let. Ve Svitavách uvítáme Isabelle a její soubor již počtvrté. Představení Don Quichot:
Můžeme fantazírovat, podstoupit i nesmyslné boje, ale ztratíme-li fantazii, staneme se za živa
mrtvými.
Kapela Tyjátrio
Talentovaný brněnský kvintet, který si dle svých slov „sám sebe daroval na Vánoce roku 2015“,
oplývá jedinečnou předností - hraje si pro radost muziku, kterou jeho členové opravdu prožívají.
Ať už je to hospodská halekačka, rozervaný šanson či swingová jízda, nic z toho nesklouzává
k lacinému pitvoření, muzikanti ctí originál, nesnaží se být za každou cenu současní. Název
kapely vtipně souzní s názvem našeho klubu, kde muzikanti zahrají!
Letošní POSED – po rekonstrukci Divadla Trám, Dramatické školičky a klubu Tyjátr – se nestane tvůrčí dílnou, jak tomu bylo takřka vždy. Prostě – měli jsme všichni spíše budovatelské, než
umělecké a tvůrčí starosti… A tak přivítáme ty, kteří nás potěší.
Letošní POSED bude inspirativní. Vzhledem k programu bych řekl, že velmi inspirativní! Proto
vás všechny zvu na Den výročí vzniku České republiky – tedy 28. října – do Divadla Trám a klubu
Tyjátr na setkání s dobrým divadlem a muzikou. Věřte, letošní POdzimní SEtkání Divadelníků
bude stát zato! Hezký divadelní a hudební podzim.

Petr Mohr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Svátek dýní a duchů s Krůčkem
Dýně u nás ve městě pomalu zdomácněly – někomu na talíři, jinému vydlabané jako originální „lampiony“ a s nimi spojený svátek Halloween. Obě skupiny si v říjnu přijdou na své.
Milovníky dýňové polévky srdečně zveme na tradiční gurmánskou soutěž Svitavská dýňovka 2016, která se bude konat v úterý 25. října od 16 hodin v prostorách restaurace Fabrika
s podporou ISŠ Moravská Třebová. Odborná porota vybere vítěze ve dvou kategoriích – amatérské a profesionální. Gastronomická zařízení i laici se mohou do soutěže přihlásit do neděle
23. října na kontaktech: e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 152.
Kdo se rád bojí, užije si Halloweenský rej v neděli 30. října od 16 do 18 hodin. Ve velkém sále
Fabriky bude pro děti připraven bohatý zábavný program, soutěže, malování na obličej, dlabání
dýní, vše vyvrcholí světelnou stezkou přes centrum Svitav v doprovodu více či méně roztomilých
duchů a strašidel. Rodinné vstupné je 90 Kč členi, 120 Kč nečleni MC Krůček. Předprodej vstuSoňa Nádvorníková

penek od 17. října.

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

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického
kraje, které se konaly 7. a 8. října 2016
Pardubický kraj:
Voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje se celkově zúčastnilo 152 176 voličů (36,85%),
kteří odevzdali 149 230 platných hlasů (98,3%).
1. ANO 2011

28 612 hlasů (19,17 %)

2. ČSSD

26 882 hlasů (18,01 %)

3. Koalice pro Pk

23 421 hlasů (15,69 %)

4. ODS

13 430 hlasů (8,99 %)

5. KSČM

12 488 hlasů (8,36 %)

Okres Svitavy
Z 84 427 oprávněných voličů se zúčastnilo 30 080 voličů (35,63 %)
a platných hlasů bylo odevzdáno 29 706 (98,79 %).
1. Koalice pro Pk

5 578 hlasů (18,77 %)

2. ČSSD

5 482 hlasů (18,45 %)

3. ANO 2011

4 620 hlasů (15,55 %)

4. ODS

3 706 hlasů (12,47 %)

5. KSČM

2 823 hlasů (9,50 %)

Město Svitavy
Z 13 705 oprávněných voličů se zúčastnilo 4 394 voličů (32,06 %)
a platných hlasů bylo 4 340 (98,77 %).
1. Koalice pro Pk

1 316 hlasů (30,32 %)

2. ANO 2011

694 hlasů (15,99 %)

3. ČSSD

673 hlasů (15,50 %)

4. KSČM

456 hlasů (10,50 %)

5. ODS

309 hlasů (7,11 %)

Nejvíce preferenčních hlasů napříč politickým spektrem dostal v rámci kraje Martin Netolický
(5 678 hlasů), který kandidoval za ČSSD, ve Svitavách starosta města Svitavy David Šimek, kandidát za Koalici pro Pardubický kraj, který měl ve městě 794 hlasů (v rámci kraje 1521 hlasů).
Zuzana Pustinová
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Výstava o železnici prodloužena
V polovině září jsme slavnostní derniérou ukončili prázdninovou výstavu ke 120. výročí železnice Svitavy – Polička. Vzhledem k velkému zájmu o tuto výstavu jsme se rozhodli alespoň část
výstavy prodloužit. V přízemí muzea tedy až do konce října najdete nejen informace o historii
železnice, různé historické předměty spojené s železnicí, makety lokomotiv, ale také pohyblivé
kolejiště svitavských modelářů.

Blanka Čuhelová

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

To nejlepší z baroka

Virtuos Pavel Šporcl

VIVALDI • BACH • CORELLI

Pavel Šporcl

Barocco sempre giovane
NEDĚLE 30. ŘÍJNA 2016 V 16 HODIN

V neděli 30. října v 16 hodin se představí v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách houslový virtuos Pavel Šporcl spolu s orchestrem Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé)
v programu s názvem To nejlepší z baroka. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na nejslavnější

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

díla Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a dalších barokních mistrů.Pavel Šporcl pa-

NAD KONCERTEM PŘEVZAL ZÁŠTITU STAROSTA
MĚSTA SVITAVY MGR. DAVID ŠIMEK

tří k nejvýraznějším a současně nejpopulárnějším osobnostem současné generace houslistů.

SVITAVY

PŘEDPRODEJ: OD 12. 9. 2016 V INFORMAČNÍM CENTRU
SVITAVY - FABRIKA, NA WWW.TICKETPORTAL.CZ
A PŘED KONCERTEM V MÍSTĚ JEHO KONÁNÍ

Studoval na Pražské konzervatoři a Hudební fakultě AMU ve třídě prof. Václava Snítila, v letech
1991–1996 pak v USA. Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je soubor složený ze špičkových mladých profesionálních hudebníků. Specializuje se na interpretaci skladeb vrcholného
baroka, nevyhýbá se však ani jiným slohovým obdobím. Předprodej: od 12. 9. v městském informačním centru - a ve Fabrice, na www.ticketportal.cz a před koncertem v místě jeho konání.
Nad koncertem převzal záštitu starosta města David Šimek. Vstupné 500 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výlov Dolního rybníka
Výlov Dolního rybníka ve Svitavách se bude konat v pátek 28. října. Na hrázi rybníka bude také
probíhat prodej živých ryb v době od 9:00 do 13:00 hodin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Slet bubeníků se vydává na spanilou jízdu
napříč Českem za zpěvu chorálů
15. 10. / So / 19:00 / Fabrika
SLET BUBENÍKŮ - „KTOŽ SÚ BOŽÍ BUBENÍCI“ (The Best Of 15 Years)
15. ročník Sletu bubeníků s podtitulem Ktož sú boží bubeníci hledá inspiraci v bohatém hudebním
portfoliu Evropy. Zatímco husité cizí vojska zaháněli zpěvem, 21. století národy stmeluje rytmem
Sletu bubeníků.
ALL STAR TEAM 2016
PAVEL FAJT /♦TOMÁŠ REINDL / MILAN CAIS / MILOŠ VACÍK /♦KAMILA KAMA / PAVEL KOUDELKA / AFFETTO
V sobotu 15. října se ve svitavské Fabrice uskuteční 15. Slet bubeníků, který bude až do konce měsíce křižovat českými i moravskými městy včetně Prahy. Letos s podtitulem “Ktož sú boží bubeníci”
láká na kombinaci gregoriánského či husitského chorálu, doprovázenou rytmicky přesnou palbou
bicích souprav a dalších perkusí. Poněkud atypický ansámbl nyní pilně trénuje v čele s Pavlem
Fajtem a dále s Pavlem Koudelkou, Milošem Vacíkem, Tomáše Reindlem a novou posilou Sletové
letky - leaderem Tata Bojs Milanem Caisem, aby se v premiéře představil již tento pátek. Spojení
mezi dávnou hudební řečí a současným světem plným dynamiky a rytmu napomohou mužské
hlasy sboru Affetto a izraelská zpěvačka Kamila Kama, přinášející do programu silný, výrazový
zpěv a prvky performance. Ve vozové hradbě, která naše bojovníky s bubny a paličkami na pódiu
obklopí, najdeme kolem dvou tun perkusí, bubnů, činelů a dalšího libozvučného harampádí.
„Naše bubenické vozatajstvo letos projede mezi 14. a 30. říjnem celkem 14 měst, od Smržovky
přes Trutnov, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm až po Vrchlabí, v pražském Lucerna Music Baru se
zastaví 23. října,” upřesňuje autor a producent projektu Romek Hanzlík, a dodává: „Slet je stylově
rozkročen od pouští Blízkého východu až po Vltavu. V rámci dvouhodinového koncertu zazní
inspirace gregoriánským chorálem, husitskými písněmi, můžeme se těšit na hřmotné bubenické
polyrytmické groovy, hrané na bicí soupravy, tympány, elektroniku a basové bubny.” Více informací a podrobný rozpis turné je na webu a facebooku projektu.
Umělecký vedoucí Sletu bubeníků Pavel Fajt vysvětluje svoji letošní tvůrčí koncepci: „Již dlouho mi
v hlavě zní kombinace silných, hřmotných, polyrytmicky komponovaných a žánrově neurčitých
bicích partů hraných převážně na evropské bicí nástroje, spolu se zpěvovými party z dob, kdy
vznikalo evropské hudební povědomí, s gregoriánskými chorály s jejich duchovním rozměrem
v kombinaci s bojovně působícími husitskými písněmi. Válečné hordy husitů a táboritů, a jejich
touha a nadšení po změně tvořily dějiny. Bojové písně husitů před každou bitvou otřásaly sebevědomím nepřátel a pomáhaly jím vítězit. Tyto písně zazní ve velmi netradičních, bubnových
aranžích na letošním Sletu.“
Základ sestavy tvoří jako vždy hráči na klasické západní bicí nástroje používané v rockové i etnické
hudbě (Pavel Fajt, Pavel Koudelka). Perkuse bude obhospodařovat Tomáš Reindl. A ani letos
nechybí v týmu ženský element. Pozvání přijala izraelská performerka a zpěvačka Kamila Kama.
Hutné spodky podpoří bubeník Milan Cais, jehož umělecký rozptyl slibuje výlet do dalších hudebních i výtvarných oblastí. Svým pojetím je Slet bubeníků naprosto ojedinělý a unikátní a získal
si velké renomé v celém hudebním světě. Název Slet bubeníků není náhodný, protože hudebníci
se opravdu slétávají z různých zákoutí hudebního světa, z různých stylů a z různých domovských
skupin. Ti se vždy napřed na mnoho dní uzavřou před světem na odlehlém místě v Jizerských
horách, kde společně vzývají hledačství a hudební inspiraci. Každý hudebník vnáší do společné
dílny své muzikální zkušenosti, vlastní kulturní tradici, hudební vzdělání; každý do společného
tvoření přichází s vlastními nápady. Výsledek tohoto globálního tavícího bubenického kotle je
vždy fascinující. Dochází k prolnutí všech možných hudebních směrů, etnických vlivů a inspirací.
Každoročně vznikají nové skladby, které jsou pak živě předvedeny na koncertě.
Vstupné: 350 Kč / předprodej vstupenek v recepci Fabriky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ohlédnutí za Pohádkovým lesem a otevřením hřiště Rosnička
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AKCE :)

499Kč

LIMITOVANÁ EDICE!
LIMITOVANÁ EDICE!
ARCH VLASTNÍCH
SVITAVSKÝCH
ZNÁMEK

+ TRIČKO 760

ZDARMA!

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

550Kč

â

newsletter města Svitavy

15/2016, www.svitavy.cz

â

newsletter města Svitavy

15/2016, www.svitavy.cz

MC KRŮČEK
ŘÍJEN 2016
DATUM

ČAS

AKCE

d

BAZÁREK

3. října 12:0 - 18:00
- 5.10.
10.
3.3.- 5.
4. října 8:00 - 19:00
5. října 8:00-12:00
KONTAKT pro informace o prodeji a dalším: mckrucekbazarek@gmail.com, 774 767 984
3.10. 14:30-16:30 Klub pro starší děti - Učíme se pro život
popo
3.10.
4.10. 13:00 - 17:00 Mimořádně Volná herna
út út
4.10.
st 5.10.
st 5.10.

10:30-11:30

6.10.
čt čt
6.10.

Alergie na kravské mléko - Nestlé, projekt Ambassadorky, po klubu rodičů

Kurz rodičovských dovedností I*

16:00-19:00

První z pěti tříhodinových setkání pod vedením psycholožky Moniky Čuhelové. Nabízíme
možnost hlídání dětí od 30kč/kurz. (Cena celého kurzu 500kč/700kč, INFORMACE a OBJEDNÁNÍ
na: mob.:737 236 152, e-mail: mckrucek@gmail.com)

13:00-14:30

První setkání Podpůrné skupiny kojících maminek pod záštitou Kataríny Konopíkové

16:00-18:00

Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* - Prezentace nabídky Rodinného
integračního centra Pardubice (OBJEDNÁVEJTE SE na: katerina.ciencialova@email.cz)

7.10. 15:00 - 17:00
pápá
7.10.

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: Šestinedělí (PŘEDPORODNÍ KURZ IV*)
/120kč OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com, 773 584 851

100kč

po10.10.
10.10. 14:30-16:30 Klub pro starší děti - Učíme se pro život
po
11.10. 13:00-17:00 Dílna tvořivosti - růže z listí, závěsná dekorace na dveře
útút
11.10.
14:00-17:30

pá14.10.
14.10. 15:00 - 17:00
pá
18.10. 11:00-12:00
útút
18.10.
13:00-17:00

Klokanův kufr dokořán. Beseda pro laickou i odbornou veřejnost, možnost prohlédnout si

Klokanův kufr, získat informace a odpovědi na otázky. Je možné přijít kdykoliv ve vymezeném období.
KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: Bonding, péče o novorozence (PŘEDPORODNÍ KURZ V*)
100kč /120kč OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com, 773 584 851
EKO tvoření - veselé myšky z kolíčků a víček od PET lahví

Dílna tvořivosti - dráčci, zápich do květináče

15:00-16:30 Žepa není řepa* - logopedická poradna, OBJEDNÁVEJTE SE na: na navratilova@atlas.cz
st 19.10.
st 19.10.

10:0-11:30

20.10.
čtčt
20.10.

16:00-17:30

pá21.10.
21.10. 15:00 - 17:00
pá
25.10. 13:00-17:00
út út
25.10.

16:00-18:00

Jak na rýmu u malých dětí - Merck, projekt Ambassadorky, po klubu rodičů

Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* - Tak a máme diagnózu. Co teď? (Host:
MUDr. Hana Deáková) (OBJEDNÁVEJTE SE na: katerina.ciencialova@email.cz)

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: Kojení (PŘEDPORODNÍ KURZ VI*)
/120kč OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com, 773 584 851

100kč

Dílna tvořivosti - halloweenská svítilna ze sklenice

Svitavská dýňovka

Soutěž o nejlepší svitavskou dýňovku pro amatéry i profesionály. PŘIHLASTE SE NA:
mckrucek@gmail.com, 737 236 152.

ne30.10.
30.10. 16:00 - 18:00
ne

Doporučujeme:)
Doporučujeme:)

HALLOWEEN S Krůčkem

Zábavný program ve Fabrice, světelná cesta náměstím. Rodinné vstupné 90kč členi (-10% sleva KPZ VZP)
/120kč nečleni.
KERAMIKA ZŠ SOKOLOVSKÁ - keramika pro rodiče s dětmi 6. 10. (15:0-16:00), dokončení výrobků 20.10..
Informace a přihlášení: skrankovam@seznam.cz.

KONTAKT PRO VAŠE DOTAZY A AKTUÁLNÍ INFORMACE:
TEL.:737 236 152, E-MAIL:mckrucek@gmail.com,
www.mckrucek.cz, www.facebook.com/mckrucek
! Pokud není uvedeno jinak, VENKOVNÍ AKCE SE V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ NEKONAJÍ!
Aktuální informace na facebooku, webu a uvedených kontatktech!

*Aktivity Centra pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV, Pardubickým krajem a městem Svitavy.
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