newsletter
MĚSTA SVITAVY

14 / 2014

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

Pohádkový les již po dvacáté
Je to již 20 let, kdy svitavští Zálesáci začali v našem městě pořádat podvečerní pochod pro rodiny s dětmi pod názvem Pohádkový les. Za ty roky se několikrát změnila trasa, koncept akce, zvyšoval se počet pohádkových postav, ale také se postupně zvyšovala návštěvnost. V posledních letech akci navštívilo okolo 1300
osob. V letošním roce bychom rádi s vámi oslavili toto výročí. Proto vás všechny zveme v sobotu 4. října k rybníku Rosnička, kde od
14 do 16 hodin proběhne start. Kromě klasického pochodu pro
děti bude připraven bezplatně skákací hrad a v 17 hodin se v cíli
uskuteční vystoupení divadla Koráb Brno s karnevalovým programem. Startovné je jednotné (30 Kč), účastníci
v maskách mají vstup volný. Pro všechny budou na trase připraveny drobné dárečky a sladkosti, které děti dostanou od pohádkových bytostí. Akce se koná za každého počasí. Těšíme se na vás všechny.

David Šimek

Volby do Zastupitelstva města Svitavy
Vážení voliči,
volby do Zastupitelstva města Svitavy proběhnou ve dnech 10. a 11. října 2014. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 10. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin.
Registrační úřad, kterým je Městský úřad Svitavy, zaregistroval 9 kandidátních listin. Ke dni registrace kandidátních listin bylo zaregistrováno 234 kandidátů. Při těchto volbách je pouze jeden oboustranný hlasovací lístek formátu A2, který volič obdrží společně s informací o způsobu hlasování prostřednictvím České pošty nejpozději
v úterý 7. října. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o nový hlasovací lístek.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek (obě strany) s označením „VZOR“ a případné oznámení zmocněnce volební strany o odvolání kandidáta nebo prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury. (Rezignace kandidáta musí být doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se
k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.)
Volit do zastupitelstva města Svitavy má právo každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ve Svitavách přihlášen k trvalému pobytu. Volit do zastupitelstva města může i státní občan
jiného státu, který splňuje podmínky dosažení 18 let, přihlášení trvalého pobytu ve Svitavách a toto mu přiznává
mezinárodní úmluva a jsou zapsáni v Dodatku stálého seznamu voličů. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých
nastala zákonem stanovená překážka volebního práva. V těchto volbách se nevydávají voličské průkazy, každý volič může volit pouze u okrskové volební komise podle místa trvalého pobytu.
Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. V případě, že nemá platný průkaz totožnosti a chce volit, má možnost až do dnů voleb požádat na odboru vnitřních věcí MěÚ Svitavy o vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti jednoho roku. K žádosti je třeba doložit dvě fotografie současné podoby a potřebné doklady.

Volič může hlasovat a upravovat hlasovací lístek jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany.
2. Označit v rámečcích před jmény křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Ve Svitavách tak může označit maximálně 26 kandidátů.
3. Kromě toho lze kombinovat oba výše popsané způsoby a to tak, že lze označit křížkem v rámečku jednu volební stranu a dále v rámečcích další kandidáty ve sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí uvedeném na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 26 kandidátů volených
do Zastupitelstva města Svitavy.

Volič může ze závažných důvodů (zejména zdravotních) hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou může požádat do dne konání voleb na odboru vnitřních věcí Městského úřadu
Svitavy u Jaroslavy Burešové (telefon 461 550 415) a ve dnech konání voleb pak u okrskových volebních komisí.

Oznámení o době a místu konání voleb je zveřejněno na úřední desce městského úřadu, na plakátovacích plochách a na internetových stránkách města. Ve Svitavách se bude volit v 17 stálých volebních okrscích. Vymezení
volebních okrsků a umístění volebních místností zůstává od předcházejících voleb nezměněno. (Ve volební příloze měsíčníku Naše město je v přehledu volebních okrsků chyba - omylem není uveden okrsek č. 16. Omlouváme se.)
Přehled jednotlivých volebních místností v okrscích (naleznete i na webu města):
•

č. 1 Multifunkční a kulturní centrum FABRIKA, Wolkerova alej 18

•

č. 2 Základní škola, Riegrova 4

•

č. 3 Speciální základní škola, Milady Horákové 44

•

č. 4 a č.5 Gymnázium, Sokolovská 1

•

č. 6 Lesy ČR, Vančurova 1

•

č. 7 Základní škola, T. G. Masaryka 27

•

č. 8 Regionální sdružení sportů Svitavy, Kapitána Nálepky 39

•

č. 9 Střední zdravotnická škola, Purkyňova 9

•

č. 10 Internát středního odborného učiliště, Brněnská 28

•

č. 11 Dům s pečovatelskou službou, Felberova 31

•

č. 12 a č. 13 Základní škola, Felberova 2

•

č. 14 Agrotechnika, Bezručova 9A

•

č. 15 Základní škola, Zadní 50

•

č. 16 ČSAD, Tovární 30

•

č. 17 Základní škola, Felberova 2
Pavla Velecká, Zuzana Pustinová

Co se podařilo za volební období
V listopadu roku 2012 vyšla ve zpravodaji Naše město příloha o tom, co se podařilo vybudovat za „první poločas“
volebního období. Byla začleněna přímo do zpravodaje. V říjnovém čísle letošního roku se objevilo shrnutí „druhého poločasu“, které bylo z technických důvodů spojeno s Volebním speciálem, který měl v tomto čísle premiéru.
Abychom vám mohli představit období celých čtyř let, připravili jsme nyní spojenou přílohu obou „poločasů“. Naleznete ji na hlavní webové stránce Svitav pod tlačítkem Volební vyúčtování a zde.

Zuzana Pustinová

Organizace InHelp, o.p.s. ukončila projekt
Život bez překážek v Pardubickém kraji
Od 1. července 2012 do 30. června 2014 probíhal ve Svitavách projekt Život bez překážek v Pardubickém kraji,
realizovaný společností InHelp, o.p.s. Projekt byl zaměřen na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
a zdravotním postižením. Zdravotní postižení je jednou z největších zátěží člověka, ať už se jedná o znevýhodnění tělesné, či duševní. Vzhledem k této skutečnosti se zdravotně znevýhodněný či postižený člověk neumí sám zařadit zpět do pracovního procesu. Hlavním cílem projektu bylo zdravotně znevýhodněné osoby integrovat zpět
do společnosti a najít uplatnění na trhu práce. V rámci projektu se uskutečnilo vzdělávání osob se zdravotním
postižením či zdravotním znevýhodněním prostřednictvím kurzů, jejichž náplní bylo zdokonalení se v sociálních
a komunikačních dovednostech, poskytnutí pracovně právního minima zaměřeného na komunikaci a vztahy se zaměstnavatelem, základy obsluhy PC, možnost absolvování rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách
a Operátor call centra. Uskutečnily se semináře se zaměřením jak napsat životopis a motivační dopis, jak se prezentovat při pracovním pohovoru, jak najít zaměstnání. Bylo poskytnuto také psychologické, právní a personální poradenství, které klienti uvítali k řešení svých osobních i pracovních problémů. Velmi kladně byla hodnocena
možnost prakticky si vyzkoušet některé sociální role, se kterými se mohou setkat právě při přijímacím pohovoru
nebo při nástupu do zaměstnání. Na mzdový příspěvek bylo zaměstnáno 6 klientů. V neposlední řadě bylo pozitivně hodnoceno i zapojení do kolektivu, neboť osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním jsou velmi
často vyloučeni i ze sociálních kontaktů a možnosti navazování těchto kontaktů.
Celkem bylo do projektu zapojeno 63 klientů/tek, celkem evidujeme 130 účastí na vzdělávacích kurzech a 108 dokončení kurzů, na volný trh práce se povedlo umístit 26 klientů + 6 na mzdové příspěvky.
Kontakt: mob.: 774 602 021, info@inhelp.cz

Evropské projekty v MC Krůček se blíží do finále
S koncem září končí také evropský projekt Mám rodinu a podnikám realizovaný Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy, o.s. Celkem se zapojilo 111 (především svitavských) žen a mužů-rodičů, kteří podnikají či
o podnikání uvažují. Projekt pomohl 12 z nich založit živnost v různorodých oblastech, 13 klientek absolvovalo specifické kurzy pro podporu budoucího podnikání, další se účastnili PC kurzů, seminářů, brainstormingových skupin
a konzultací. Pro zájemce jsou k dispozici další materiály, vytvořené během uplynulých měsíců (Brožura brainstormingových skupin, medailonky úspěšných podnikatelek, Manuál pro začínající podnikatele/lky, genderové výstupy projektu, letáky...), které pomohou ostatním při cestě podnikáním.
Klientka projektu Jitka Havlíčková, která se k projektu vyjádřila následovně (7/2014): „Rekvalifikační kurz ,Terapeut energetické psychologie´, který jsem absolvovala, pro mě byl velkým přínosem, jednak na osobní úrovni, tak
i v rovině profesní. Pomohl mi více se zorientovat ve svém životě osobním, rodinném i pracovním a na základě to-

hoto kurzu si plánuji založit OSVČ a začít tak svoji terapeutickou praxi.“, je zároveň klientkou představující příklad dobré praxe. Prošla semináři, účastnila se slaďovacích skupinek, s konzultanty/tkami projektu diskutovala své
aktuální problémy, otázky a v neposlední řadě absolvovala také certifikovaný kurz, který byl již posledním krokem
k založení živnosti. Tu založila v srpnu 2014. Celkově byl projekt klienty/tkami velmi dobře přijímán a hodnocen,
především vzdělávací aktivity – jako kurzy PC, specifické kurzy a oblasti slaďování rodiny a práce. Pozitivně klienti/tky hodnotili možnost konzultovat problematiku podnikání.
„Rády bychom touto cestou poděkovaly všem klientkám a klientům, kteří se aktivně účastnili aktivit, zapojovali
se do různorodých činností projektu a se zájmem a aktivní diskuzí se zapojovali také do interaktivních brainstormingových skupinek, seminářů a jiných aktivit, čímž o své názory rozšířili obzory nejen nám, ale také svým kolegyním a kolegům z projektu,“ uvedla manažerka Ing. Andrea Bělovská. Bezesporu bylo přínosem to, že v rámci
diskuzí docházelo často k propojování zkušeností, nápadů i kontaktů. Klienti/tky se díky různorodým zkušenostem každé/ho z nich vzájemně inspirovali k akci, což považujeme za přidanou hodnotu našeho projektu.
I druhý projekt Flexi práce s rodinou se blíží ke svému finále, to nastane s koncem listopadu. Na světlo světa vycházejí karty s příklady dobré praxe, které ukazují výhody flexibilních forem práce a obsahují také vyjádření zaměstnavatelů i zaměstnaných s praktickými zkušenostmi s flexi formami práce. Určitě si jich všimněte, poskytují mnoho inspirace pro každého.

Za tým MC Krůček, Bc. Barbora Hávová

ZŠ a MŠ Lačnov
V letošním školním roce došlo v Modré mateřské školce Svitavy – Lačnov ke změnám v oblasti rozvoje osobnosti
dětí za využití některých prvků programu Začít spolu. Bylo vytvořeno podnětné prostředí, které klade větší důraz
na individuální přístup k dítěti. Prostory třídy jsou nyní rozděleny do jednotlivých pracovních center (např. dílna,
pokusy a objevy, knihy a písmena, domácnost aj.), které umožňují hru i práci jednotlivcům, dvojicím či celým skupinám. Hlavním smyslem je prožitkové učení. Děti mají větší možnost výběru jednotlivých aktivit a stávají se zodpovědnými za svou volbu i odvedenou práci. Materiální vybavení bylo pořízeno z nového evropského projektu
Už vím jak, který naše škola realizuje od května 2014 do června 2015.

Jarmila Schneeveiová

Technika emoční svobody v Krůčku
EFT, neboli „techniky emoční svobody“ je moderní metoda energetické psychologie, která je založena na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem tělesném energetickém systému. Nemůže-li energie
proudit, dochází k problémům a nemoci. Metodu energetické psychologie EFT bychom mohli přirovnat k akupresuře bez jehel. Provádí se jemným poklepáváním na akupresurní body - aktivace energetických drah v těle umožňuje uvolňování emočních bloků.
Metoda EFT je rychlá, efektivní, nebolestivá, má dlouhotrvající výsledky a lze ji aplikovat bez omezení. Pomůže vám
vyřešit strachy, fobie, úzkosti, paniku, únavu, nespavost, traumata, fyzické problémy, neplodnost, alergie, kožní
potíže, problémy ve vztazích, pocity viny a zlosti, ztrátu motivace, zlepšení výkonnosti, nízké sebevědomí - strach,
že něco nezvládnu, blok při vystupování na veřejnosti a mnoho dalších...
Rozhodnete – li řešit své problémy, nečekejte, až se prohloubí, ale přihlaste se do poradny, která se koná 1x měsíčně, pouze za symbolický poplatek 30 Kč pro členy MC Krůček, pro nečleny za 50 Kč. Objednat se můžete buď
mailem: tramtarije1@gmail.com, nebo na tel.: 732 133 136
Jedno sezení trvá asi 1 - 1,5 hodiny, není třeba nic zvláštního s sebou.

Terapie vede Mgr. Jitka Havlíčková, terapeut energetické psychologie, lékárnice a hopeopatka
„Asi stejně jako pro většinu jiných lidí, bylo i pro mne těžké přijmout fakt, že za svůj život jsem zodpovědná pouze
já, a že to, jaký život dnes žiji, je čistě zaslouženým výsledkem mé práce. Pomohla mi v tom věta, kterou jsem slyšela hned první den na kurzu EFT, a to, že problém má ten, kdo ho řeší. Pochopila jsem, že pokud se mě nějaká
událost, nebo něčí chování dotkne, je to tím, že někde v sobě mám toto téma nevyřešené a jediné, co mi pomůže,
je hledat v sobě. Hledání příčin a souvislostí se pro mne stalo koníčkem a velkým dobrodružstvím. Jsem přesvědčena, že se mně, ani vám, nic neděje náhodou. Že situace, ve kterých se právě nacházíme, jsou výsledkem našich
dřívějších činů, postojů, názorů, myšlení, představ, ale zároveň jsou to i chvíle, které určují naši budoucnost. Metoda EFT je účinnou terapií, která nám pomáhá otevírat nevyřešené otázky a nabízí nejen odpovědi na ně, ale
i jejich řešení. Ráda vám prostřednictvím metody EFT pomohu ve vašem HLEDÁNÍ.“
Studia a obsolvované kurzy:
VFU Brno, obor Farmacie – nyní pracuji jako magistra v lékárně.
Terapeut energetické psychologie, Institut energetické psychologie, Zdena Katayama, http://www.eft.cz/
Základy klinické homeopatie, CEDH a Homeopatická lékařská asociace, o.s.
Reiki 1. stupně
V současnosti navštěvuji cyklus „Poznej svůj cíl“ Zdeňky Jordánové.
Praktikuji EFT, zajímám se o homeopatii a bioenergetiku.

Mgr. Jitka Havlíčková

Další krok v Parku patriotů
V pátek 3. října v 17 hodin bude pro veřejnost otevřena geoexpozice nově vybudovaná v horní části Parku patriotů na příchodu od Svitavského stadionu. Geopark s deseti balvany z hornin typických pro okolí Svitav navazuje
na hydrogeologická témata tabulí na čerpací stanici ve Vodárenském lese. Zároveň budou návštěvníci seznámeni
s postupnými kroky budování Parku patriotů - nejbližším z nich je zatravnění ploch na podzim tohoto roku. Zvláštní písemnou pozvánku obdrží všichni Svitavané, kterým roste v Parku patriotů jejich strom nebo keř. Ti budou
mít při této příležitosti možnost svůj symbol vztahu ke Svitavám osobně poznat.

Břetislav Vévoda

Závodníci bojovali hlavně s blátem
Terénní duatlon u svitavského rybníka Rosnička pořádali členové Bike clubu Svitavy v sobotu 27. září již třetím rokem. I přes nepříliš vydařené počasí
se na start postavilo šedesát závodníků. Po předchozích deštích to klouzalo
i při běhu, ale především patnáctikilometrová cyklistická část byla po úpravě
trasy technicky náročná. Nakonec se s tratí úspěšně poprali všichni závodníci a patří jim uznání. Vítězem se stal Ondřej Pajer z Dolního Města v čase
0.56:59 před Jiřím Dittrichem z F-bike klubu Sádek a třetím v pořadí Tomášem Pohlem z PBV MTB Teamu Brno. Nejlepším Svitavákem se stal stejně
jako loni Adam Dvořáček.
Po hlavním závodu se ve spolupráci se SVČ Tramtáryje uskutečnily závody
dětí. Na trasách úměrných jejich věku startovalo postupně 35 malých závodníků a prokázali velkou bojovnost.
Duatlon byl zároveň závěrečným závodem celoročního seriálu Pohár Českomoravské vrchoviny organizovaného Petrem Suchánkem z Bike clubu Svitavy. Kromě dvou svitavských závodů se v rámci poháru od května do září uskutečnilo pět dalších akcí pro horská
kola v Poličce, Bystrém, Sádku u Poličky, Rybníku a Sedlištích u Jimramova. Absolutním vítězem třetího ročníku
seriálu se stal František Groulík z SK Prima Polička, který si za svůj výkon odvezl originální bronzovou putovní trofej. Druhé místo obsadil Michal Vejda (Prestige Cycling Team) a třetí příčka patří Jiřímu Dittrichovi z F-bike klubu
Sádek. Pamětní ceny byly také rozdány třem nejlepším v sedmi věkových kategoriích.
A na závěr trochu statistiky. Všech sedm pohárových závodů absolvovali Ondřej Maršálek a Vladimír Lederer. Do
celkového pořadí bylo bodováno 51 účastníků, kteří museli absolvovat minimálně tři závody. Ale alespoň jednoho ze závodů poháru se letos účastnilo 260 lidí.
Děkujeme všem závodníkům, divákům, sponzorům a pořadatelům za úspěšný průběh ročníku 2014.
		

		

Lenka Suchánková

Ohlédnutí
za Dnem s Lesy ČR
a Svatováclavským
koštem

www.svc.svitavy.cz

HOKEJOVÁ
EXTRALIGA
live

Zájezd na hokejové utkání

PARDUBICE x PLZEŇ
14. 10. 2014 / 18:00 h.

400 Kč

autobus + vstupenka na stání
(470 Kč na sezení)
Rezervace je nutná do úterý 7. října na e-mail: skocovsky@svitavy.cz
nebo na telefon: 737 525 576. Platba se uskuteční při rezervaci.
Podmínkou uskutečnění zájezdu je 15 osob a osoba musí být starší 15ti let nebo musí
mít doprovod dospělé osoby. Odjezd na utkání bude v úterý 14. 10. v 16:30 h.
(sraz v 16:15 h.) z autobusového nádraží ve Svitavách od České pojišťovny.
Předpokládaný návrat ve 22:00 h.

www.svc.svitavy.cz
www.facebook.com
/svctramtaryje

www.jvcomp.cz

Kulturní nabídka
3. Pá / 9:00 – 16:00 / MC Krůček

Rozvoj a výchova dětí / S hudbou spolu
Poplatek za seminář je pro členy Krůčku a z
mateřských center 300 Kč, pro nečleny 400 Kč.
Hlásit účast a hlídání dětí, mob.: 603 310 426,
e-mail: terca.veitova@gmail.com

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

3. – 4. Pá - So /

Fabrika

Konference Proměny kulturní infrastruktury
v České a Slovenské republice po roce 1989
Do programu jsou zařazeny referáty českých
a slovenských odborníků působících v oblasti
vědy a výzkumu, architektury a veřejných
kulturních služeb. Konference byla zařazena
na seznam kulturních akcí konaných v rámci
Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti
pod záštitou ministra kultury České republiky.

4. So / 9:00 / hráze rybníka Hvězda u Třebovic
Ptačí festival
Odjezd ze Svitav vlakem v 8:30 hod.

 14:00 / rybník Rosnička
Pohádkový les
 18:00 / čajovna Namasté
Hledání rovnováhy
Interaktivní přednáška s diskusí o rovnováze
v našich životech z pohledu alternativní medicíny. Večerem bude provázet renomovaný
terapeut holistické (celostní) medicíny - MUDr.
Ákoš Willant. Vstupné dobrovolné

7. Út / 19:00 / Fabrika

Divadlo Na Jezerce - Musíme si pomáhat
Divadelní abonentní cyklus podzim/zima
2014/2015. Vstupné: 300 Kč

hádkových bytostech (lidové pohádky).
Pohádková dílna pro celou rodinu s Alenou
Vorlíčkovou - povídání, čtení, relaxační hudba,
malování, pracovní listy.
 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum
esperanta
147. cestovatelský večer AS Brontosaura
Rumunský Banát a Bulharsko
Povídání o poznatcích a zážitcích z odborné
exkurze, o životě českých krajanů v Rumunsku
a o veškerých krásách východního Balkánu.
Přednáší Petr Zobač.

10. Pá / 9:00 – 18:00 / městská knihovna
Den otevřených dveří

Pohádkový příběh plný fantazie nás přivede do
malířského ateliéru Hugo Pastelky, který právě
namaloval nový obraz. Obraz je odlišný, což je
problém, a nikdo ho nechce přijmout, proto se
obraz vydá do světa. Určeno pro MŠ a 1. st. ZŠ,
ale také pro veřejnost. Vstupné: 35 Kč

13. - 30. Po - Pá / 9:00 - 18:00 / So a Ne
/ 13:30 - 18:00 /

Bazárek s podzimním a zimním oblečením

Přednáška Ing. arch. Petra Hájka.
Vstupné dobrovolné

15. St / 16:00 / Svitavský stadion

 20:00 / klub Tyjátr
Syfon + host
Pravidelný výroční koncert hard rockového
SYFONU + host. Vstupné: 70 Kč

10. – 12. Pá – Ne / Slovensko - Malá Fatra
Navštivte se SVČ malý turistický ráj

Nachází se zde nejhezčí slovenský vrchol,
kterým je Velký Rozsutec. Velice oblíbeným je
rovněž Velký Krivaň nebo sousední Chleb. Dvacet menších vodopádů nabízí Janošíkovy diery,
nad kterými vedou železné lávky a žebříky. Cesta
je místy osazená řetězy. Cena 1 950 Kč / osoba.
Více info na: www.svc.svitavy.cz

11. So / 18:00 / Fabrika
The Tap Tap - Načerno

 17:00 / Fabrika, aula
Grafologie aneb Tajemství výkladu písma

 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Party

Vzdělávací přednáška Dagmar Kravčíkové je
spojená s možností hlubšího sebepoznání. Je
zaměřena na základy grafologie a poodhaluje
naši osobnost v závislosti na našem rukopise.
Vstupné dobrovolné

Nejlepší párty s hity 60. až 80. let - zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky. Vstupné
dobrovolné u obsluhy na baru

Edita Adlerová

Divadlo Matýsek Nový Bor:
Malířská pohádka

 19:00 / čajovna Namasté
Permakultura a seberealizace

Kurz hry na africký buben - djembe, vhodný
pro začátečníky i pokročilé. Workshop povede
terapeut a bubeník Andrej Kolář. Vstupné dobrovolné

8. St / 19:00/ Ottendorferův dům

13. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám

Přijďte si nakoupit oblečení za výhodné ceny
od vel. 50 do dospěláckých velikostí + hračky.
A pokud chcete prodat něco po svých dětech,
stačí napsat na e-mail: raraseksvitavy@seznam.
cz nebo kontaktovat Janu Václavíkovou na
mob.: 604 676 039

Přijďte se seznámit se službami knihovny; pro
nové čtenáře registrace na rok zdarma.

Celostátní turné černého humoru + výstava
kreslených vtipů o lidech s hendikepem. Kapela
The Tap Tap chce prostřednictvím sbírky a celostátního turné zábavnou formou komunikovat se širokou veřejností o významu vzdělání lidí
se zdravotním postižením a jejich uplatnění na
trhu práce. Vstupné: 180 Kč

 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování

a 10. výročí úmrtí významného svitavského fotografa a skvělého člověka.

12. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Dášeňka aneb PSÍ KUSY - Haf!
Divadlo Husa na provázku Brno. Vstupné: 50 Kč
/ rodinné pasy

Vstupné: 160 Kč, členové KPH 80 Kč

Drakiáda
Pro všechny děti a věčně mladé, jsme na svitavském stadionu připravili Drakiádu. Soutěže
pro děti, drobné odměny, skládání vlaštovek…
Více info: lwaltova@svitavy.cz

 18:00 / klub Tyjátr
Autorské čtení Jana Němce
Čtení a beseda s autorem románu Dějiny
světla, který byl nominován na cenu Magnesia
Litera 2013. Vstupné dobrovolné

 19:30 / Fabrika
Zdeněk Izer
Předprodej v recepci Fabrika a IC Svitavy.
Pořádá agentura AZmusic. Vstupné: 250 Kč

Kino Vesmír
3. - 4. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Pošťák Pat GB 2015
Nejoblíbenější listonoš na světě, pošťák Pat, se
chystá do kina v animované podívané, ve které
nechybí humor, akce, písničky a také světla
ramp. Režie: Mike Disa
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 88 minut
3. / Pá / 19:30

Pod zemí USA 2014
Jediná cesta ven vede dolů. Horor v pařížských
katakombách. Jeden z nejděsivějších filmů
letošního roku! Režie: John Eric Dowdle
Vstupné: 110 Kč/ od 15 let / titulky / 89 minut
4. / So / 19:30

9. Čt / 16:30 / městská knihovna,
dětské oddělení

 15:00/ městské muzeum a galerie
Zdeněk Holomý - legenda svitavské
fotografie

O vílách, dracích, skřítcích a jiných po-

Vernisáž výstavy k nedožitým 90. narozeninám

Labyrint: Útěk USA 2014
Bránou můžete vstoupit do obrovského
a neustále se měnícího labyrintu. Kdo hledá
cestu ven, má na to vymezený čas. V noci se

totiž labyrint mění na děsivé místo… Akční sci-fi.
Režie: Wes Ball
Vstupné: 110 Kč / titulky / 114 minut
7. / Út / 19:30
Zmizelá USA 2014
Nikdy nevíš, co máš, dokud… Amy se ztratila
v den pátého výročí svatby s Nickem. Co se
vlastně stalo… Thriller. V hlavní roli: Ben Affleck
Režie: David Fincher
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 145 minut
8. / St / 19:30
Equalizér USA 2014
Denzel Washington jako bývalý člen elitní
tajné vojenské jednotky předstírá svou smrt,
aby mohl začít poklidný život… To se úplně
nezdaří… Jediný, kdo vyřeší vaše problémy je…
Equalizer.. Akční thriller. Režie: Antoine Fuqua
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / titulky / 132 minut
9. - 11. / Čt, Pá, So / 19:30
Andělé všedního dne ČR 2014 premiéra!
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste
si jich všimli. Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si
nechávají proklouznout život mezi prsty. Proto se v jejich blízkosti objevili andělé… Podle
románu Michala Viewegha natočila Alice Nellis
komedii i drama.
Vstupné: 120 Kč / 97 minut
10. - 11. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Dům kouzel Belgie 2013
Opuštěný kocourek se ukryje v tajuplném
domě starého kouzelníka… Animovaný rodinný dobrodružný film. Režie: Jeremy Degruson,
Ben Stassen
Vstupné: 110 Kč / dabováno

Sport

12. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

4. So / 9:00 / ZŠ Riegrova

Basketbal: 2. liga muži
			

Turnaj
Volejbal: KP – starší žáci

 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl
Basketbal: oblastní přebor U 12

Basketbal TJ Svitavy B – Slavia Kroměříž

 12:00 / hala Na Střelnici
KP minivolejbal - turnaj
Volejbal: žáci - přípravka

13. Po / 20:20 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – NH Ostrava

Basketbal: Mattoni NBL		

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Nivnice
Volejbal: junioři – 1. liga

15. St / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – ARIETE Prostějov
Basketbal: Mattoni NBL

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II
Volejbal: juniorky – 1. liga

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Boskovice
Volejbal: 1. liga – kadetky

 15:00 / hřiště Lačnov
1HbcSy - TJ Loko Česká Třebová B
Hokejbal: 2Nhbl Muži

 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice
Basketbal: Mattoni NBL

 20:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – SKB Česká Třebová
Basketbal: VČL muži		

11. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – SKB Česká Třebová

14. / Út / 19:30
Anabelle USA 2014
Skutečná panenka, schopná nevýslovného zla,
je držena pod zámkem v okultním muzeu, kde
jediným návštěvníkem je kněz… Horor. Režie:
John R. Leonetti
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky
15. / St / 19:00

Záznam z Metropolitní opery
v New Yorku: Rusalka
Renée Fleming se představí v jedné ze svých
stěžejních rolí v jímavé pohádkové opeře
Antonína Dvořáka. Pod taktovkou maestra
Y. Nézet-Séguina a v režii O. Schenka roli
Prince ztvárnil tenorista Piotr Bezcala a Dolora
Zajick Ježibabu.
Vstupné: 300 Kč / 195 minut

Basketbal: oblastní přebor U 11

 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BK KARA Trutnov
Basketbal: oblastní přebor U 17

 10:00 / ZŠ Felberova
TJ Svitavy – VK Lanškroun B
Volejbal: muži - KP II. tř

 14:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – Spartak Uherský Brod
Basketbal: 2. liga muži		

 20:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - FBC Kladno
Florbal: 4. kolo
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