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Zdraví životní styl 
– pojďte s námi najít cestu ke zdraví

SPORTES Svitavy s.r.o., za odborné spolupráce s Ing. Ditou Ur-
bánkovou , Ph.D., poradkyní pro výživu a zdravý životní styl, in-
struktorkou Nordic a Priessnitz Walkingu, připravili projekt zdra-
vého životního stylu pro občany města Svitav a další, kteří hledají 
změnu.

Jedná se o soubor vzdělávacích a sportovních akcí, určených pro 
nejširší veřejnost. V průběhu celého roku 2013 budou mít občané 
možnost zúčastnit se besed a přednášek zaměřených na proble-
matiku výživy a pohybu. Téma zdravého životního stylu zpestří, ve 
formě teoretické i praktické, i výuku dětí ve vybraných základních 
a mateřských školách Svitavska. 

Cílem projektu je přivést k pravidelnému pohybu co nejvíce ob-
čanů. Spektrum sportovních aktivit ve Svitavách se proto rozšíří  
o outdoorové pohybové aktivity Nordic Walking (severskou chůzi 
s holemi) a jeho rozšířenou verzi Priessnitz Walking (obohacenou 
o rehabilitační dechové techniky a parciální ochlazování končetin 
podle Vincenze Priessnitze). Jedná se o nejpřirozenější a zároveň 
nejúčinnější pohybové aktivity z hlediska zdravotního přínosu  
i redukce váhy, vhodné téměř pro všechny věkové i výkonnostní 

kategorie občanů, včetně lidí obézních a se zdravotními omezeními, pro které je jakýkoliv jiný sport nepřijatelný  
a přetěžující. Pravidelně pořádané akce Nordic a Priessnitz Walkingu (výukové lekce, kondiční vycházky, jedno-
denní výlety a sportovně-relaxační víkendové pobyty) umožní občanům přesunout pohyb z uzavřených místností, 
tělocvičen a posiloven do přirozeného prostředí – přírody. 

Vážení čtenáři,

dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše 
město       březen 2013              Alice Štrajtová Štefková

http://www.svitavy.cz/userfiles/files/nase_mesto/13-03.pdf


 Kalendář akcí na rok 2013

•	 Nordic Walking akce pro veřejnost

•	 sobota 16.3. – Předjaří v přírodním parku Orlice (Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí)

•	 víkend 17.-19.5.2013 – Máj ve východních Krkonoších (Jánské Lázně – Černá hora)

•	 víkend 14.-16.6.2013 – Ve stopách Vincenze Priessnitze

 (Jeseníky : Jeseník – Čertovy Kameny – Zlatý Chlum)

•	 sobota 13.7.2013 – Moravský kras a jeho méně známé jeskyně (Adamov – Blansko)

•	 sobota 3.8.2013 – Hůlkování „za humny“ – poznáváme přírodu v okolí Moravské Třebové

•	 víkend 6.-8.9.2013 – Po vrcholcích našich nejvyšších hor

 (Krkonoše:  Rokytnice nad Jizerou -Harachov)

•	 sobota 5.10.2013 – Malebný podzim v Orlických horách (Šerlich – Šerlišský Mlýn)

•	 sobota 16.11.2013 Listopadové ťapání na Kozlov aneb na sezení u kamen je ještě brzy 

 (Semanín – Česká Třebová)

•	 Pravidelné výukové a vycházkové lekce pro veřejnost 

•	 úterý - u kojeneckého ústavu 

•	 středa - za hasičskou zbrojnicí 

•	 pátek - na pláži rybníku Rosnička

Časy začátku lekcí se v průběhu roku přizpůsobují  požadavkům klientů a především roční době (délka slunečního 
svitu,…). Možnost objednání individuálních výukových lekcí  i kondičních vycházek. Vycházky po dohodě možno 
absolvovat i mimo Svitavy. 

Bližší informace, aktuální časy začátku výukových a vycházkových lekcí, termíny dalších akcí i přihlášky na 
víkendové pobyty a výlety získáte na webových stránkách: www.poradnavyzivy.cz, tel.: 737 513 000, e-mailu:  
urbankovadita@seznam.cz nebo osobně v Poradně výživy - Ing. Dita Urbánková, Ph.D. - nám. Míru 80, pří-
padně na vývěsce před Nadačním domem. 

•	 Přednášky pro veřejnost

•	  19. 4. 2013 – v rámci otevření outdoorové sezóny „Pohyb je pro VŠECHNY!“ aneb „Něco na tom pohybu je …“

•	 11. 5. 2013 - ,,Hubnu / nehubnu! Co s tím?“

•	 21. 9. 2013 - ,,Jak krmíme naše potomky…“ (výživa dětí v bříšku i mimo něj)

•	 Ostatní akce pro veřejnost

•	 20. 4. 2013 – v rámci otevření outdoorové sezóny – Výuka techniky Nordic a Priessnitz Walkingu aneb „Jen 
správnou techniku chození  vaše tělo skutečně  ocení!“.

•	 21. 4. 2013 – Krytý plavecký bazén – poradenský koutek – výživa, hubnutí, měření % tuku v těle

•	 9. 6. 2013 – cyklistický den – poradenský koutek „Výživa a sport“

•	 19. 10. 2013 - Krytý plavecký bazén – poradenský koutek – výživa, hubnutí, měření % tuku v těle



Slavnostní ocenění studentů v rámci projektu 
Mentorská asistence 
Dne 15. 2.2013 se za účasti starosty města Mgr. Davida Šimka v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní 
ocenění studentů – mentorů, kteří působili v prvním pololetí školního roku 2012/2013 v projektu města Svitavy  
s názvem Mentorská asistence. Projekt s názvem Mentorská asistence vznikl z podnětu pedagogicko-psychologické 
poradny. V současnosti je uskutečňován třetím rokem a vzhledem k výsledkům je zřejmé, že se z projektu stane 
dlouhodobý program podpory a pomoci. 

Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení, výjimečně 
chování a u dětí se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem je výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium 
humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“, 
zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě a regionu nebo příspěvek k sanaci některých riziko-
vých nebo ohrožených rodin. Pro letošní rok je mentoringový program doplněn i o tzv. vztahový mentoring v KC 
Pestalozzi a o práci v několika sociálně vyloučených rodinách.

Cílovou skupinu tvoří žáci svitavských základních škol s poruchami učení a chování nebo s problémy v učebním 
procesu. Do projektu je ve školním roce 2012/2013 zapojeno prozatím 41 dětí. S dětmi pracuje 36 studentů 
středních škol. Na systematickou práci probíhající každý den v týdnu od 14 do 17 hodin dohlíží v pozicích tzv. 
průvodců mentorů více než 10 profesionálů a dobrovolníků z neziskových organizací – Krizového centra J. J. 
Pestalozziho, občanského sdružení Bonanza a sociálního odboru MěÚ Svitavy. Jedná se zejména o psychology, 
pedagogy nebo sociální pracovníky. Zázemí pro mentoring je zajištěno v prostorách centra Fabrika a v krizovém 
centru J. J. Pestalozziho. Do projektu jsou aktivně zapojeni také pedagogové všech svitavských škol. Podílejí se 
zejména na vytipování dětí a v průběhu roku komunikují s mentory a přispívají k hledání efektivních technik práce 
s žáky. Mentoři i průvodci mentorů pravidelně komunikují s rodiči.

V průběhu roku jsou pro mentory připravovány odborné semináře a pravidelné supervize. Úspěch projektu však 
spočívá především na osobním přístupu, znalostech, dovednostech a kreativitě studentů – mentorů. Nás profe-
sionály často studenti překvapují svojí důmyslností a hledáním nových technik a postupů. Jejich práce je velmi 
inspirativní, zasahovat do ní je nutné pouze zcela výjimečně…

Finančně je projekt hrazen z grantového programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Většina 
činností má však spíše formu dobrovolnictví a skutečné pravidelné a dlouhodobé pomoci vedené k budoucí sa-
mostatnosti dětí a vytvoření vztahu k učení (přátelství). 

Seznam oceněných mentorů za první pololetí roku 2012/2013: Michaela Foretová, Barbora Karlíková, Vladislava 
Motyčková, Andrea Šplíchalová, Miriam Merkudová, Pavlína Graciasová, Aneta Jarešová, Anežka Kovářová, Jolana 
Moravcová, Otakar Říha a Martin Mohr.             Erich Stündl 



PS Vysočina Svitavy na Ledové Praze 2013
Kam o pololetních prázdninách a víkendu? Pionýři se jako každý rok vydali do Prahy. Jedná se o akci pořádanou 
Pionýrem pro účastníky z celé republiky. Skupiny mají vstupné zvýhodněné či zadarmo do mnoha institucí a pa-
mátek.

Pátek se na vlakovém nádraží ve Svitavách schází skupinka dvaceti lidí, kterou, díky velkým batohům, rozhodně 
nelze přehlédnout. Tak hurá do vlaku a výlet může začít. Po příjezdu musíme nejprve batohy odložit. Ubytování 
máme zařízené na základní škole nedaleko zastávky metra Pankrác. 

Odlehčeni vyrážíme prozkoumat krásy města pražského. Prvním bodem na programu je chrám sv. Víta. Dále po-
kračujeme návštěvou Senátu, poté vystoupáme na Vítkov a navštívíme Armádní muzeum Žižkov. Páteční den ale 
zdaleka nekončí. Posledním překvapením je noční prohlídka botanické zahrady, konkrétně skleníku Fata Morgana. 
Po prozkoumání nočního pralesu, příjemně unaveni, zalézáme do spacáků. 

Sobotní dopoledne trávíme na Petříně a v zrcadlovém bludišti. Poté přecházíme na Pražský hrad, akorát včas, na 
výměnu stráží. Dále si část skupiny prochází Zlatou uličku, jiní Baziliku sv. Jiří. Po obědě pokračujeme na výstavu 
do Náprstkova muzea, kde zavítáme do světa asijským, afrických a amerických kultur. Následuje přesun do Kon-
gresového centra, kde se koná již 16. ročník koncertu Děti dětem. Letošním hostem byla Tereza Černochová. 

Neděli ještě využíváme k procházce podél Vltavy s pohledem na Karlův most. Pokračujeme návštěvou muzea Karla 
Zemana. Nakonec menší rozchod na Václavském náměstí a již je čas na návrat do Svitav.

Letošní Praha nebyla přímo ledová, ale přesto velmi vydařená akce! 

Za PS Vysočinu Svitavy Lucie Fišerová



Soutěže na  Základní škole Svitavy, nám. Míru 73

Masopustní týden v MŠ

Co se děje v současnosti na naší škole ?

Vynikajícího úspěchu dosáhli  žáci  9. třídy Filip Vodehnal 
a Jan Jansa, kteří  29. ledna obsadili  1. a 2. místo v  okres-
ním kole dějepisné olympiády a postupují do krajského kola. 
Výrazný podíl na tomto mimořádném výsledku má  učitelka 
Lenka Tobiášová, která s žáky intenzivně pracovala. 

Dále na škole proběhla okresní kola dvou soutěží – Sape-
re, kdy tříčlenný kolektiv školy postoupil do krajského kola,  
a Finanční gramotnost. Regionálního kola soutěže Mladý De-
mosthenes, konaného 20. února, se zúčastnili dva zástupci. 
V poslední době se hovoří o zvýšení zájmu žáků o technické 
obory a MŠMT přijímá opatření. Naše škola patří k těm, které 
věnují této oblasti stálou pozornost, a to v rámci  realizace 

projektů (v současnosti projekt COP z ESF) a prostřednictvím zapojení žáků do technických soutěží, mezi které 
patří  Festival vědy a techniky ( okresní kolo se uskutečnilo 15. února). Oceňujeme práci všech  úspěšných žáků   
a přejeme si, abychom stále objevovali nové talenty.                           Věra Hanusová 

Po jarních prázdninách začal v mateřské škole masopustní týden.  Děti se formou her učily poznávat období ma-
sopustu. Co to vlastně znamená slovo masopust? Hrály se masopustní hry, vyráběly masky, zpívaly písně, děti si 
hrály na kapelu a učily se, co je to zabijačka na vesnici. Nechyběla ani výroba jitrnic (z ponožek). Součástí týdne 
byl i masopustní průvod v mateřské škole. Děti si vyrobily s rodiči originální krásné masky. Masky byly různé zají-
ček, Šmoula, víly, princezny, policajt, Bořek stavitel, houbička, kovboj... Nechybělo převlečení učitelek, které byly 
za kovbojky, čarodějnici a tanečnici. Pro děti bylo připravené zábavné dopoledne plné překvapení. Zpívali jsme 
písně, hráli soutěže, tančili. Pozvali jsme k nám i děti ze základní školy, aby se nám také předvedly a zatančily si  
s námi Masopustní kamarádský tanec. Všichni jsme si užili krásné dopoledne plné smíchu, zábavy a veselosti, což 
k masopustu patří. Za odměnu nás čekala sladká odměna, diplom a medaile. 



Dny s jádrem na gymnáziu
Dva pondělky (28. ledna a 18. února) žilo svitavské gymnázium problematikou jaderné energie. Student 3. B Voj-
těch Motyčka připravil dvě celodenní akce „Den s jádrem“. V prostorách gymnázia studenti školy i jiných gymnázií 
v regionu zhlédli několik prezentací, filmů, workshopů, přednášek, výstav, které se nějak pojí k problematice jader-
né energie. Účastníci měli možnost zapojit se i do diskuse během přednášky Ing. Jiřího Tyce z jaderné elektrárny 
Temelín nebo Ing. Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Několik desítek účastníků zaujala např. rozsáhlá výstava mapující vývoj problematiky od počátku jaderné energeti-
ky po záležitosti dneška - jadernou fúzi, zájem byl o filmy věnované např. atomové tragédii v Hirošimě, problémům 
jaderné elektrárny v Černobylu, o velkoplošný dokumentární film „Jaderná havárie, krize v Japonsku“, o práci se 
školní soupravou Gama-beta nebo o možnost vyzkoušet si práci s dozimetrem. Zájem byl o řadu laboratorních 
pokusů zaměřených především na radioaktivitu. Vojtěch Motyčka kromě studia na Gymnáziu ve Svitavách pracuje 
v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, kde nyní řeší výzkumný úkol „Tepelné neutrony a jejich vliv na DNA“. Dny  
s jádrem vznikly za podpory Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a Ing. Dany Drábové

E. Hajská, H. Nekvindová – studentky Gymnázia ve Svitavách



ZŠ Riegrova

Soutěž Mladý Démosthenes na Základní škole 
Svitavy, nám. Míru 73

Škola - to není jen sedět v lavicích, jak by se na první pohled zdálo. Za zdmi naší školy se toho děje hodně. Probí-
hají školní kola soutěží (od uměleckých přes přírodovědné po rukodělné a technické), sbíráme plastová víčka pro 
holčičku s nemocí motýlích křídel (kdo chce pomoci, ať se připojí k našim páťákům). Stejný odpadový materiál 
nás zajímá také kvůli adopci zvířete v zoologické zahradě, vydáváme školní noviny (mají novou tvář a najdete je 
na www.riegrovka.cz). Za poznáním jezdíme na exkurze, za kulturou do divadel, zveme si do školy lidi, kteří nám 
dávají nahlédnout do svého řemesla a něco nového nás naučí, hledáme pro naši činnost financování z různých 
zdrojů, ať už těch velkých - evropských, nebo krajských či místních prostřednictvím žádostí o grant. Letos jsme to 
zkusili v oblasti ekologické, sportovní i tvůrčí. A k tomu všemu jsme přidali ještě vylepšení tříd v podobě nového 
vybavení nábytkem a úpravou podlah, protože víme, že i prostředí má na učení vliv. Pořád se něco děje a o tom 
to ve škole přece je.                    Věra Ducháčková

Mladý  Démosthenes  je  celostátní soutěž v komunikaci a řečnických dovednostech, kterou každoročně vyhlašuje 
společnost Tvář nové Evropy.

Naše škola se jí zúčastnila již posedmé. A opět se od školního kola až do regionálního probojovali ( tentokrát spíš  
promluvili ) dva naši žáci. Za mladší kategorii (6.-7. tř.) soutěžil Tomáš Konejl a získal  2. místo. Mezi staršími (8.-9. 
tř.) zvítězil  za  region Svitavsko  Ondřej Slabý.

Oba soutěžili s vlastním textem, který podle pravidel soutěže museli sami vytvořit a nesměl přesáhnout 2 minuty. 
V konkurenci 55 soutěžících od 12 do 19 let podali perfektní řečnický výkon a cenu jim předávala  Jana Adámko-
vá, záštitu nad soutěží převzala radní pro školství Jana Pernicová a Magistrát města Pardubic. Další soutěží, 
které na škole věnujeme velkou pozornost,  je  recitační,  vyhlašovaná  Domem dětí a mládeže ve Svitavách. Rok 
co rok organizujeme školní kolo, jehož se i letos zúčastnilo 53 žáků z celé školy. Úspěchy, jichž naši recitátoři do-
sahují, svědčí o snaze pedagogů učit nejen nejmodernějšími metodami a postupy, ale nezapomínat na to základní 
- předat dětem schopnost se srozumitelně a kultivovaně vyjadřovat, překonávat trému, zdravě usilovat o vítězství  
a procvičovat paměť. V neposlední řadě hraje velkou roli i literární text ( báseň či próza), se kterou se přednášející  
musí důkladně seznámit.                               Jarmila Boušková

MC Krůček  
Dílny tvořivosti s Terkou   
•	  5. března od 13 do 17 hod -  vyrábíme gelové svíčky
•	 12. března od 11 do 12 hod - eko dílna, želva  

z pet lahve, dekorace do dětského pokoje
•	 12. března, od 15 hod do 17 hod  keramika v DNR
•	 15. března, šijeme panenky od 16 do 21 hod, děti  

s rodičemi
•	 19. března vyrábíme vonná mýdla
•	 26. března ručně dělaný patchwork  

s Dankou Strakovou
•	 29. velká velikonoční dílna od 16 do 21 hod, několik 

stanovišť na vyrábění pro děti, šijeme zajíčka, vyrábíme 
korálkové girlandy, vyrábění z papíru atd.



Mateřské a rodinné centrum Krůček v rámci projektu 

„MÁM RODINU A PODNIKÁM“ č. projektu 

CZ.1.04/3.4.04/76.00243 pořádá tyto aktivity 
•	 čtvrtek 7.3. seminář Daně - jak na ně? Lektoruje Ing. Marcela Ducháčková (9-13) 

•	 pondělí 11.3. kurz Slaďování osobního, pracovního a rodinného života ženy pod vedením  
Mgr. Moniky Čuhelové a Terezy Veitové (9.30-12.00) 

•	 čtvrtek 14.3. „Já dělám-ty děláš“ brainstormingová skupina o tom, jakým způsobem kdo podniká 

•	 pondělí 25.3. kurz Slaďování osobního, pracovního a rodinného života ženy pod vedením  
Mgr. Moniky Čuhelové a Terezy Veitové (9.30-12.00) 

•	 čtvrtek 4.4. seminář Právo-obchodní, zákoník práce atd...(9-13) 

•	 pondělí 15.4. kurz Slaďování osobního, pracovního a rodinného života ženy pod vedením  
Mgr. Moniky Čuhelové a Terezy Veitové (9.30-12.00) 

•	 čtvrtek 18.4. osobní či skupinová konzultace s gender expertkou Radkou Janebovou (13.45-15.45) 

Děkujeme všem za spolupráci i za hojnou účast na seminářích a ostatních aktivitách projektu. 

Těšíme se tedy na další setkávání a věříme, že je pro vás náš projekt přínosem. 

VŠECHNY AKTIVITY JSOU PRO VÁS ZDARMA A PODPORUJEME U NICH HLÍDÁNI DĚTÍ! Na vámi vybrané akce 
se hlaste u Jaroslavy Herbrichové, koordinátorky projektu. 

Za realizační tým projektu 
Jaroslava Herbrichová, koordinátorka projektu Jaroslava.rich@gmail.com 

Tel.734 134 759, www.podnikavirodice.cz 



Karneval
Mateřské a rodinné centrum Krůček ve spolupráci  
s DDM Tramtáryje pořádalo krásný lednový karneval. 
Karneval se konal 27. ledna 2013 od 16 hodin ve vel-
kém sále Fabriky a sešlo se na něm 90 rodin s dětmi. 
Mezi přítomnými byla i spousta babiček a dědečků, za 
to jsme moc rádi! Sál Fabriky byl plný balónků, fáborek 
a hlavně veselé nálady. 

Na jevišti nás uvítali dva ohromující klauni v cirkusovém 
šapitó. Představili dětem lva, slona nebo třeba lachtana. 
Vtipně a poutavě bavili nejen děti, ale i dospělé účastní-
ky. Spolu s Vodníkem si děti také zacvičili a úžasný „Pan 
Hasič“ celý karneval provázel hrou na kytaru a zpíváním 
známých písniček. 

Pro děti bylo připraveno několik stanovišť s rozmanitými aktivitami. Mohli si nechat nakreslit obrázky na obličej, 
vyrobit papírové klauny, nechat si udělat rybičku z balónků nebo proběhnout překážkovou dráhu a od „Včelky 
Máji“ dostat medový mls. 

Velkým oživením bylo vystoupení mažoretek. Děvčata byla fantastická a jejich výkon publikum ocenilo bouřlivým 
potleskem. 

Všem těm, kteří se na pořádání podíleli, patří veliké poděkování a těšíme se opět za rok 
– všichni jste srdečně zváni!!! 

Vážení příznivci Krůčku,
nabízíme jedinečnou příležitost pro Vás - laiky, vzdělat  v základech První pomoci. Nabídka platí i pro Vaše větší 
děti, které také touží po znalostech. Nikdy nevíte, kdy budete Vy nebo Vaše děti potřebovat pomoc od někoho 
druhého. Nebuďte tedy hlostejní k sobě ani k druhým a přijďte. 

Vzdělávání je rozděleno do 4 částí 

1. Mýty a nepravdy o první pomoci a nácvik resuscitace - již proběhl v únoru, ale i když jste se nezúčastnili prvního 
dílu, přijďte v březnu na pokračování 

2. Zvláštnosti dětského věku, prevence dětských úrazů. Život ohrožující stavy. Proběhne 12.3.2013 od 9:00 - 11 :00 
hodin a 28. 3. od 16:30. - 18:30

3. Vybrané úrazy a onemocnění - duben

4. Ošetřování nemocného dítěte v domácnosti, právní aspekty PP a shrnutí - květen 

O pokračovacích seminářích budete informováni. Pod vedením Kateřiny Krausové. Kurzy probíhají v učebnách 
centra Fabrika. Přihlášky a hlídání dětí na k.krausova@email.cz, tel. 733 539 810



1. Pá / 19:30 / Fabrika
Ples Města Svitavy

2. So / 17:00 / svitavský pivovárek Na Kopečku
Irský večer - při příležitosti svátku svatého 
Patrika. K poslechu a tanci bude večerem 
provázet Adam Scott revival band ( kytara a 
irská flétna ). David Neckař - dudák v originál-
ním kroji

 � 19:00 / Fabrika
Ples PS Dalibor Svitavy

 � 19:30 / restaurace Pod Hodinami
David Kangas

 � 20:00 / restaurace U Golema
Czech Metal Party – jen česká muzika,
vstup volný

5. Út / 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Čínská medicína - období jara
Přednáška terapeutky a specialistky na tradiční 
čínskou medicínu Adély Hanuščákové a Ma-
rie Kočvarové  – odborné poradkyně v oblasti 
zdraví, krásy, harmonie. Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / Fabrika
Irena Budweiserová & Blue Soul
Předprodej vstupenek od 20. 2. v recepci Fab-
riky. Vstupné 200 Kč

6. St / 15:30 / městská knihovna – dětské 
oddělení
Čtení vlastní tvorby – na věku a formě 
nezáleží

 � 17:00 / divadlo Trám
Setkání - Stretnutie s Dramatickou školičk-
ou Svitavy
Soubor Naopak s loutkovým představením 
Chlebová Lhota (na motivy stejnojmenné 
knihy Dagmar Urbánkové). Soubor Bubliny  
s loutkovým představením: … A žeru rybí tuk  
(představení na motivy knihy Petra Chudoži-
lova Balada o Bobíkovi). Vstupné dobrovolné. 
Změna programu vyhrazena

 � 17:30 / Koncertní sál ZUŠ 
Žákovský hudební večer 

 � 19:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Poetická čajovna: téma Dialogy
7. Čt / 16:00 / nadační dům J. Plívy
Kytarové odpoledne uč. Plívové
Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / Fabrika
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Karel Poláček: Bylo nás pět
Nová dramatizace oblíbeného humoristického 
románu Karla Poláčka. Vstupné 250 Kč

8. Pá / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám nebo 
kino Vesmír
Školní představení: Divadlo Andromeda 
Praha: Hurá, jaro je tady! Doporučeno pro  
1. stupeň ZŠ a MŠ. Vstupné 35 Kč

 � 19:00 / Fabrika
Maturitní ples ISŠ Moravská Třebová 

 � 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy 

9. So / 8:30 a 13:00 / Čenkovice
Třetí veřejné závody a karneval na lyzích

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Znouzectnost  –  Chantsons Tour 2013
Externí koncert SKS v klubu Tyjátr. Předprodej 
vstupenek od 22. 2. v recepci Fabrika (V den 
konání - pokladna kina Vesmír). Vstupné 150 Kč

10. Ne / 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Koncert: Démophobia – Plzeňské pověsti  
a jiné písně v jedinečném podání Démy z kape-
ly Znouzectnost. Vstupné 80 Kč

11. Po / 9:00 a 10:30 / Fabrika 
Školní představení: Divadlo DRAK H. 
Králové: O štěstí a neštěstí. Doporučeno pro  
2. stupeň ZŠ, SŠ a SOU. Vstupné 40 Kč

 � 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Zdenka Blechová – přednáška: Numerolo-
gie a karmické trojúhelníky – co můžeme díky 
numerologii pochopit o vzájemném učení se  
v partnerském vztahu. Přednáška úspěšné au-
torky mnoha knih, vykládacích karet a medi-
tačních CD. Vstupné v předprodeji (čajovna) 
190 na místě 250 Kč

12. Út / 9:00 – 11:00 / MC Krůček
Zítra už je pozdě II. - kurz První pomoci. 
Základy, které mohou zachránit život. Pod ve-
dením Kateřiny Krausové, určeno pro laickou 
veřejnost. Přihlášky a hlídání dětí na k.krauso-
va@email.cz, tel. 733 539 810, Fabrika

13. – 14. St - Čt / 9:00 – 18:00 / Fabrika
Stavíme, bydlíme. Tradiční prodejní a prez-
entační stavební výstava

13. St / 18:00 / Ottendorferův dům 
Koncert nejlepších žáků 

 � 18:00 / klub Tyjátr
Pavla Jazairiová. Beseda se známou spiso-
vatelkou, cestovatelkou a redaktorkou Českého 
rozhlasu na téma Indie – himalájské poutě  
a Jak dnes vypadá Pákistán. Pořádá městská 
knihovna, vstupné dobrovolné

 � 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům)
Marie Kočvarová - přednáška: Klimakterium 
– jak ho přežít ve zdraví a s úsměvem aneb Můj 
osobní příběh. Lektorka přednášky pracuje 
jako odborná poradkyně v oblasti zdraví, krásy, 
harmonie. Vstup volný

14. Čt / 18:00 / čajovna (Ottendorferův dům) 
Ivo Janeček – přednáška: Jak si správně přát. 
Lektor přednášky pracuje jako terapeut, mo-
tivátor a kouč osobního rozvoje. Vstupné do-
brovolné.

 � 18:30 / muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura:
Česká republika - Česká Kanada, Novohradské 
hory a Slepičí hory, přednáší: Libor Lněnička

15. Pá / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Hudební agentura Marbo: Hudební pořady 
pro školy. Pro 1. stupeň ZŠ a mateřské školy je 
to pořad Máme rádi písničky! Pro 2. stupeň ZŠ 
a gymnázium je určen pořad Jak se stát hudeb-
ním skladatelem? Vstupné 35 Kč 

 � 16:00 – 21:00 / MC Krůček
Večerní dílna tvořivosti - šijeme panenky 
pro děti do nemocnice – pro rodiče s dětmi 
i bez dětí  

 � 19:30 / Fabrika 
14. ples dechovek. Zahrají svitavské decho-
vky a Cimbálová muzika Aleše Smutného s Kar-
lem Hegnerem. Předprodej zbylých vstupenek 
od 4. 3. v recepci Fabriky. Vstupné 120 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr
Egotrip (crossover-nu-metal / Praha) + Sin Joy
(big-beat-hard rock / Svitavy). Vstupné 85 Kč

16. So / 17:00 / městské muzeum a galerie 
Derniéra přehlídky. Setkání vystavujících výt-
varníků a jejich přátel u příležitosti ukončení 
výstavy Přehlídka 2013

 � 18:00/ čajovna (Ottendorferův dům) 
Taiwan - povídání s projekcí fotografií MUDr. 
Andreje Zahornadského. Součástí večera 
bude ochutnávka špičkových taiwanských čajů. 
Vstupné dobrovolné

 � 20:00 / klub Tyjátr 
Vintage Wine & Happy To Meet - Externí 
koncert SKS vstupné 100 Kč, předprodej vstu-
penek od 4. 3. v recepci Fabrika (V den konání 
- pokladna kina Vesmír). Vstupné 100 Kč

17. Ne / 15:00 / divadlo Trám 
Damuza Praha: Detektiv lupa a tajemná věž. 
Vhodné pro děti od 4 let / vstupné 50 Kč, rod-
inné pasy 

 � 17:00 / čajovna (Ottendorferův dům) 
Čajovna „v zeleném“ aneb Svátek sv. 
Patrika  - irský den v čajovně s projekcí na irské 
téma. Vstupné dobrovolné

Kulturní nabídka



Kino Vesmír

1. - 2. / Pá, So/ 19:30

Terapie láskou USA 2012 Premiéra!

Život vždycky nejde podle plánu. Učitel dě-
jepisu prochází psychickou krizí, léčí se v 
psychiatrické léčebně a vrací se domů. Tady 
začíná příběh s osmi nominacemi na Oscara. 
Excelentní drama i komedie. V hlavní roli: Brad-
ley Cooper.

Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 122 minut

Přehlídka čtyř nejvíce nominovaných filmů  
- Český lev 2012:

4. / Po / 19:30

Okresní přebor – Poslední zápas Pepika 
Hnátka ČR 2012 

„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a pro-
to taky hrajete vokres.“ Málokterý trenér by 
popsal hru svého mužstva líp. Legendární 
trenér Slavoje Houslice Pepik Hnát – Miroslav 
Krobot.

Scénář a režie: Jan Prušinovský.

Vstupné:  80 Kč / od 12 let / 104 minut

5. / Út /19:30 

Ve stínu ČR 2012

V bývalém Československu 50. let se odeh-
rává napínavý kriminální příběh, který ve svém 
důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů  
i jejich blízkých. V hlavní roli: Ivan Trojan. 
Režie: David Ondříček.

Vstupné: 70 Kč / 96 minut

6. / St / 19:30 

Čtyři slunce ČR 2012  

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? 
Příběh rodiny a jejích přátel vypráví o touze 
proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, 
jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých 
rodičů. Scénář a režie: Bohdan Sláma.

Vstupné: 70 Kč / od 12 let / 105 minut

7. / Čt / 19:30

Odpad město smrt ČR 2012

Podle divadelní inscenace Divadla Komedie 
režii Dušana Pařízka. Drama v prostředí roz-
padajícího se města, při jehož sanování se 
politici dělí o zisky. Režie: Jan Hřebejk.

Vstupné: 70 Kč / od 15 let / 70 minut

8. - 10. / Pá/ 17:00 a 19:30 / So 15:00, 17:00 
a 19:30/, Ne 15:00 a 17:00 

Čtyřlístek ve službách krále ČR 2013 

Nejpopulárnější české postavičky Fifinka, 
Myšpulín, Pinďa a Bobík poprvé na filmovém 

plátně! … a dobrodružství na dvoře císaře 
Rudolfa II. Animovaný film pro celou rodinu. 
Režie: Michal Žabka. 

Vstupné: 110 Kč / 90 minut

12. - 13. / Út, St / 19:30 

30 minut po půlnoci USA 2012

Největší hon na člověka v dějinách. Brzy nad 
ránem 2.5. 2011 byl dopaden a zastřelen Usá-
ma Bin Ládin! Drama/thriller. Režie: Kathryn 
Bigelow.

Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 157 minut

14. - 16. / Čt, Pá/  19:30/ So / 17:00 a 19:30

Martin a Venuše ČR 2013 

Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše… 
aneb… když hlídá táta. Kristýna Boková  
a Marek Taclík v hlavních rolích rodinné kome-
die. Režie: Jiří Chlumský

Vstupné: 100 Kč / 102 minut

Sport

2. / So / 9:00 + 11:00 / tělocvična gymnázia 

Svitavy mladší žáci U14 Basketbal TJ Svi-
tavy - BK Pardubice B 

 � 9:00 / hala Na Střelnici

Finálový turnaj KP mladších žáků. Volejbal

      

 � 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy B – Sokol Žichlínek. 

Volejbal: KP – kadetky

 � 11:00 / hřiště v Lačnově

1.HBC Svitavy - HbC Chlumec nad Cidlinou

Extraliga SD. 14:00 SK Kometa Polička - HBC 
Vsetín. Hokejbal

 � 18.00  / hala Na Střelnici
QANTO Tuři Svitavy - Levharti Chomutov

Basketbal

9. / So / 9:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy A – Sokol Dolní Újezd

Volejbal: KP I. tř. – ženy

 � 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – SKO Hlinsko 

Volejbal: KP I. tř. – muži 

 � 11:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy A – VK Agel Prostějov B 

Volejbal: 1. liga – kadetky 

 � 14:00 / hřiště v Lačnově

SK Kometa Polička - HC Jestřábi Přelouč

Hokejbal

 � 18.30 / hala Na Střelnici
QANTO Tuři Svitavy - Sluneta Ústí n.Labem

Basketbal

10. / Ne / 9:00 / střelnice DDM IV. ZŠ 

Střelecká soutěž Jarní cena - 35. ročník, 
vzduchová puška mládeže do 12, 14 a 16 let, 
startovné: pro nečleny 50 Kč

 � 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova

Finálový turnaj KP starších žákyň

Volejbal

 � 9:00 / hala Na Střelnici

Pardubická liga dorostenců - turnaj 

Florbal

 � 10:00 / hřiště v Lačnově

SK Kometa Polička - HBC Škoda Plzeň

Hokejbal

13. / St / 19:00 / hala Na Střelnici
QANTO Tuři Svitavy - Lions Jindř. Hradec

Basketbal

16. / So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – TJ Nový Jičín 

Volejbal: 1. liga - junioři

 � 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy  – Sokol Česká Třebová II

Volejbal: KP I. tř. – muži

 � 18.00  / hala Na Střelnici
QANTO Tuři Svitavy - BK Opava

Basketbal

17. / Ne / 9:00 / areál Cihelna

Motoristická burza 

 � 9:00 / hala Na Střelnici

Pardubická liga starších žáků - turnaj

Florbal
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Ples města
SVITAVY

1. března 2013 od 20.00 hod. 

Cena vstupenky je  250,– Kč

multifunkční centrum
Fabrika

Předprodej: od 4. února 2013 v Informačním centru města Svitavy
Občerstvení ve formě svatebních koláčků a půlnočního guláše

Vystoupí:
Z-Band Svitavy

Slovácko mladší – cimbálová muzika Mikulčice
Mefisto Mohelnice

Mažoretky ZŠ Lačnov 

Rádio Haná a Kowalski zvou na ski.
Místo konání Čenkovice – dojezd Svitavské sjezdovky 

sobota 2. 3. od 15.00 hod

Svatej - zpěv, Mumlay Schedy TK - basa, Etienne - bicí, Adam - ságo, Sody - kytara
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