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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
duben 2015							
Alice Štrajtová Štefková
město

Velikonoce ve Svitavách
Velikonoce ve Svitavách se letos bohužel kvůli nepřízni počasí neuskuteční
na svitavském náměstí, ale ve foyer Fabriky ve středu 1. dubna od 13 do
16:30 hodin. Organizací akce jsou pověřeny kulturní služby a Středisko volného času „Tramtáryje“ Svitavy, které při organizaci úzce spolupracují s Bonanzou
– nízkoprahovým klubem Díra, firmou SPORTES Svitavy, Květnou zahradou
a Mateřským a rodinným centrem Krůček.
V rámci akce, která bude zaměřena na velikonoční tradice, bude zajištěno
pletení pomlázek, budou zřízeny stanoviště SVČ pro děti a MC Krůček a Nízkoprahový klub „Díra“ připraví dílničky.
V rámci programu vystoupí se svým koncertem od 14:30 do 14:45 hod. Flétnový soubor, od 15:00 do 15:15 hod.
Žesťový soubor pod vedením Lukáše Moravce, a od 15:30 do 16:00 hod. vystoupí Jazzové combo Petra Jeníčka.
Soubory vznikly pod ZUŠ ve Svitavách. Od 19:00 hod. se koná ve velkém sále Fabriky koncert Spirituál kvintetu, cena
vstupenky je 250 Kč. Těšíme se na Vaši účast!

Robert Snášil

Miroslav Sychra vstupuje do síně slávy
Svitavský klub Laurus na březnové valné hromadě volil již 17. laureáta výroční ceny klubu, jež se uděluje každoročně osobnosti, která se zasloužila o slávu
a věhlas města, o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svitav. Laureátem ceny se
za rok 2014 stal svitavský fotograf Miroslav Sychra. Narodil se ve Svitavách
v roce 1950. Fotografovat začal ve svých 14 letech pod vedením svitavského
fotoamatéra Zdeňka Holomého. V letech 1965 až 1970 studoval na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Brně. Po absolvování FAMU (obor umělecká fotografie) v roce 1978 začal pracovat jako svobodný výtvarník. Několik let žil
a pracoval v Ostravě, fotografování ho především živilo, občas však připravil
kolekci fotografií pro výstavu. Vystavoval u nás i v zahraničí (Havana, Sofie, Varšava, Luzern). Po roce 1989 dostával fotografické zakázky z oblasti architektury, stavebnictví, technických památek, ale i gastronomie. A začal také intenzivně fotografovat naše město. Zabývá se industriální tematikou: mizejícím světem starých továrních technologií, výrobních hal. Fotografuje krajinu v okolí Svitav, řeku Svitavu, kostely, památky, zajímavé interiéry, dění ve Svitavách. Získává ocenění za své pohlednice, vydává stolní i nástěnné kalendáře s motivy Svitav, Poličky, Litomyšle
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a Moravské Třebové. S minulým režimem si Miroslav Sychra nerozuměl, odmítl vstoupit do SSM, odmítal chodit
k volbám, podepisuje Několik vět, zapojuje se do revolučního dění na konci roku 1989, je jedním z aktérů demokratických změn. Stává se poslancem Federálního shromáždění, společně s hudebníkem a poslancem M. Kocábem iniciuje odsun sovětských vojsk z naší země a jako místopředseda parlamentní komise na odsun vojsk dohlíží. Následně vyjednává se sovětskými generály o náhradách škod, které zde vojska způsobila. Po několika letech se vrátil k fotografování. Věnuje se opět volné tvorbě. Velké výstavy připravil, např.: v Pardubicích, Trutnově, Svitavách, Poličce,
Rýmařově, Hradci Králové, Jindřichově Hradci. Miroslav Sychra se zapojil do dalších sfér svitavského kulturního dění.
Zpívá v pěveckém sboru Červánek a je členem divadelního spolku Zaklep.
Miroslav Sychra získal výroční cenu klubu Laurus za celoživotní umělecké ztvárňování Svitav a pevné morální postoje. Slavnostní předání výroční ceny proběhne v pátek 10. dubna v 18 hodin v Ottendorferově domě, kde také zazpívá sbor Červánek. Cenu předá prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. Jiří Pelcl.

Milan Báča

Duben – měsíc festivalů,
přehlídek, příjemných setkání…
…takový bude letošní čtvrtý měsíc v našem městě. Bez přehánění. Ostatně – posuďte sami:

10. - 12. dubna: Svitavský Fanda
- krajská přehlídka mladého amatérského divadla
Postupové kolo na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí
a divadel poezie Wolkerův Prostějov. Svitavský Fanda je s námi už šestým rokem a myslím, že je nám spolu dobře. Přichází vždy na začátku dubna. Potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory z Pardubic, Brna, Jevíčka, Hradce Králové i odjinud… Porota letošního Fandy bude opravdu hvězdná! Potkáte v ní Petra Vášu – muzikanta, osobitého herce, básníka a performéra. A taky Vladimíra Hulce – uznávaného divadelního kritika a velkého příznivce alternativního divadla. Porotu doplní mladý divadelník z Roztok u Prahy – Adam Krátký. Vše doprovodí znělka australských AC/DC!

17. – 18. dubna:
Svitavský dýchánek
– krajská postupová přehlídka dětského a loutkového divadla Pardubického kraje
Letos ve Svitavách pošesté! Fabrika, Trám. V tuto chvíli deset dětských a loutkových divadel. Tak takový bude letošní Svitavský dýchánek. Letos poprvé to
bude zároveň krajská přehlídka loutkářských souborů Pardubického kraje.
A zároveň krajská přehlídka dětských divadelních souborů. Pro nás pořadatele je důležité, že Svitavský dýchánek je nadechnutím k Dětské scéně – národní přehlídce dětských divadelních souborů. Vloni byla ve Svitavách počtvrté
a letos pátý rok v našem městě… od 12. do 18. června! V tuto chvíli máme na
Dýchánek přihlášeno deset souborů nejen z našeho kraje. A v porotě: Jakub
Hulák, Daniela Weissová, Zuzana Jirsová a Michal Drtina – co jméno, to výrazná osobnost dětského a loutkového divadla! Hezké jaro s (nejen) dětským
a loutkovým divadlem.
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24. dubna:
Český videosalon
– krajské kolo soutěže neprofesionální filmové tvorby
Tak jako každý rok zveme nadšené amatérské filmaře všech žánrů - dokument, reportáž, hraný film, experiment, animovaný film - do Svitav. V devadesátých letech minulého století jsme v kině Vesmír pořádali Národní soutěže amatérského filmu. Přehlídka se opět vrací do kina: digitálního, s šedými a modrými křesly, modrým kobercem a oslnivě
bílým plátnem. Tedy – stejně jako před dvaceti lety, ale přesto jinak… Věřím, že se letos zúčastní mladí filmaři. Vždyť
Svitavská klapka nám dává velkou naději, že amatérský film v našich končinách žije, a to naplno! Dobré světlo a ostrý střih!

25. dubna:
České a světové swingové evergreeny
– swingový večírek ve Fabrice
Pěvecké sbory: umělecké sdružení Virtuosi Di Mikulov, komorní smíšený sbor Kantila Křtiny, smíšený sbor Kantiléna
Brno, Dalibor Svitavy, Iuventus Svitavy, Gaudium Gymnázium Svitavy za doprovodu big bandového orchestru The
Swingin‘ 17! Setkání pěveckých sborů, které se potkaly před rokem na Festivalu pěveckých sborů ve Svitavách. Tehdy nad Carminou Buranou Carla Orffa. Letos se potkají s Jiřím Šlitrem, Duke Ellingtonem, Jaroslavem Ježkem, George Gershwinem a dalšími… Vše (tak jako před rokem) pod vedením svitavského rodáka, dirigenta a odchovance
našeho Iuventusu – Martina Franzeho! Čeká nás skvělý hudební zážitek. Těšme se!
A tak přejme všem mladým divadelníkům a filmařům hodně štěstí na přehlídkách a zpěvákům swingovou pohodu.
A hlavně: příjemné setkání ve Svitavách!

Petr Mohr

Knihovna zve
Co Google umí?
2. 4. / Čt / 16:00 / městská knihovna
Přijďte se naučit efektivní práci s emailem, plánovat v elektronickém kalendáři, ukládat data tak, abyste je měli vždy
k dispozici z kteréhokoliv počítače či chytrého mobilu. A ještě mnohem více. Zkrátka, poznejte, co google účet umí.
Prostředím a funkcemi, o kterých možná ani netušíte, je můžete využívat a zadarmo vás provede novinář, pedagog,
ICT konzultant Janek Wágner.

Velikonoční prázdniny v knihovně
Ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna si děti mohou přijít vyrobit jarní a velikonoční ozdoby, kterými pak vyzdobíme dětské oddělení. V pátek 3. dubna bude dětské oddělení otevřeno od 9:00 do 18:00 hodin. Během celého týdne si děti mohou připomenout velikonoční zvyky prostřednictvím testu, přichystány budou knihy s velikonoční a jarní tematikou.
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Cesta do hlubin Země s Krůčkem
Přijďte s námi oslavit den země do Parku Jana Palacha v neděli 19. 4.
2015 od 15. do 17. hodin. Vydáme se do hlubin země tentokrát s tematikou stromů - duchů stromů. Každý strom má svoji duši, každé stanoviště tak bude tomuto daru země věnováno. Dobrodružný okruh skrze
hlubiny naší matky země bude sestaven z přírodně orientovaných stanovišť pro nejmenší, a to od zahradničení, přes malování na dřevo či
kameny až po pohybové aktivity, ale také vzdělávací a kvízová stanoviště. Vy i Vaše děti se tak můžete zase o krok blíž přiblížit přírodě a strávit
s námi příjemné nedělní odpoledne v parku na čerstvém vzduchu. Po úspěšném absolvování všech stanovišť vaše ratolesti odměna samozřejmě nemine. Těšíme se na vás, váš Krůček.

Dva venkovní dubnové pátky s Krůčkem
V pátek 10. 4. a 17. 4. bude z provozních důvodů MC Krůček zavřený, alespoň tak můžeme čas s vámi strávit na
čerstvém vzduchu venku. 10. 4. se sejdeme v parku za bývalým DDM, 17. 4. se můžete těšit na aktivní odpoledne
s koly a odrážedly, které se bude konat v dopoledních hodinách mezi 9 a 11 hodinou buďto v parku nebo na dopravním hřišti (místo bude ještě upřesněno dle zahájení provozu dopravního hřiště). Těšíme se na vás a vaše ratolesti!

Kurz Rodina a profese - dvě strany téže mince
• členíte životní období na mateřství a zaměstnání?
• strávila jste několik let doma péčí o dítě či blízkou osobu a děsíte se návratu do práce?
• máte hodně dětí a společnost vás obviňuje, že se od ní necháváte vyživovat?
• chcete se vrátit po porodu brzy do práce a mají vás za krkavčí matku?
Vzdělávací seminář odpoví na otázky, co všechno mohu získat na rodičovské dovolené pro svůj profesní život
a přitom být dobrou mámou/tátou.
Mezi cíle vzdělávacího kurzu patří nabídnout prostředky k uskutečnění svobodné volby, pozitivní pohled na smysl svého dosavadního snažení v rodině i způsob uvažování, jak obstát v nárocích na trhu práce a zvýšit úspěšnost návratu
do zaměstnání a současně pokračovat v dosavadním „projektu rodina“, a to i pomocí praktických návodů ze života.
Kurz se skládá ze tří seminářů, které se uskuteční 20. 4., 27. 4. a 4. 5. vždy od 9:00 do 12:00 s možností hlídání dětí.
Cena celého kurzu (tj. 3 setkání) je 200 Kč pro členy a 300 Kč pro nečleny MC Krůček.
Přihlašujte se na mailu: terca.veit@seznam.cz či na telefonu 603 310 426.
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Středisko výchovné péče Svitavska posiluje
zdravé vztahy mezi dětmi na základních školách
Středisko výchovné péče Svitavska – Alfa (dále jen SVP), je školským poradenským zařízením působícím ve Svitavách nejen pro město, ale i pro širší region bývalého okresu Svitavy. Jeho primárním cílem je poskytování střednědobé péče dětem s výchovnými problémy a některými poruchami chování. SVP poskytuje pomoc dětem do 18 let,
rodinám a pedagogickým pracovníkům výchovných nebo vzdělávacích zařízení. Zřizovatelem SVP Svitavska Alfa je
Květná Zahrada z.ú. SVP zajišťuje celou řadu služeb, programů i projektů. Základem jsou ambulantní i terénní služby. Specifikem SVP Alfa je stacionář, kde jsou v celodenním režimu po dobu cca 12 týdnů poskytovány vzdělávací i výchovné činnosti vytipované skupině cca 6 – 8 dětí v době od 8:00 do 17:30 hodin. Kromě těchto činností SVP
spolupracuje také se školami v rámci preventivních programů zaměřených na vytváření nebo upevňování zdravého
školního klimatu. Vztahy mezi dětmi jsou součástí celkových vztahů ve společnosti, jsou velmi dynamické a zásadním způsobem mohou ovlivnit životy všech v okolí. SVP staví své programy na spolupráci, podpoře a vzájemné pomoci mezi dětmi navzájem nebo mezi dětmi, pedagogickými pracovníky a rodinou.
Tentokráte jsme pracovníky SVP – ředitele Petra Dřínovského a vychovatele Martina Suchomela (na snímcích) zastihli na ZŠ Felberova, která se spolupráci se speciálními pedagogy věnuje již několik let, původně ještě pod hlavičkou Prevka Litomyšl. SVP i škola se společně pokoušejí vytvořit pro děti zdravé prostředí a předcházet problémům,
nebo pokud vzniknou, řešit je v počátečních stádiích, kdy je lze úspěšně korigovat. Tentokrát byl program zaměřen
na žáky 6. ročníku. Společně s pracovníky SVP prožili žáci několik hodin pohybových her, ze kterých ani nepoznali, že se jedná o cílenou výchovu. Nepřímé výchovné působení v podání kolegů z SVP je velmi efektivní, nikdo nestál
stranou, součástí her byla i třídní učitelka, která s úsměvem děti povzbuzovala. Lze předpokládat, že takto spolupra-

MATEŘSKÉ
A problémům
RODINNÉ
CENTRUM
KRŮČEK
cující skupina bude vzdálena
dlouhodobým
s chováním
nebo ve
vztazích mezi spolužáky. Pokud problém vznikne, žáci dobře vědí, kde a s kým jej mohou vyřešit. Přejme jim i nám, aby se jim to dařilo...

Erich Stündl

AKCE NAVÍC BŘEZEN 2015
DUBEN
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Zdravotní poradna - sportovní a relaxační masáže - pro ty, kdo

12-14 trpí občasnými bolestmi zad či pro úlevu od "těžkých nohou"

1.
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2.

ČT

7.
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8.

9.
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ČT

Nově pravidelné každou první středu v měsíci
13- VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ – velikonoční tvoření s Krůčkem 1630 namísto volné herny se sejdeme na náměstí a budeme velikonočně tvořit
Světový den zvýšení povědomí o autismu – povídání o autismu v rámci
10-11 montessori centra

Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* – přijďte k
nám do Krůčku jen tak si popovídat, poradit, sdělit si zkušenosti a podpořit se.
Nahlaste se na mckrucek@gmail.com
Dílna tvořivosti* - vyrábíme krásné papírové sovičky - dekorace
13-17
do dětských pokojíčků

161730

1030 – AMBASSADORKY - Přednáška na téma: Zdravý a vyvážený
1130 jídelníček s produktem Bebavita od firmy HIPP
10-12 BABYKRŮČEK - Mrňouskovo zdravé vaření v Hlídáčku,
30

10 12

Pražská 2a – eko vaření Zelený Krůček
homeopatická beseda s Mgr. Jitkou Havlíčkovou na téma
HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA – kancelář MC Krůček

10 – AMBASSADORKY - Přednáška na téma: Zdravý a vyvážený
1130 jídelníček s produktem Bebavita od firmy HIPP
8.
ST
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10-12 BABYKRŮČEK - Mrňouskovo zdravé vaření v Hlídáčku,

ČT

9.
10.

30

10 12

Pražská 2a – eko vaření Zelený Krůček
homeopatická beseda s Mgr. Jitkou Havlíčkovou na téma
HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA – kancelář MC Krůček

V Krůčku z technických důvodů zavřeno – místo tohoto
dopolední VENKOVNÍ AKTIVITA (9-12)

PÁ

léčivá kosmetika BIODERMA - ukázka kosmetiky s velkým

14.

ÚT

17.

10-12 množstvím vzorečků zdarma ve spolupráci s Novou lékárnou
14-17 Učíme se navzájem - háčkování
15-17 Dílna tvořivosti* - keramická dílna v Café - Purkyňova

V Krůčku z technických důvodů zavřeno – místo tohoto
VENKOVNÍ AKTIVITA (9-11) – dopoledne s koly a odrážedly

PÁ

– park či dopravní hřiště, upřesníme – info v Krůčku

19.

NE

15-17

CESTA DO HLUBIN ZEMĚ - oslava svátku dne země v parku
Jana Palacha
Rodina a profese - dvě strany téže mince I. -vzdělávací kurz odpoví

9– 12 na otázky, co všechno mohu získat na rodičovské dovolené pro svůj profesní

20.

život a přitom být dobrou mámou/tátou, kurz = 3 setkání: 200 Kč/členové, 300
Kč/nečlenové, hlaste se na: terca.veit@seznam.cz, 737236152

PO

Beseda na téma moderní možnosti přebalování s látkovou

16-17 poradkyní D. Skotákovou (látkové pleny, bezplenková komunikační
metoda, vychytávky i pro nelátkující rodiče) - v rámci týdne opravdových plen

21. ÚT

11-12 Ekologické tvoření Zelený Krůček - sluníčko z filcu na špejli

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK
13-17 Dílna tvořivosti* - ovečka z popcornu - papírová ovečka zdobená

22.

ST

161730
103012

opravdovým popcornem, materiálům i nápadům se meze nekladou
Žepa není řepa* – poradna pod vedením zkušené logopedky Alžběty
Kmoškové: alzbetar@centrum.cz

Moderní možnosti přebalování s látkovou poradkyní D.
Skotákovou* – povídání v rámci montessori centera
Interaktivní DIVADÉLKO JOJO: Trampoty čarodějky
16-17 Čarymury - 4. představení cyklu Pohádkové hrátky JoJo, 70kč/rodina –
cleni (+10% sleva pro členy klubu PZ VZP), 100kč/rodina – nečleni

10-12 Mrňouskovo zdravé vaření*

23.

ČT

27.

PO

9-12

28.

ÚT

13-17 Dílna tvořivosti* - velký čarodějnický rej - malujeme různými

29.

ST

30.

ČT

10-12 Základy školení PP a výchovy ke zdraví pro nejmenší v rámci
montessori centra*

30

10 1130

Od 16

Rodina a profese II. - dvě strany téže mince - Vzdělávací kurz,

terca.veit@seznam.cz, 737236152

výtvarnými technikami portrét, podobu, nápad čarodějnického stvoření
Zdravý úsměv* – povídání o tom, jak pečovat o své zuby + ukázka
správného čištění zoubků /po klubu rodičů/

ČARODĚJNICE z Krůčku na Cihelně

Inovovaná a rozšířená nabídka poradenství v Krůčku, více v pravidelném
programu.

*CPR: Aktivity projektu Centrum pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a
ochrana práv dětí MPSV, Pardubickým krajem a městem Svitavy.

Informace: tel. 737 236 152
email: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz

Kulturní nabídka
1. St / 8:30 a 10:30 / Fabrika
Zpívat nás baví
(8:30 h - MŠ, 1. st. ZŠ ) Osvobozené divadlo
a Semafor, (10:30 h – 2. st. ZŠ, SŠ) Koncerty
s odborným výkladem pro školy - skupina
MARBO Dobrochov.
Vstupné: 40 Kč

 13:00 – 16:30 / foyer Fabriky
Velikonoce ve Svitavách
Velikonoční program na Škaredou středu,
vystoupení svitavských kapel, stanoviště
SVČ Tramtáryje, nízkoprahového klubu Díra
a MC Krůček, pletení pomlázek...

 19:00 / Fabrika
Spirituál Kvintet
Do Svitav se po několika letech vrací jedna
z prvních českých folkových skupin založená
v roce 1960. Předprodej od 16. 2.,
vstupné: 250 Kč

 19:00 / čajovna Namasté
Djembe workshop
Kurz bubnování s muzikoterapeutem Andrejem Kolářem. Nástroj si vezměte pokud možno
vlastní, případně je možno zapůjčit.
Vstupné dobrovolné

2. Čt / 16:00/ městská knihovna

Účet od Google – to není jen email
Poznejte, co Google umí (email, elektronický
kalendář, jak ukládat data). Prostředím a funkcemi provede novinář, konzultant Janek Wágner.

 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
154. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

Izrael - cesta za památkami i přírodou
Přednáší Jakub Vrána.

3. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

LoudHill + Cocain Party + Dirty Way
• LoudHill (Šumperk)
• Cocain Party (Opava)
• Dirty Way (Litomyšl)
Vstupné: 50 Kč

4. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop pro děti

Zájemci od 8 do15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu

 20:00 / klub Tyjátr
Křest nového alba kapely Personal Signet
(progressive-metal / Mohelnice) + host kapela
Proximyty! (metal-metalcore / Praha, Funda-

mental Human Instinct).
Vstupné: 100 Kč (fans, kteří přijdou s novým
cd F.H.I. mají vstupné za polovic)

5. Ne / 17:00 - 18:00 / čajovna Namasté

 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop pro dospělé
Zájemci nad 15 let se mohou hlásit v muzeu na
tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.

Meditace pro pohodu těla a mysli
Každou neděli se v čajovně konají meditační
setkání v jednoduchém stylu rozvíjející vnitřní
harmonii a osobní transformaci.
Je nutné se přihlásit osobně v čajovně nebo na
mob.: 736 619 384. Čajovna bude otevřena od
16:30 - 18:30 hod. Vstupné: 50 Kč

8. St / 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer na téma Záhady a tajemství (2)
 19:00 / Ottendorferův dům
Avonotaj
Koncert v rámci Měsíce holocaustu – Hledání
hvězdy Davidovy. Avonotaj je pěvecký soubor
s instrumentálním doprovodem, který se
zabývá interpretací tradičních židovských písní
v hebrejštině a jazycích jidiš a ladino. Předprodej od 25. 3.
Vstupné: 160 Kč (členové KPH: 80 Kč)

9. Čt / 18:00 / Fabrika
Koncert orchestrů
pořádá Základní umělecká škola Svitavy

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
Laser game
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

 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti s akcí na
baru. Vstupné dobrovolné

12. Ne / 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
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

13. Po / 19:00 / Fabrika
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

Kino Vesmír
2. / Čt / 19:30
Město 44 Polsko 2014
Láska za časů apokalypsy. Píše se rok 1944
a jsme v Němci okupované Varšavě… Válečné
drama. Scénář a režie: Jan Komasa
Vstupné: 110 Kč / titulky / 127 minut
2. - 5. / Čt, Pá, So, Ne / 15:00 a 17:00

Ovečka Shaun ve filmu
GB, Francie 2015 PREMIÉRA!
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den
a užít si nějakou zábavu. Animovaný rodinný
dobrodružný film. Scénář a režie: Mark Burton, Richard Starzack
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 85 minut
3. - 5. / Pá, So, Ne / 19:30
50 odstínů šedi USA 2015
Nech se ovládat. Příběh, který se stal celosvětovou literární senzací. Erotický příběh studentky
literatury Anastasie a tajemného podnikatele

Christiana Greye. Režie: Sam Taylor – Johnson
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 124 minut
8. / St / 19:30

Rychle a zběsile 7 USA 2015
Pomsta se vrací domů. I auta můžou létat.
Akční drama. V hlavní roli: Vin Diesel. Režie:
James Wan
Vstupné: 120 Kč / titulky
9. / Čt / 19:30

Druhý báječný hotel Marigold USA 2014
Hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a je
obsazen sedmi trochu noblesními a trochu
potrhlými britskými penzisty. Hrají: Richard
Gere, Bill Nighty, Judi Dench a další. Komedie
i drama. Režie: John Madden
Vstupné: 110 Kč / titulky / 122 minut
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

Sport
2. Čt / 16:00
TJ SY - Lanškroun
Kopaná: VčP U19

4. So/ 9:00 / UMT v Lánech
Kopaná: turnaj KS přípravek
 16:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Srch
Kopaná: I. A tř. muži

5. Ne / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Dolní Újezd
Kopaná: KP žáci

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