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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
září 2014							
Alice Štrajtová Štefková
město

Top týden, řezbářský memoriál a pouť
Jako každý rok je i letos týden před první zářijovou nedělí - svátkem svatého Jiljí (po němž je pojmenován nejstarší kostel ve městě) věnován rozloučení se s létem zakončeným poutí ke sv. Jiljí. Program zahajujeme v pondělí
1. září Řezbářským memoriálem Aloise Petruse, probíhajícím po celý týden v prostorách pro volno-časové aktivity na Svitavském stadionu. V minulých ročnících vzniklo již 35 velkých soch, ke kterým letos přibudou další. Smyslem celé akce je kromě jiného oživit venkovní prostory města a vyvést výtvarná díla za lidmi do exteriérů. Obsahovým zaměřením letošního řezbářského plenéru jsou SMYSLY.
Program od 5. září:
5. / 19:00 / náměstí Míru

Vernisáž Venkovky
Vernisáž obrazů mladých svitavských výtvarníků
vzniklých v netradičním prostředí
20:00 / náměstí Míru

Koncert kapely Mandrage
Kapela se proslavila písněmi Kapky proti slzám,
Hledá se žena, Šrouby a matice apod.
6. / 12:00 / náměstí Míru

Slavnost dechovek a přehlídka
mažoretek
17:00 / Svitavský stadion

Vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse
Představení řezbářů a předání vzniklých soch starostovi města Svitavy
19:00 / Svitavský stadion

Koncert Pocta Evě Olmerové
Nové úpravy největších hitů první dámy českého jazzu a blues
7. / 9:00 / náměstí Míru

Pouť ke sv. Jiljí 2014
Celodenní program – Svitavy v době vypuknutí 1. světové války, dobový jarmark, koncerty.
19:00 / náměstí Míru

Slavnostní koncert v kostele sv. Jiljí

Blanka Čuhelová

Den s Lesy ČR v areálu Brand u Rosničky
Den s Lesy ČR v tomto roce proběhne v sobotu 13. září od 10 do 16 hodin u rybníka Rosnička v lesním areálu
Brand. Při této příležitosti bude slavnostně otevřena vozíčkářská bezbariérová stezka. Od 16 hodin si návštěvníci mohou posedět „na plechárně“ a poslechnout si vystoupení kapely Generace 2. Na organizaci a zajištění se budou podílet převážně Lesy ČR a město Svitavy. Doprovodný program bude směřován na všechny věkové kategorie i rodiny s dětmi. Středisko volného časuzajistí projížďky na lodích. Klub Bonanza vám předvede základy drezury koní. Stanoviště, na kterých budete moci plnit s dětmi úkoly, budou zajišťovat Lesní klub pro děti Brlenka,
městská knihovna, MC Krůček, Skauti, Lesy ČR a Nízkoprahový klub Díra. Pokud si budete chtít vyzkoušet, jaké
nástrahy musí překonávat vozíčkáři, pracovníci firmy InHelp budou mít také stanoviště, na kterém budou k dispozici vozíčky. Ve 13 hodin nás čeká zajímavá exhibice s Jiřím Vorlíčkem, dvojnásobným mistrem republiky v práci
s motorovou pilou. ve 14 hodin proběhne slavností otevření vozíčkářské trasy za přítomnosti vedení KČT. Každý
návštěvník si odnese malou drobnost, kterou si částečně i vyrobí.

Alice Štrajtová Štefková

Doplnění kamerového systému v Lánech
Město Svitavy v rámci zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku provozuje od roku 1999 Městský kamerový
a monitorovací systém (MKS). Jeho prostřednictvím jsou po dobu 15 let monitorovány lokality s největším nápadem trestné činnosti - případně místa, kde hrozí narušování veřejného pořádku. Za celé období přispěl MKS
k odhalení desítek trestných činů a stovek problémů při narušování veřejného pořádku nebo problémů v dopravě. V monitorovaných lokalitách došlo k poklesu nápadu trestné činnosti až o 40 %. Význam MKS však spočívá
především v prevenci, řada problémů je odhalována v zárodku a v mnoha případech nedochází k újmám na zdraví nebo větším škodám na majetku občanů. Svoji úlohu při ochraně bezpečí a majetku sehrává MKS také v případě povodní nebo jiných živelných pohrom (požárů apod.). Provozovatelem MKS je Městská policie Svitavy. Výstupy MKS využívá také Policie ČR.
Na podzim letošního roku bude MKS rozšířen o další kamerový bod na sídlišti Svitavy – Lány. Moderní otočná
webová kamera bude umístěna po dohodě se statutárními zástupci společenství vlastníků na panelovém domě
na ulici Svitavská č.o. 18 a bude monitorovat především vnitroblok mezi panelovými domy na ulici Svitavská a Větrná, kde se nachází víceúčelové hřiště, které je zatíženo velkým počtem osob. Příležitostně zde vznikají problémy s chováním uživatelů hřiště. Umístění kamery doposud bránily technické podmínky pro přenos obrazu. Kromě umístění kamery zůstávají v platnosti opatření spojená s výkonem terénní sociální práce nebo kontroly lokality strážníky a policisty.
Kamera bude současně schopna monitorovat parkovací místa na ulici Svitavská a situačně také celou lokalitu až
po části ulic Hraniční a Brněnská (viz situační fotografie monitorovaných lokalit). I když MKS není „samospasitelný“, strážníci i policisté budou schopni předcházet trestným činům nebo přestupkům, které zde vznikají zejména
v souvislosti s poškozováním majetku, případně mohou společně s PČR některé ze spáchaných skutků zpětně objasňovat. Nezanedbatelný vliv bude mít kamera také při monitorování průtoku řeky Svitavy v případě náhlých dešťů. Předpokládané náklady na nákup a umístění kamery, včetně technologie pro přenosy obrazu, činí cca 220 tis.
Kč a budou hrazeny z kapitoly prevence kriminality. Další informace i snímky jsou k dispozici na webu města Svitavy:www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality

Erich Stündl

22. slavnost dechových hudeb a přehlídka mažoretek

6. září / 12:00 / náměstí Míru u fontány
Program:
12:00

5. nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin, mažoretky z Lačnova, Jemnice, Chrudimi a Jevíčka.
Přehlídku moderuje Ondřej Komůrka.
13:30
pochod svitavských dechovek s mažoretkami po náměstí
14:00
zahájení
14:05
Žákovský dechový orchestr ZUŠ a Jarda Gang Svitavy, kapelník Jaroslav Dvořák
15:00
Svitavská dvanáctka, kapelník Roman Kalvoda
16:00
Boskovická kapela, kapelník Zdeněk Jindra
Pernštejnka Pardubice, kapelník Vladimír Černý
17:00
Astra Svitavy, kapelník Pavel Pospíšil
18:30
Dechová hudba Hulíňané, kapelník David Simerský
19:30
Slovem provází Pavel Pospíšil.

Indiánský pochod se vydařil
Přes 130 účastníků se poslední prázdninovou sobotu zúčastnilo Indiánského pochodu pro rodiče s dětmi. Byla pro
ně přichystaná 7 km trasa, na které bylo připraveno deset
stanovišť, kde děti i dospělí plnili zajímavé indiánské úkoly. Hned na prvním stanovišti si každý účastník vyrobil čelenku, díky níž se zařadil mezi indiány.
Cíl pochodu byl v táborové základně PS Vysočina, kde byly
pro děti připraveny diplomy a další hry. Malé děti nejvíce
zaujaly nalepovací korálky, kluci si zastříleli z opravdového
luku. Připraveno bylo také občerstvení a opékání špekáčků. K poslechu i společnému zazpívání byla připravena skupina Vendolband. Turistický zážitek a důstojné rozloučení
s prázdninami pro svitaváky připravila PS Vysočina a Klub českých turistů. Až do poslední chvíle jsme měli strach,
aby nepršelo. Nakonec k nám bylo počasí příznivé a pochod se vydařil. V cíli vládla spokojená a radostná nálada
z aktivně prožitého dne mezi účastníky i pořadateli.

Věra Stichová, předsedkyně KČT

Pionýrská skupina Vysočina Svitavy

„Budu Vám vyprávět pověsti, kdo ví, jestli se staly, jestli nejsou to jen zvěsti, však každá z nich tak krásná je, že si
Vaši pozornost určitě zasluhuje.“ ...Tohle je začátek naší táborové písně, kterou si jistě ještě teď mnozí zpívají. Ale
vraťme se na začátek: Ani letos Pionýrská skupina Vysočina Svitavy nezahálela a jako jednu z prázdninových
aktivit připravila pro děti čtrnáctidenní letní tábor. 28. července 2014 vyrazila velká parta dětí a dospělých na
Ostrý Kámen, kteří se vydali za Praotcem Čechem a dalšími postavami ze Starých pověstí českých.
Děti byly rozděleny do čtyř rodů, Zvíkovců, Bítovců, Vršovců i Děčanů a dostaly své vojvody. Cílem bylo postavit hrad ze surovin, které mohly získat za vítězství nad ostatními. Začátky ale nebyly vůbec snadné, neboť se rody
musely naučit lovit zvěř, poznávat rostliny nebo jak přežít noc mimo svůj stan. Dále si musely vyrobit obleky, vlajky a vlastní nádobí.
V průběhu se objevovaly další postavy ze Starých pověstí českých a vždy se děti něco přiučily. S Šemíkem a Horymírem zvládly okovat koně, a Bivoj zase poradil, jak na kance. Teta rody naučila, že je důležité mít nejen šikovné
jedince, ale mnohem důležitější je semknout se dohromady a bojovat jako jeden muž. Nechyběla ani Libuše, která celých 14 dní rody provázela. Objevila se Vlasta s družinou a uskutečnila dívčí válku. Byl zde také Krok i s poslední nezmíněnou dcerou Kazi a Blaničtí rytíři na koních. Rytíři ale nebyli vzbuzeni kvůli těžké chvíli českého národa, nýbrž kvůli pokladu, který si na konci tábora rody odvezly domů.
Tábor skončil, ale aktivity PS Vysočina Svitavy pokračují dále. Od nového školního roku budou tradičně ve čtvrtek
od 15:00 probíhat schůzky Správného Táborníka a 11. září 2014 otevře oddíl svoji klubovnu veřejnosti (náměstí Míru 73, vchod ze hřiště). Tak neváhejte a přijďte se podívat, všichni jste srdečně zváni!

Barbora Sehnalová

Dětský příměstský tábor
Dětské příměstské tábory v Městském muzeu a galerii ve Svitavách
25 dětí ve věku od 6 do 11 let se stalo vyučenými mistry pěti řemesel. Jakých? Jednak pracovaly pod vedením mistra
skláře Vladimíra Graciase na velké zakázce pro svitavský kostel. Stalo se totiž, že jakýsi chuligán rozbil skleněnou
vitráž okna kostela a z ní zůstalo pouze několik barevných střepů. Že nevíte, co to vitráž je? Děti to taky nevěděly, ale po
dvou dnech to zjistily. Konečný výsledek uviděly na vlastní oči v pátek a kulili oči i rodičové. Takže mistrovské zkoušky
z oboru sklář dopadly na výbornou. Druhým řemeslem se stal architekt, památkář, zeměměřič. Tedy městoměřič. Týmy změřily pásmem svitavské náměstí, spočítaly domy, podloubí, které rovněž změřily. Celou aktivitu si

pak zopakovaly v Litomyšli. A výsledek? Ani se neptejte. Zkoušeli jsme to pak různě kamuflovat, natahovat pásmo, doměřovat, přeměřovat, násobit (v případě Litomyšle dělit) a přesto Litomyšl vyhrála ve všech ohledech.
Sice o prsa, ale vyhrála. Ale jenom obvod svitavského náměstí byl 1098 metrů, tam jsme Litomyšli zdatně konkurovali, leč deset metrů chybělo. Příště doměříme... vezmeme to k No10 a vyhrajeme, nevěšte hlavu. Třetím
řemeslem byla kovařina v kovárně mistra Františka Bečky v České Třebové. Podle barvy pleti děti poznaly, jak
vypadá mouřenín. Jak jinak můžete vypadat po vylezení ze začouzené kovárny na vzduch? Ale vrátili jsme se
zase umytí, protože jsme mour nechali v bazénu ve Třebové, kde z nás měli radost. Vypadalo to, že po hladině plove banda starých remorkérů, zašpinili jsme i tobogán, sprchy, foyer, dětský bazén, velkou vanu, stánek
s občerstvením, třebovskou hospodu, vlak a nádraží. Je to prostě černé řemeslo. Pak přišla výše zmíněná Litomyšl a archeologie v muzeu. Děti se podívaly, osahaly, převlékly do starých kostýmů - některé jsme nepoznali
a až poté, co se odstrojily, pochopili jsme, že to jsou naši. Ale dědicové Františka Křižíka viděli jeho obloukovou
lampu, vyzkoušeli znalosti v historickém kvizu. Teprve tam Křižíkovci pochopili, že je zapotřebí se mnoho učit
a ne pouze tipovat pade na pade... V Klášterních zahradách jsme si to vysvětlili, když tam naši váleli sudy po trávě.
A tak jsme se Litomyšlanům pomstili tím, že jsme jim zašpinili autobus od hlíny a trávy. Co na tom, že to byl bus
z Ústí nad Orlicí, náměstí mají stejně delší... V pátek byl slavnostní den. Zbytky našeho týmu, takové zdravé jádro,
se podmanilo dovednosti keramika Honzy Vostřela, pak ještě menší zdecimované zbytky vystoupaly na věž kostela pro poslední razítka do svých Wanderbuchů a uložily do Špárbuchu poslední sumy získaných peněz. No, a posledním řemeslem byla muzejničina. Odpočatý tým si uspořádal vlastní vernisáž toho, co během týdne vykouzlil
a rodičům byla představena výsledná vitráž. No, jak říkáme, valili kukadla, div jim nevypadly z důlků a do toho jejich ratolesti s kulturním programem. Co to bylo? Počkejte. Klavír, flétny, tuba, housle, foukací harmonika a kytara.
Do toho průvodní slovo a tak. Poklonit se, dostat výuční list, poklepat pacičkou a ádyjé. Domů k rodičům, babičkám
a dědečkům, na dovolenou, na koně, na kola, na vodu. Na co? Jo, na... nashledanou

Tým muzejních organizátorů

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, o.s

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02

PRAVIDELNÝ PROGRAM od 1. 9. 2014
Herna
otevřena od
8 hodin

PONDĚLÍ

DOPOLEDNÍ KLUBY RODIČŮ
1000 - 1100
1200 - 1600

ÚTERÝ

1000 - 1200
915- 945

STŘEDA

ČTVRTEK

1000 - 1100

1000 - 1800

VOLNÁ
HERNA

ODPOLEDNÍ KLUBY RODIČŮ

Cvičení a poradna pro
těhotné
1200- 1600
Cvičení se Šášou
1615 - 1715
ZŠ Riegrova
Pouze lichý týden – Právní poradna v rámci projektu „Flexi práce s rodinou“
Za písničkou
Dílny tvořivosti
1300 - 1700
00
00
s Notičkou
dětí, rodičů i prarodičů
12 - 18
00
00
/ od 2 let /
18 - 19
Cvičení pro ženy
Baby masáže
1200 - 1300
Zdravotní poradna
/ pro děti od 1.měsíce /
Baby club s myškou
Individuální kurzy Baby
00
00
1200- 1800 13 - 15
/ od 4 měsíců do
masáží
1 roku /
1300 - 1700 Italština s rodilým mluvčím
1200 - 1700
Kontaktní centrum
1700 - 1800

Mrňousci a Dubinka
/ od 1 roku /

Hrajeme si jinak aktivní, výuková
Montessori centra se vzdělávacími
programy
/ od 1 roku /

1500 - 1700
1800 - 1930

PÁTEK

830 - 1000

Laktační poradna

900 - 100

Rodičovská skupina
Klub malého jogínka s
muzikoterapií
/ od 2 let /

1000 - 1100

1000 - 1400

Den
Třetí úterý v měsíci
Třetí čtvrtek v měsíci
Čtvrtý čtvrtek v měsíci

Psychologická
poradna

Čas
16 00 - 1730
16 00 - 1730
1000 – 1100

Kontaktní centrum

1300 - 1500

Učím se být samostatným,
aneb chystám se do školky
– výukový program pro děti
bez rodičů
Jóga
MC Krůček

Poradny:

1200- 1400

čtvrtek - sociálně právní – vede Bc. Radka
Bočková tel. radkabocek@gmail.com, tel.
733518999
úterý – slaďování rodiny a práce – vede
Tereza Veitová terca.veitova@gmail.com,
tel. 603310426

Pravidelné měsíční akce

Aktivita
Logopedická poradna
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra
Mrňouskovo zdravé vaření

4. patro Fabrika,
tel. 737 236 152 (telefonické informace k dispozici od 8 do 20 hodin - každý všední den)
email - mckrucek@gmail.com, web - www.mckrucek.cz , http://krucek.blogspot.com/

Plavecká škola Svitavy
Po prázdninové odmlce opět začala Plavecká škola Svitavy fungovat „na plné obrátky“. Výuka plavání základních
a mateřských škol probíhá již od 2. září. Kromě svitavských škol se plaveckého výcviku zúčastňují například základní školy z Jevíčka a z Jaroměřic nebo mateřská školka z Letovic. Od začátku tohoto školního roku u nás nově
působí dvě instruktorky plavání. Naši instruktoři jsou dlouholetí praktičtí cvičitelé a mají zkušenosti z jiných plaveckých škol. Certifikát instruktora plavání je u nás samozřejmostí. Od 30. září otevíráme odpolední kurzy plavání pro děti do 18 let a samozřejmě kurzy plavání pro dospělé. Tak neváhejte a pojďte se s námi učit plavat.
Lubomír Kocourek

Den s Lesy ČR
sobota 13. září 2014
10.00 - 16.00 hodin
rybník Rosnička ve Svitavách
areál Brand
Středisko volného času
lodě na Rosničce
Bonanza
ukázky drezury koní
Inhelp
zkouška jízdy na invalidním vozíku
Stanoviště s úkoly
Nízkoprahový klub Díra
Lesní školka
Skauti
Lesy ČR
MC Krůček
Městská knihovna
13:00 hodin
exhibice Jiřího Vorlíčka
dvojnásobného mistra republiky
v práci s motorovou pilou
14:00 hodin
slavnostní otevření vozíčkářské stezky
16:00 hodin Plechárna
koncert kapely Generace II

Kulturní nabídka
5. Pá / 18:00 / čajovna Namasté
Kreslení mandal
Všechny tvořivé, děti i dospělé, zveme na kurz
kreslení mandal s art-terapeutem Martinem
Adamcem. Čeká vás příjemný relaxační večer
se stejně naladěnými lidmi a navíc se o sobě
můžete i něco dozvědět pomocí art-diagnostiky. Pokud máte, vezměte si vlastní pastelky,
papíry mít s sebou nemusíte.
Vstupné na kurz 150 Kč

 19:00 / náměstí Míru – ulička Pod Věží
Vernisář Venkovky
K obrazům ze Slavie, Městského dvora a Lidového divadla se připojí další obrazy nejen svitavských výtvarníků vzniklých v Ottendorferově
domě.

 20:00 / náměstí Míru - dolní část
Mandrage
Jedna z nejúspěšnějších mladých tuzemských kapel poprvé ve Svitavách. V případě
nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve
Fabrice.
Vstupné: 100 Kč

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

 16:30 / Farní stodola
Jiřinkový ples
 17:00 / Svitavský stadion
Vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse
Představení řezbářů a předání vzniklých soch
starostovi města Svitavy.

 18:00 / Areál „zahrada“ Svitavy - Lány
Zahradní bigboš
Tyjátr Svitavy vás zve na Zahradní Bigboš
Vystoupí: Deathward, Kowalski, Sin Joy, Last
Presence, Výsměch?, Kilt
Vstupné: 60 Kč do 20:00 hodin, od 20:00 hodin 90 Kč

 19:00 /terasa restaurace Pod Hodinami
projekt Pocta / EVA OLMEROVÁ
Koncert inspirovaný osobností a hlasem jazzové legendy, zpívá Ženeva Dubská. Doprovodný koncert Řezbářského memoriálu Aloise
Petruse. Kvinteto The Drinkers - www.bandzone.cz/thedrinkers. Při nepříznivém počasí se
koncert uskuteční v restauraci Pod Hodinami.
Vstup volný

7. Ne / 7:30 / kostel svatého Jiljí
Svatá mše ke svatému Jiljí

Horní část náměstí - historický program:
„Zítra rukujeme…“

Mažoretky z Lačnova, Jemnice, Chrudimi
a Jevíčka. Přehlídku moderuje Ondřej Komůrka.

Historický program s jarmarkem, který
odlehčenou „švejkovskou“ formou a dobovým koloritem připomene 100. výročí začátku
I. světové války.

 13:30 / náměstí Míru (dolní část)
22. slavnosti dechových hudeb
13:30 Pochod svitavských dechovek
s mažoretkami po náměstí.
14:00 Zahájení
14:05 Žákovský dechový orchestr ZUŠ
a Jarda Gang Svitavy,
kapelník Jaroslav Dvořák.
15:00 Svitavská dvanáctka,
kapelník Roman Kalvoda.
16:00 Boskovická kapela,
kapelník Zdeněk Jindra.
17:00 Pernštejnka Pardubice,
kapelník Vladimír Černý.
18:30 Astra Svitavy, kapelník Pavel Pospíšil.
19:30 Dechová hudba Hulíňané,
kapelník David Simerský.
Slovem provází Pavel Pospíšil.

9:00

9:30
10:00

10:30
12:00

12:30
13:30
14:00

 16:00 / kostel svatého Jiljí
Svatá mše ke svatému Jiljí

 9:30 / kostel svatého Jiljí
Svatá mše ke svatému Jiljí
 19:00 / kostel svatého Jiljí
Slavnostní koncert
Jiří Sejkora - hoboj
Karolína Janů - soprán
Pavla Salvová - Bočková – varhany
Vstupné dobrovolné

9. Út / 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování

 9:00 / náměstí Míru
Pouť ke svatému Jiljí

6. So / 12:00 / náměstí Míru (dolní část)
5. nesoutěžní přehlídka
mažoretkových skupin

15:00 Představení vojáků na pódiu
s vysvětlujícím komentářem k výročí.
15:30 Programový blok - hudba, kejlíři,
soutěže pro děti na pódiu.
17:00 Závěr
Střední část náměstí:
Řemeslný jarmark, ukázky řemesel, občerstvení
Dolní část náměstí:
10:00 Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem.
11:25 Koncert moravskotřebovské
kapely Světlo světa.
12:25 Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem.
13:50 Koncert svitavské kapely Generace.
14:50 Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem.
16:15 Koncert svitavské kapely Do větru.

Zahájení dobového života
v historickém ležení s dobovými stany
a reáliemi, jarmarkem s historizujícím
zboží a řemesly. Dobové občerstvení.
Průvod vojáků a „branců“ jarmarkem
včetně jezdců na koních.
Ukázka jezdeckého umění,
představení koní, jezdců, uniforem
s komentářem.
Programový blok - hudba, kejklíři,
soutěže pro děti na pódiu.
Představení vojáků na pódiu
s vysvětlujícím komentářem
k výročí a situací ve Svitavách
v době mobilizace.
Polední pauza, dobový život v táboře.
Průvod vojáků a „branců“ jarmarkem
včetně jezdců na koních.
Příjezd generality historickým
vozidlem, inspekce ve vojenském
ležení.

Pokud bubnujete nebo jste vlastníky nástroje
(džembe) a ještě jste se neodvážili začít hrát
v domnění, že to neumíte, pak teď máte
konečně šanci! Na workshopu zkušeného
bubeníka a muzikoterapeuta Andreje Koláře se
hrát rozhodně naučíte. Určeno i pro pokročilé.
Vlastní nástroj pokud možno s sebou.
Vstupné dobrovolné

12. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

Metalový večírek - metalotéka
Večer plný tvrdé muziky.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru

13. So / 10:00 / areál rybníka Rosnička
Den s Lesy ČR

13 hodin - Jiří Vorlíček (mistr ČR v práci s motorovou pilou).
14 hodin - slavnostní otevření vozíčkářské trasy
16 hodin - vystoupení kapely Generace 2

14. 13:00 – 17:00 / městské muzeum a galerie
Dny evropského dědictví

Vstup do muzea zdarma, poslední den
k vidění jedinečné výstavy Mistrovská díla
České spořitelny a Příběh řezbáře
15:00 Křest publikací muzejní animace
Do světa vyprovodíme tři publikace, které
vznikly v rámci muzejního projektu – Řemesla
našich předků, Výtvarný ateliér a Labyrint
svitavských příběhů aneb co v učebnicích
dějepisu nenajdete.

 14:00 / UMT Lány
TJ SY B - Pardubičky

Bazárek s dětským a kojeneckým zbožím

12. - 13. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Tři bratři ČR 2014
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk
Piškula) se vydávají do světa na zkušenou,
aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat
hospodářství. Sourozenci vstupují do slavných
pohádek… Scénář: Zdeněk Svěrák, režie: Jan
Svěrák. Vstupné: 100 Kč / 86 minut

v sále Fabriky. Více informací - radkabocek@
gmail.com, mob.: 733 518 999

12. - 13. / Pá, So / 19:30

RC auta 1:10 E, 1:10 E

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil

Modelklub: MČR

16:00 Mistrovská díla České spořitelny
Komentovaná prohlídka s kurátorkou nejen
výstavy, ale také sbírky obrazů České spořitelny
PhDr. Duňou Panenkovou.

15. – 16.

Po / 12:00 – 18:00,
Út / 8:00– 18:00 / MC Krůček

17. St / 19:00 / klub Tyjátr
Kaleidoskop Jana Rejžka

„Hudba, kterou jinde neuslyšíte“
Známý hudební a filmový kritik se po 25
letech vrací na klubovou scénu s poslechovým
pořadem, v němž pouští hudbu, kterou média opomíjejí. Vedle domácích alternativních
skupin připomíná zajímavá výročí či úmrtí
známých osobností, dojde na ukázky z afrického pouštního rocku, židovského klezmeru
nebo irského folku, ale také z nejnovějších CD
angloamerické oblasti.
Vstupné: 60 Kč

Kino Vesmír
5. - 6. / Pá, So / 19:30
Sex Tape USA 2014
Tohle video nikdo neměl vidět. …aby obnovili
svou vášeň, rozhodnou se natočit si video, ve
kterém si vyzkoušejí všechny pozice z knihy
o sexu… V hlavních rolích: Cameron Diaz
a Jason Segel. Komedie. Režie: Jake Kasdan
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 95 minut
10. / St / 19:30
Chlapectví USA 2014
Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film plný
krásy a lidskosti. Výjimečný film o dospívání
jednoho obyčejného kluka. Režisér Richard
Linklater na něm pracoval dvanáct let! Snímek
je neobyčejný svou obyčejností…. Drama.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 166 minut
11. / Čt / 19:30

Století Miroslava Zikmunda ČR 2014
Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět
příběh minulého století prostřednictvím muže,
který je zažil… Znáte skutečný životní příběh
Hanzelky a Zikmunda? Dokument. Scénář
a režie: Petr Horký
Vstupné: 90 Kč / 75 minut

USA 2014
Pokračování kultovního snímku Sin City podle
komiksové předlohy Franka Millera. V akčním
filmu se vracíme do města hříchu, plného
kriminálníků, zkorumpovaných policistů,
zabijáků a sexy žen. Režie: Robert Rodriguez
Vstupné: 110 Kč / titulky / 103 minut

Kopaná: KP dorostu

 15:00 / Lačnov
1HBC Sy - Ježci Heřmanův Městec A
Hokejbal: 2Nhbl-Muži

7. Ne / 9:00 / areál Cihelna

 9:00 / hřiště za Národním domem
KP minivolejbal – kvalif. turnaj
Volejbal: žákyně - přípravka

 14:15 / Svitavský stadion
TJ SY A - Nové Město nad Metují
Kopaná: Vč. P dorost

16. / Út / 19:30
Láska na kari USA 2014
Sto chutí, jedna vášeň. Elegantní a vybraná
francouzská gastronomie se střetává s pikantní
a vášnivou indickou kuchyní. V hlavní roli: Hellen Mirren. Režie: Lasse Hallström
Vstupné: 100 Kč / titulky / 122 minut

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

13. So / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – TJ Žamberk
Volejbal: muži - KP II. tř

17. / St / 19:30

Lucy Francie, USA 2014
Průměrný člověk využívá 10% své mozkové kapacity. Ona se dnes dostane na 100%. Scarlet
Johansson jako výjimečná žena v akční sci- fi.
Scénář a režie: Luc Besson
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut
18. / Čt / 19:30

Lepší teď, než nikdy USA 2014
Existuje milion důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea… Romantická
komedie s Michaelem Douglasem a Diane Keaton. Režie: Rob Reiner
Vstupné: 110 Kč / titulky / 94 minut

 10:00 / areál Cihelna
MČR leteckých modelářů
Modelklub: kat. F4B, SUM

 17:00 / UMT Lány
TJ SY B - Přelouč
Kopaná: I. A tř. muži

14. Ne / 9:00 / areál Cihelna
MČR leteckých modelářů
Modelklub: kat. F4B, SUM

Sport
5. Pá / Svitavský stadion - kurty

Svitavské tenisové srdce

2. ročník benefičního tenisového turnaje

6. So / 10:00 / areál Cihelna
RC auta 1:10 E, 1:10 E
Modelklub: MČR
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