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Alice Štrajtová Štefková

Zahájíme letošní turistickou sezonu
Turistickou sezonu zahájíme v sobotu 25. dubna v 9 hodin na náměstí Míru u staré radnice. Při této příležitosti bude slavnostně otevřena nová půjčovna a úschovna kol a zavazadel (více na str. 12). Letos vám chceme představit nejen přírodu v bezprostředním okolí, ale blíže vás seznámit s městem Březová nad Svitavou. Tentokrát bude zhruba 17 km dlouhá trasa stejná
pro pěší i pro cyklisty. Ve 14 hodin se sejdeme v Březové nad Svitavou, kde bude součástí programu i oslava Dne Země. Na tomto posledním stanovišti mohou
účastníci navštívit prameniště podzemní vody, I. a II.
březovský přivaděč vodáren s komentovanou prohlídkou v časech 14:15, 15:15 a v 16:15 hod. V Březové budete mít také možnost navštívit informační centrum, lanový park nebo se rozhlédnout z rozhledny Járy Cimrmana.
Pro děti bude zajištěn doprovodný program. Mikroregion Svitavsko se na akci podílí postavením partystanu, ve kterém se bude možné schovat před případným nepříznivým počasím. Na březovském náměstí si návštěvníci budou
moci poslechnout hudební vystoupení, zakoupit něco dobrého ve stáncích a odpočinout si.
Po cestě ze Svitav do Březové si můžete udělat zastávku v Hradci nad Svitavou, kde bude otevřen od 11 do 13 hodin kostel sv. Kateřiny. Účastníci si jej mohou bezplatně prohlédnout. Mapy budou k dispozici v informačním centru od 20. dubna. Všechny podrobnosti najdete také na webových stránkách: www.ic.svitavy.cz nebo na facebooku
města Svitavy. Organizátoři pro vás zajistili i autobusovou dopravu. Budou vypraveny dva spoje ze Svitav do Březové
nad Svitavou v 11:30 a ve 12:15 hod. Autobus bude odjíždět z parkoviště u Majáku, další nástupní stanoviště bude
u sportovní haly Na Střelnici a z parkoviště
u restaurace Družba. Autobus, který bude vyjíždět v 11:30, bude mít v Hradci nad Svitavou třicetiminutovou zastávku na prohlídku kostela. Autobusem se bude možné dopravit i z březovského náměstí k vodárně na všechny tři plánované prohlídky.
Cestu zpátky můžete zvládnout po svých, na kole, nebo budete mít možnost jet vlakem v 15:47, 17:14 a 17:47 hod.
Pro ty, kteří se chtějí zdržet déle, jede poslední vlak v 19:47 hod. Přijďte strávit příjemný den spolu s námi.
Alice Štrajtová Štefková
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Půjčovna a úschovna kol a zavazadel
Se zahájením nové turistické sezony ve Svitavách bude také otevřena nová půjčovna a úschovna kol a zavazadel. Pro tento účel byl upraven nevyužitý dvorek mezi starou radnicí a veřejnými záchodky v ulici Pod Věží. Turisté a návštěvníci města, stejně tak jako místní, si budou moci od
25. dubna oproti kauci vypůjčit dvě elektrokola, dvě trekkingová kola, šest koloběžek a vozík za kolo,
tzv. cruiser. Slavnostní otevření se bude konat v sobotu 25. dubna v 9 hodin za přítomnosti představitelů města na
náměstí Míru před starou radnicí. Vystoupí Žesťový soubor ZUŠ Lukáše Moravce.
Návštěvníci, kteří si budou chtít prohlédnout krásy našeho města a okolí, si budou moci také svá zavazadla odložit
v úschovně a pak si, neobtěžkáni taškami a batohy, třeba i vypůjčit kolo či koloběžku a podívat se k rybníku Rosnička,
na Brand nebo do Vodárenského lesa. Půjčovnu a úschovnu bude provozovat Informační centrum města Svitavy na
náměstí Míru č. 48. Informace na tel.: 461 534 300 nebo na: www.ic.svitavy.cz v sekci Turistické odkazy.
Renata Pavlíková

Omluva Myšárně
Omluváme se Myšárně za nesprávně uvedený čas televizního pořadu v Našem městě. Bludiště startuje vždy
v sobotu v 11:30 a ne v 15 hodin, jak je uvedeno.

Cesta Myšáků Bludištěm
Snad každý obyvatel Svitav má přehled o tom, že
se jedné ze zdejších škol přezdívá Myšárna. Troufám si ale tvrdit, že nyní se o existenci svitavské
Myšárny dozví v podstatě celé Česko! S osmáky
jsme si totiž v únoru udělali dvoudenní výlet do
Ostravy, kde jsme se zúčastnili natáčení populárního soutěžního pořadu Bludiště pro Českou televizi, a teď v dubnu se odehraje naše trojnásobná televizní premiéra. Proč trojnásobná? Náš tým totiž
v Bludišti dvakrát postoupil do dalšího kola a nakonec se nám dokonce podařilo dosáhnout hattricku! To znamená, že Myšáky z Myšárny budete moci sledovat hned ve třech po sobě jdoucích
dílech pořadu. Naši borci (Martin Spěvák, Darja a Jonáš Navrátilovi, Veronika Jiráčková a Vojtěch Patrovský) bojovali jako o život a se stejným nasazením je podporovalo 30 nadšených fanoušků. Samotné nás překvapilo, jak
moc jsme se během natáčení nechali strhnout atmosférou nabitou emocemi a jak obrovský adrenalin v nás tento zážitek vyvolal. Poradili jsme si s deváťáky z Havířova i z obce Náklo u Olomouce, stejně jako s týmem z Gymnázia Uničov. Který ze soupeřů nám dal nejvíce zabrat a kterého jsme naopak doslova převálcovali? Které ze soutěžních úkolů nás pořádně potrápily a kde jsme naopak nejvíce zabodovali? To už prozrazovat nebudeme. Naše
tři díly bude Česká televize vysílat v těchto termínech: 11., 18. a 25. dubna. Tak si nás nezapomeňte pustit!
									
Odvysílané díly Bludiště si každý může kdykoli prohlédnout na webu:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097253859-bludiste/video/

Mgr. Jana Maděrová
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Úspěchy žáků ZŠ Felberova na olympiádách
Každý rok probíhají olympiády z nejrůznějších předmětů. Našimi nejlepšími „olympioniky“ se letos stali dva žáci třídy
IX. B – Martin Valach a Zdeněk Fiala. Oba se zúčastnili okresního kola olympiády v českém jazyce, matematice, chemii a dějepisu, v přírodopisu absolvovali okresní kolo pozorování rostlin a živočichů a tzv. přírodopisnou čtyřkolku.
Martin postoupil do krajského kola v dějepisné olympiádě, oba žáci postoupili do krajského kola v olympiádě z chemie, kde se Martin dokonce probojoval až do kola oblastního.
Oba žáci jsou nadaní i na cizí jazyky. Martin se přes okresní kolo probojoval do krajského kola v olympiádě v německém jazyce, Zdeněk postoupil do krajského kola v olympiádě v ruském jazyce. Kromě toho naši školu společně reprezentovali také v dopravní soutěži. Martinovi i Zdeňkovi k jejich úspěchům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. 								

ZŠ Felberova

Jeden svět na školách
V březnu navštívili žáci 7., 8. a 9. tříd ZŠ Felberova 17. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách, který pořádá nevládní nezisková organizace Člověk v tísni.
Žáci nejdříve zhlédli tři krátké dokumenty o životě dětí v Brazílii, Rumunsku a Nizozemí. Poté měli možnost diskutovat s tvůrci festivalu na závažná témata, která se v dokumentech objevila. Diskuze následně pokračovala i v některých předmětech ve škole. Tematika dokumentů žáky oslovila a přinutila je přinejmenším k malému zamyšlení nad
jejich vlastním způsobem života. 									

Ohlédnutí za Velikonocemi

ZŠ Felberova
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Kulturní nabídka
10. Pá / 18:00 / Ottendorferův dům

Slavnostní předání výroční ceny klubu Laurus uměleckému fotografovi Miroslavu Sychrovi. Vystoupí pěvecký sbor Červánek. Vstupné
dobrovolné

 Pá / 21:00 / klub Tyjátr
DRUM N BASS® X.MORPH
Djs: X. Morph (redrum), MidiCrookZ (dnb
dezert), KARPA (fleshpot), BTTU (fleshpot),
PornZ (b2m)
Vstupné: 69 Kč

10. - 12. Pá - Ne / Fabrika
Svitavský Fanda

Postupové kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky
studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův
Prostějov.

11. So / 8:00 / Brno

 19:00 / čajovna Namasté
Mirka Miškechová:
Koncert slovenské písničkářky.
Vstupné: 80 Kč

17. - 19. Pá - Ne / Fabrika

Svitavský Dýchánek

17.

23. 18:00 / Ottendorferův dům

Pá / 9:00 – 11:00 / dopravní hřiště či park

Dopoledne s koly a odrážedly

Trampoty čarodějky Čarymury

Absolventský koncert

 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Party

 19:00 / Fabrika
Rádobydivadlo Klapý

Nejlepší party s hity 60. až 80. let.
Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

Šolom Alejchem, Ladislav Valeš: Všechno není
košér. Divadelní abonentní cyklus jaro/léto
2015, bonusové představení. Předprodej od
9. 4. Vstupné: 300 Kč

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

 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop pro dospělé

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka

Židovská hudba pro violoncello. Koncert
v rámci Měsíce holocaustu – Hledání hvězdy
Davidovy. Předprodej od 9. 4.
Vstupné: 160 Kč (členové KPH: 80 Kč)

 16:00 - 17:00 / MC Krůček
Divadlo JoJo:

Adrenalinová sobota při akční hře. Cena 400 Kč.
Předem je nutné se nahlásit nejpozději do
7. dubna na e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo
mob.: 734 287 286

Zájemci nad 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.

Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek

Krajská postupová přehlídka dětského divadla
Pardubického kraje - Dětská scéna+ krajská
loutkářská přehlídka.

Čajový workshop, kurz neformální přípravy
čaje. Ochutnáte 12 druhů čaje, jejichž přípravu
si sami vyzkoušíte. Na kurz je třeba se objednat
v čajovně, nebo si rezervovat místo do 16. 4. na
mob.: 736 619 384.
Cena kurzu: 650 Kč včetně čajů

Laser game

22. St / 19:00 / Ottendorferův dům

24. Pá / 13:00 / kino Vesmír
62. český videosalon 2015

Krajská soutěž amatérského filmu, ve které
máte šanci i vy. Přihlaste svůj film, nebo přijďte
jako diváci!

 19:00 / Fabrika
Veselá Trojka Pavla Kršky (vyprodáno)
 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka

 19:00 / klub Tyjátr
BB-TOUR 2015 Svitavy

Rockové hity minulosti i současnosti.
Vstupné dobrovolné

Vystoupí:
BAJONET, 1000BOMBS, VENDETA, KAAR,
TWISTED TRUTH
Vstupné: 60 Kč

24. – 26. Pá - Ne / TZ Svratouch
Vyhánění čarodějnic ze skal

12. Ne / 17:00 / Fabrika

19. Ne / 16:00 - 17:00 / park J. Palacha

Pobyt na Svratouchu pro děti. Hraní her
a procházky v krásné přírodě. Více informací na
e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 734 287 286.
Cena: 500 Kč.

K dobré náladě a tanci vám zahraje DO ASTRA Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila a se
zpěváky Liborem Cupalem a Janem Dvořákem.
Předprodej od 30. 3. Vstupné: 50 Kč

Oslava svátku dne země.

25. So / 9:00 / u staré radnice na náměstí Míru

13. Po / 19:00 / Fabrika

Akusticko-divadelní turné. Mandrage vyráží
na akustické turné. Zahrají písně v divadelním
aranžmá s doprovodem orchestru. Koncert na
sezení. Předprodej od 2. 2. Vstupné: 350 Kč

Rockové hity minulosti i současnosti s akcí na
baru. Vstupné dobrovolné

Na muzice ve Fabrice

Klicperovo divadlo Hradec Králové

David Drábek: Jedlíci čokolády

Divadelní abonentní cyklus jaro/léto 2015.
Předprodej od 30. 3. Vstupné: 300 Kč

15. St / 18:00/ klub Tyjátr

Autorské čtení Natálie Kocábové s hudebním doprovodem Vladivojny La Chia
Čtení z autobiografické knihy Natálie Kocábové
Tohle byl můj pokoj (2014) prokládané autorskými písněmi skladatelky, zpěvačky, malířky
Vladivojny La Chia. Vstupné: 50 Kč

16. Čt / 16:00 / městská knihovna

Umění kopírování trojrozměrných objektů
Knihovna se změní v tiskárnu ( jak funguje 3D
tiskárna, základy práce s modelovacím softwarem). 3D tiskárnu představí Tomáš Feltl

 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer

Cesta do hlubin země

20. Po / 19:00 / Fabrika

Mandrage - O(d) Začátku

21. Út / 9:00 Fabrika / 10:30 divadlo Trám
Theatre Fortissimo: Popelnice

Vlado Kulíšek – pantomima, Radek Michalko
- hudební doprovod. Vstupné: 40 Kč

 18:00 / čajovna Namasté
David Bulva: přednáška
Regresní terapie (hlubinná abreaktivní psychoterapie) v praxi, její principy a možnosti;
práce s dušemi zemřelých. Doplňující informace a rezervaci získáte na mob.: 736 619 384.
Vstupné dobrovolné

 19:00 / Fabrika
Monology vagíny
Předprodej v recepci Fabrika od 2. 3., pořádá
Mamut Agency. Vstupné: 299 Kč

Zahájení turistické sezony a slavnostní
otevření půjčovny a úschovny kol.

 14:00 / vedle kavárny V Parku
Umělci Napísku
Benefiční festiválek na podporu Lesního
klubu Napísek (dříve Brlenka). Vystoupí:
PARAPET(acoustic, Svitavy), BASOVÉ DUO
PAVLY ŠEFRNOVÉ (acoustic, Svitavy), HUGO
A JÁ (lo-fi-acoustic, Roztoky), FLY FISH (rock,
Moravská Třebová), WASABI (cross-over rock,
Ústí nad Orlící), WAIT (cross-over rock, Hradec Králové), Citizen37 (alternative-indie rock,
Česká Třebová), DJ DevyB (Rajjagunjle Rockers,
Svitavy). Divadlo Jójo a další doprovodný program pro děti.
Vstupné: 90 Kč

 19.00 / Fabrika
České a světové swingové evergreeny
 19:00 / klub Tyjátr
Davdi Dragoun band + Kaderus Blues
+ Z-band
Koncert na stání. Předprodej v klubu Tyjátr
a Fabrice Svitavy od 1. 4. 2015
Vstupné: 120 Kč, 150 Kč na místě

26. Ne / 19:00 / Fabrika
Koncert Věry Martinové

Přeložený koncert z 18. března

Kino Vesmír
10. - 11. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Velká šestka USA 2014
Akčně- dobrodružná animovaná komedie
o geniálním konstruktérovi a nafukovacím
robotovi nadměrných rozměrů. Oscar 2015
– nejlepší animovaný film!
Režie: Don Hall, Chris Williams
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 108 minut
10. / Pá / 19:30

Čarovný les USA 2014
Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, červené
Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Locinky.
V hlavní roli: Meryl Streep. Režie: Rob Marshall
Vstupné: 120 Kč / titulky / 125 minut
11. / So / 19:30
Chappie USA 2015
V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na
dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Lidé se začínají bránit. Chappie je první
robot se schopností samostatného myšlení
a cítění. Akční sci-fi. Scénář a režie: Neill Blomkamp
Vstupné: 100 Kč / titulky / 121 minut
14. / Út / 17:00
Ida Polsko 2013
Speciální představení v rámci: duben - Měsíc
holocaustu. Mladá novicka navštíví svou jedinou příbuznou, aby odhalila rodinné tajemství… Originální a poetický černobílý příběh
hledání vlastní identity je moderní poctou
klasické kinematografii 60. let. Snímek získal
mnoho cen na významných světových filmových festivalech Oscar 2015 – nejlepší neanglicky mluvený film! Scénář a režie: Pawel
Pawlikowski
Vstupné: 80 Kč / titulky / 80 minut
15. / St / 19:30

Svatý Mikuláš ČR 2015
Skupina studentů FAMU točí absolventský dokument o bývalém ústavu u Svatého Mikuláše.
Zde prý bloudí duše pacientů dodnes… Scénář
a režie: Petr Smazal
Vstupné: 80 Kč / 60 minut
16. / Čt / 19:30

Danielův svět ČR 2015
Příběh lásky, v němž hlavní hrdiny dělí od
hněvu společnosti méně než jediný polibek.
Daniel je mladý muž, student a spisovatel.
Daniel je pedofil… Dokument. Režie: Veronika
Lišková
Vstupné: 90 Kč / 75 minut

17. - 18. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00

Konečně doma USA 2015
Sraz světů se blíží. Animovaná komedie
o přátelství a také střetu kultur, které vyústí
v neuvěřitelné porozumění, důvěru, legraci
i přátelství… Režie: Tim Johnson
Vstupné: 100 Kč do 15 let, ostatní 125 Kč /
dabováno / 92 minut
17. - 18. / Pá, So / 19:30
Králova zahradnice GB 2014
Romantické drama z doby krále Ludvíka XIV,
krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve
Versailles? Režie a role francouzského krále se
ujal Alan Rickman.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 116 minut
21. / Út / 19:30
Noční běžec USA 2015
Žádný hřích nezůstane bez trestu. Liam
Neeson jako brooklynský gangster a zabiják,
přezdívaný Hrobník a Ed Harris jako mafiánský boss. Akční kriminální drama. Režie: Jaume
Collet – Serra
Vstupné: 100 Kč / od 15 let titulky / 114 minut
22. / St / 19:30
Neutečeš USA 2014
Prožijte nejděsivější orgasmus. Jaké by to bylo,
kdyby vás po nezávazném sexu místo lehkých
výčitek svědomí začaly pronásledovat podivné démonické přízraky, které vás budou chtít
zabít? Horor. Scénář a režie: David Robert
Mitchell
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut
24. / Pá / Český videosalon:
Krajská přehlídka amatérského filmu 2015
25. / 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
25. / So / 19:30

Pořád jsem to já USA 2014
Julianne Moore – Oscar 2015 – za nejlepší
ženskou roli… jednoho dne začne zapomínat
slova… je jí diagnostikovaná Alzheimerova
choroba… Scénář a režie: Richard Glatzer,
Wash Westmoreland
Vstupné: 100 Kč / titulky / 99 minut

 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY – Lanškroun
Kopaná: KP žáci

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Olympia HK
Kopaná: VčP U19

12. Ne / 13:30 / Svitavský stadion
TJ SY B - Horní Jelení
Kopaná: KP dorostu

 16:30 / Svitavský stadion
TJ SY A – Holice
Kopaná: KP muži

18. So/ 9:00 / UMT v Lánech
Kopaná: turnaj přípravek - KS
 14:00 / Lačnov
1Hbc Sy - Delta Pardubice
Hokejbal: 2Nhbl - muži

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Heřmanův Městec
Kopaná: I. A tř. muži

19. Ne / 9:00 / UMT v Lánech
Kopaná: turnaj mladších přípravek - OP

25. So / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Jablonné n. O.
Kopaná: KP žáci		

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Dolní Újezd
Kopaná: KP dorostu

26. Ne / 9:00 / UMT v Lánech
Kopaná: turnaj OP smíšených přípravek
 14:00 / UMT v Lánech
TJ SY - Letohrad
Kopaná: VčP U19

 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Moravská Třebová
Kopaná: KP muži

Sport
11. So / 9:00 / UMT Lánech
Kopaná: turnaj OP mladších přípravek

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.

