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

Den dětí opět v parku Jana Palacha
Město Svitavy se rozhodlo oslavit Dětský den již tradičně v parku Jana Palacha a připravilo pro děti ve spolupráci se svitavskými organizacemi, ZŠ a MŠ bohatý program. Dětský den se
bude konat v sobotu 6. června od 13 do 17 hodin.
Koordinátorem akce je SVČ Tramtáryje, na programu se spolupodílí organizace pracující s dětmi a mládeží: MC Krůček,
TOM Zálesáci, skauti, NK Díra, OS Bonanza, Děti patří domů,
PS Vysočina, městská knihovna, taneční škola Scarlett, jazyková škola HelloGoodbye, ochránci přírody, ČČK, svitavští atleti,
šachisti a sponzor Era. V parku budou pro děti připravena stanoviště, na kterých mohou plnit rozmanité úkoly, za
které budou dostávat razítka a následně drobnou odměnu. Cena hrací karty pro děti bude 30 Kč. Na hlavním pódiu
se vystřídají účinkující z mateřských a základních škol, kroužků SVČ a místních organizací se svým programem.
V parku budou také skákací atrakce a stánky s občerstvením. K poslechu vystoupí hudební skupina „Generace II“
ze Svitav. Pokud počasí dovolí, je připravena i projížďka westernovým kočárem taženým koňmi. Ve svitavském
bazénu opět bude poloviční cena vstupného pro děti do 15 let na jednorázové vstupné (netýká se rodinných pasů).
Poděkování patří všem, kteří věnují čas na přípravu i realizaci sobotního odpoledne.
Srdečně zveme děti a rodiče, prarodiče a vůbec všechny, kdo se rádi baví.

Robert Snášil

Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat
Již čtvrtý ročník úspěšného hudebního festivalu Hřebečský slunovrat se bude konat v prostorách pod parkovištěm restaurace
U Tety. V sobotu 20. června od 14 hodin můžeme sledovat
muzikantské přátelské setkání dvou sousedních měst – Svitav
a Moravské Třebové. Program bude probíhat opět na obou pódiích. Z hlavních interpretů zmiňuji Leny, dceru Lenky Filipové,
a letošním hřebem večera bude skupina Supergroup.cz (Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, Miloš Meier, Vladimír „Guma“
Kulhánek, Roman Dragoun a Jan Hrubý). Občerstvení, nápoje,
cukrovinky apod. budou zajištěny nejen v restauraci, ale také ve stáncích. A ani letos nebude chybět doprovodný
program pro děti, který připraví SVČ Svitavy a DDM Moravská Třebová. Vstupné stojí v předprodeji 100 Kč, na
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místě 150 Kč, děti budou mít do 15 let vstup volný. Dopravit se na akci můžete kyvadlovou autobusovou dopravou,
která vás zdarma v pravidelných intervalech dopraví tam i zpět. Na organizaci se kromě zmíněných měst podílejí
i obce Koclířov a Kamenná Horka. Mediálním partnerem akce je rádio Beat.

Alice Štrajtová Štefková

Autobusová doprava na Hřebečský slunovrat
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Velká scéna
14:50 - 15:00
16:45 - 17:45
18:40 - 19:40
21:00 - 22:30

Gang Ala Basta
Lenny
DILEMMA IN CINEMA
Supergroup.cz

Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, Miloš Meier, Vladimír
„Guma“ Kulhánek, Roman Dragoun, Jan Hrubý

23:00 - 00:00 Walda Gang

Malá scéna
14:00 - 14:45	světlo světa
15:55 - 16:40	kilt
17:50 - 18:35	bez limitu
19:45 - 20:30	vision days

Více informací: www.hrebecskyslunovrat.cz

Muzejní noc Letem létem
Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního
dědictví atraktivním způsobem. Od roku 2008 se k této aktivitě každoročně připojují i Svitavy, které při této příležitosti zahajují muzejní turistickou sezonu. Letos se muzejní noc koná v pátek 19. června a hlavním mottem je
létání. Přízemí muzea zaplní letadla i letadélka, dozvíte se mnohé o historii aviatiky v našem regionu, vyzkoušíte
trenažér na udržení rovnováhy, sami si sestavíte modely letadel. A možná, že na muzejním dvoře přistane letounu
Blériot... Čeká vás ale mnohem více zajímavostí, např. tajuplná až strašidelná prohlídka Ottendorferova domu...
Blanka Čuhelová

směr zpět

směr tam
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Pumptrack
Slyšeli jste o nové cyklistické disciplíně Pumptracku? Pokud ne, pokusím
se tento sport stručně představit. Na jedinečném typu dráhy jezdec využije “pumpování” - pohybu nahoru a dolů jako hnací síly jízdního kola
namísto šlapání. Pumptrack je výborný pro nácvik rovnováhy, ovládání
a získání dovedností na jízdních kolech. Jízda na Pumptracku je bezpečná a zábavná a je vhodná pro všechny věkové kategorie a úrovně dovednosti, druhů a velikosti kol. Na dráhu mohou malé děti na odrážedlech
i dospělí a aktivní cyklisté. Pro pokročlié jezdce je možné postavit
dirtpark, dráhu s vysokou sportovní úrovní, která má nájezdovou rampu a různě vysoké skoky.
Jestli vás tento sport zaujal, tak vězte, že jej zvažujeme zbudovat v areálu Cihelna společně s rekonstrukcí plochodrážního stadionu. Proto všechny příznivce Pumptracku zveme v pondělí 15. června v 17 hodin do klubu Tyjátr, kde
se uskuteční schůzka s projektantem, který by rád prokonzultoval projektový záměr.

Výpůjční doba v červnu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Oddělení pro dospělé
9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
12:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 12:00
zavřeno

Dětské oddělení
12:00 – 18:00
12:00 – 18:00
9:00 – 18:00
12:00 – 18:00
12:00 – 18:00
9:00 – 12:00
zavřeno

Výpůjční doba o prázdninách
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Oddělení pro dospělé
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
zavřeno
9:00 – 17:00
zavřeno
zavřeno

Dětské oddělení
12:00 – 17:00
9:00 – 13:00
12:00 – 17:00
zavřeno
9:00 – 13:00
zavřeno

zavřeno

David Šimek
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Dětské cyklistické kritérium
Sdružení cyklistů Svitavy MIRVA pořádá v neděli 7. června od 9 hodin již pátý ročník silničního cyklistického
závodu Svitavské kritérium. Závod je rozdělen do několika kategorií, a to pro děti od roku narození 2012 až do
roku 2003. Projíždí se uzavřeným okruhem pro in-line bruslení u fotbalového stadionu a měří 1,4 km. Trať bude
uzavřena pro tento závod a plně zajištěna pořadatelskou službou. Přihlášení závodníků bude možné před šatnami zimního stadionu, start závodu bude v jejich blízkosti. Zveme všechny závodníky, kteří rádi jezdí na kole, příp.
odrážedlech, a zároveň i všechny fanoušky tohoto sportu. Po ukončení závodu proběhne vyhlášení nejlepších
závodníků, oceněni však budou všichni účastníci. Cyklistické kritérium, tedy závod, kde je zcela uzavřena trať pro
cyklisty, je velmi atraktivní pro závodníky, neboť se jede bez vlivu silničního provozu. Proto zveme všechny, kteří
mají rádi tento sport, aby se zapojili do samotného závodu jako účastníci či jako fanoušci na trati. Akce je pořádána
za podpory města Svitavy zastoupeného starostou Davidem Šimkem. Zveme vás na příjemně strávené nedělní
odpoledne společně s námi i vašimi potomky.

Stanislav Dobeš

Do terénu na kole
V sobotu 13. června jste zváni na čtvrtý ročník závodu horských kol Kopečkovské drncání. Prezentace bude od
devíti hodin u pivovárku Na Kopečku a hlavní závod startuje v 11 hodin tamtéž. Účastníci mohou vybírat ze dvou
tratí. Šedesátikilometrová je profilově i technicky náročnější, závodníci například projíždí kolem hradu Svojanova.
Pro širokou veřejnost je pak určena trasa v délce 24 km sjízdná v podstatě pro každého. A od 10:15 hodin budou
i závody pro děti ve čtyřech věkových kategoriích. Závodníci přihlášení předem přes stránky www.kopeckovskedrncani.cz získají levnější startovné, ale přihlásit se můžete ještě na místě v den závodu. Na každé trase budou
vyhlášeni tři nejrychlejší v osmi věkových kategoriích a nejlepší tři Svitaváci v absolutním pořadí na obou tratích.
Tak si přijďte zazávodit!

Lenka Suchánková

Jak se žije v Nairobi
Na Gymnáziu Svitavy se 20. května uskutečnila přednáška občana z Nairobi. Paul Munene ke mně zavítal na návštěvu, a tak jsem tuto příležitost využila k seznámení se s Keňou prostřednictvím prezentace. Studenti gymnázia
tak měli možnost dovědět se víc, než vidí v televizi, ochutnat africké tradiční jídlo Ugali a zkusit si tradiční africký tanec.Taky měli možnost zakoupit si za drobný obnos náramek, který vyráběly děti z afrických slumů. Tyto slumy byly
i hlavním bodem přednášky a doplněny prezentací na projektoru. Za peníze, které Paul Munene utržil za náramky,
nakoupí potřebné potraviny pěti rodinám ze slumů, o které se stará. Tímto děkujeme vedení školy a hlavně Haně
Brýdlové, která na zdejším gymnáziu učí, za to, že přednáška proběhla a také studentům za jejich příspěvky na
chudé v Nairobi. 		

Natálie Košťálová
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Silový trojboj - Powerlifting
Vzhledem k tomu, že se čtenáři často dotazují co vlastně silový trojboj představuje, níže uvedeným článkem mi dovolte,
samostatné sportovní odvětví, kterým se svitavský oddíl čítající v současné době 51 členů věnuje, představit. Silový trojboj je často zaměňován se vzpíráním, jsou to však naprosto odlišné sporty. V obou těchto sportech závodníci zvedají
velké váhy v několika disciplínách a mají na každou disciplínu tři pokusy, ovšem nic víc společného nejspíše nenajdeme.
Odlišné disciplíny, jiná technika provedení a v neposlední řadě i vybavení. Silový trojboj (anglicky “powerlifting“), jehož
název vystihuje jeho podstatu i náplň, patří mezi nejtypičtější silové sporty. Rozhodující úlohu zde rozhodně hraje síla.
Výsledek je však ovlivněn technikou jednotlivých cviků, i využitím speciálního vybavení (opasek, bandáže, dresy). Skládá
se ze tří disciplín, které jsou voleny tak, aby co nejvíce prověřily sílu celého těla.

• dřep (squat) s činkou za krkem
• soupažný tlak v lehu (bench-press) na vodorovné lavici
• mrtvý tah (dead lift) – zdvih činky ze země

V každé disciplíně má závodník tři pokusy, z nichž se nejlepší započítává do celkového výsledku - trojboje, který určuje
pořadí závodníků v soutěži. Soutěží se v kategoriích definovaných podle pohlaví, tělesné hmotnosti a věku (dorostenci-ky, junioři-rky, ženy, muži, masters), za jednotlivce, ale i za družstvo. Kromě soutěží v trojboji probíhají také soutěže
v samostatné disciplině – benčpresu. Na závodech jsou celkem tři rozhodčí a každý z nich hodnotí zda byl pokus proveden podle pravidel, platný pokus musí uznat dva ze tří rozhodčích. Registrují se světové, evropské a národní rekordy
v jednotlivých disciplínách a v trojboji. Sportovec věnující se silovému trojboji se nazývá „lifter“ nebo také „powerlifter“
(v hovorové řeči jim říkáme trojbojaři). Více na http://www.powerlifter.cz/.

Vladěna Janků

Rozchodíme civilky...
...to je výzva pro zdravý pohyb v přírodě. Výzvu podpořil Svaz postižených civilizačními chorobami České republiky. Nečekáme a 23. května jedeme do Hradce Králové. Nejdříve pořídíme propagační foto ve slušivých trikotech
s upoutávkou města Svitavy a první kroky vedou do Jiráskových sadů. Vstoupili jsme do zeleně unikátních dřevin. Krásu parku umocňuje sytost a kontrast rozkvetlé přírody. Poté odcházíme na velké náměstí, kde katedrála
sv. Ducha a Bílá věž vzbuzuje úctu a pokoru. Rozcházíme civilky obhlídkou náměstí a potom odjíždíme do Nechanic, kde navštívíme zámek. Hrádek u Nechanic je známý svou bohatou historií. Prohlídka se nám líbila, prošli jsme
se zámeckou zahradou a s dobrým pocitem, že jsme rozchodili civilky, jedeme domů. Svitavští kardiaci potvrzují,
že pohyb v přírodě je zdravý. 		

Jaromír Lahodný
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Svitavská textilka SVITAP opět boduje!
Vyhrála prestižní soutěž ZLATÝ IDET
Koncem května probíhal na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET.
Svitavská firma SVITAP se veletrhu nejen účastnila, ale vyhrála i prestižní soutěž o nejlepší exponát „ZLATÝ IDET“!
Soutěž ZLATÝ IDET byla určena pouze pro exponáty vystavené na veletrhu IDET 2015. Hodnotitelská komise byla
složena z předních odborníků z oblasti obranné a bezpečnostní techniky a předsedou hodnotitelské komise byl plk.
prof. Ing. Martin Macko, CSc. Firma SVITAP se do soutěže přihlásila se zcela novým výrobkem, který produkuje
společnost vzniklá a fungující pod firmou SVITAP, NANOMEMBRANE s.r.o. Jde o zcela vyjímečný nepromokavý
oděv s nanovlákennou membránou, který splňuje velmi náročná kritéria pro vojenské a outdoorové účely. Chlubí
se skvělými vlastnostmi jako: velký měrný povrch vlákna s malým průměrem, filtrační vlastnosti, vysoká prodyšnost
a lehkost materiálu a lze říci, že ve svém oboru nemá konkurenci.
Tento nový produkt zaujal odbornou porotu natolik, že se dokázal probojovat mezi 18 českými i zahraničními exponáty mezi 5 nejlepších a byl oceněn cenou a trofejí „ZLATÝ IDET“. Pro svitavskou firmu je to obrovský úspěch,
kterého si velmi váží a je to pro ni významný krok do budoucna a důkaz, že na trhu stále patří mezi jedničky, které
neustále dokážou tvořit inovativní a světu prospěšné produkty. 		

Kristina Pelzová

Svatojánská Květná
U příležitosti 10 let od zahájení činnosti Květné Zahrady, jako jednoho z nejvýznamnějších partnerů města Svitavy v oblasti pomáhání, vás společně s kolegy z Květné Zahrady zveme na dvoudenní akci s názvem „Svatojánská
Květná“. V pátek 19. června se v době od 8:00 do 16:00 hodin uskuteční Den otevřených dveří Květné Zahrady
pro školy i veřejnost. V sobotu 20. června v době od 10:00 do 21:00 hodin je připraven Svatojánský jarmark,
kde můžete očekávat ukázky tradiční řemeslné výroby spojené s prodejem drobných výrobků (kovář, dráteník,
řezbář, keramik, bylinkář apod.). Současně můžete ochutnat pečivo z mobilní pece nebo grilované maso a další
pochoutky. Připraven je také bohatý doprovodný program pro děti (malování na obličej, indiánské bubny v týpí,
projížďky na oslíkovi apod.). Od 18:00 hodin je připravena hudební produkce Radosticko - Ořechovské sešlosti
a divadelní představení ochotníků. V případě špatného počasí se akce koná v omezeném rozsahu ve vnitřních
prostorách. Akce je připravena s pomocí partnerů: Generali Pojišťovna a obec Květná. Všichni jste srdečně zváni.
Pracovníci Květné Zahrady. Zpracoval: Erich Stündl
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
chtěla bych touto cestou poděkovat charitnímu zařízení Světlanka, vedení a hlavně všem pečovatelkám, které se
nám, postiženým fyzicky i psychicky, s láskou obětavě věnují. Snaží se nám vytvořit zábavný program, ale i program
různého tvoření. Své práce vystavujeme buď ve Fabrice nebo přímo ve Světlance. Nechybí ani hygienická péče.
Podle domluvy je možné využít moderní vanu s perličkovou koupelí nebo sprchu. Díky Světlance navštěvujeme
i kulturní programy, byli jsme se též podívat ve Vendolí na Buchtově statku a v Zeleném Vendolí. Do seniorcentra
nás vozí i odváží domů (též na všechny akce) velice příjemný a obětavý řidič. Také je umožněno věřícím navštívit
kostel nebo pastorační místnost. Poslední krásnou akcí, kterou pro nás připravili, byl slet čarodějnic. Jak senioři,
tak pečovatelky byli v kostýmech. Velmi jsme si to užili.
Jsem ve Světlance půl roku a moc se mi tam líbí. Doma jsem byla sama a má zábava byla jen televize. Jelikož už
jsem to nezvládala fyzicky a bylo i pár pádů, tak jsme to vyřešili s dětmi takto. Nemohou být stále se mnou. Díky
všem, kteří svitavskou Charitu podporují. K mému poděkování se připojují všichni klienti Světlanky.
Díky Vám, Gábinko Kleinová, Dagmar Pauková, Petře Hönigu a Davide Šmído. Alena Udržalová (79 let)

Vážená paní ředitelko,
rádi bychom Vám poděkovali za výborné fungování Vaší MŠ, konkrétně odloučeného pracoviště U Stadionu.
Jsme moc rádi, že s Vaší podporou poskytuje toto pracoviště úžasné zázemí pro rozvoj našich dětí. Zároveň bychom chtěli vyjádřit poděkování i všem pracovnicím tohoto zařízení: Věře Ďulíkové, Hedvice Letochové a Iloně
Zavoralové. Je neuvěřitelné, kolik aktivit je schopna tato mateřská škola dětem nabídnout. Za všechny jmenujme
např. kurzy angličtiny, plavání, návštěvy vířivky a tělocvičny, setkávání s různými profesemi, prožitkové učení,
zimní bobování, výlety za poznáním do Vodárenského lesa, lampiónový průvod, pouštění draků, návštěvy výstav
a kulturních představení, odpolední tvoření s rodiči a mnoho dalších. Všechny tyto aktivity jsou jak dětmi, tak
i námi rodiči velmi kladně přijímány. Děti se do MŠ těší a jsou zde spokojené. Byli bychom velmi rádi, kdyby toto
zařízení rodinného typu i nadále fungovalo a mohlo našim dětem poskytovat klidné zázemí, které by je za pomocí
paní učitelek dovedlo až do školních lavic prvních tříd. Nezáleží přeci na velikosti prostor, ale na kvalifikovanosti
učitelek, což výše zmiňované dozajista jsou, a třídím vzdělávacím programu.
Tímto Vám tedy děkujeme a přejeme Vám a jmenovaným pracovnicím spoustu elánu, nápadů a sil v další práci.
Spokojení rodiče dětí z odloučeného pracoviště U Stadionu.
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Ohlédnutí za Dnem rododendronů a Noci kostelů

Kulturní nabídka
Kultura
4., 5. Čt, Pá/ 18:00 / Fabrika
XXIII. večer tance
Pořádá taneční obor ZUŠ pod vedením Květy
Hrubešové. Představí se žáci tanečního oboru
ve 14 choreografiích.

5. Pá / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Veřejné čtení + workshop
Čtení z knihy Karel IV. od Veroniky Válkové
i z jiných příběhů o rytířích; každý účastník si
vyrobí svůj vlastní erb.

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

6. So / 8:30 – 17:00 / muzejní dílny
Výtvarný workshop pro dospělé
Zájemci nad 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 600 Kč /osobu.
V ceně je mzda odborného lektora (Leona
G. Sehnalová), materiál, zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd, pitný
režim, publikace Řemesla našich předků.

 9:00 - 12:00 / čajovna Namaste
Škola čaje
Naučíte se profesionálním způsobem připravit
základní druhy čaje. Ochutnáte 12 druhů čaje,
jejichž přípravu si sami vyzkoušíte. Cena kurzu:
650 Kč včetně čajů. Na kurz je třeba se objednat v čajovně, nebo si rezervovat místo do
5. června včetně na mob.: 736 619 384.

 13:00 – 17:00 / park Jana Palacha
Dětský den
Přijďte s námi, ZŠ a MŠ i ostatními organizacemi ze Svitav strávit příjemné odpoledne do
parku Jana Palacha. Budou připraveny soutěže
pro děti, vystoupení svitavských ZŠ, MŠ, westernový dostavník tažený koňmi, připraveno
bude i vystoupení svitavské hudební skupiny
Generace II. Cena hrací karty je 30 Kč.

 19:00 / klub Tyjátr		
Return of the Metal Age
Kapely Zone a Twisted Truth pořádají turné:
Mordrake (Melodic Dark Metal/Bristol/UK)
Zone (Thrash/Karviná/CZ)
Twisted Truth (Grindcore/Břez. n. Svitavou/CZ)

 19:30 / Ottendorferův dům
SYxtet v červnu v Července
Vstupné dobrovolné

 20:00/ restaurace Pod Hodinami
Kapela Do větru

a připomínky k projektovému záměru budou
určitě přínosem!

7. Ne / 17:00 - 19:00 / čajovna Namaste

KINO VESMÍR

Meditace pro pohodu těla a mysli
Srdečně vás zveme na meditační setkání v jednoduchém stylu rozvíjejícím klid a harmonii. Po
skončení meditace možnost posezení u čaje.
S sebou pohodlný oděv, meditační polštář
je možno si zapůjčit. Na tuto akci je nutno
přihlásit se předem nejpozději do 6. června
včetně na mob.: 736 619 384, (kapacita max
6 osob). Vstupné na úvodní lekci (začátečníci)
150 Kč (v ceně je e-book o meditaci). Pro stálé
hosty (pokročilí) vstupné 50 Kč. Meditace
probíhají každou neděli od 17 hodin.

8. Po / 16:30 / klub Tyjátr
Loučení s předškoláky
Vystoupení pěveckého sboru Svitaváček
z mateřské školy Větrná Svitavy pod vedením
Ludmily Bohdálkové.

 18:30/ kostel Navštívení Panny Marie
Koncert skupiny Oboroh

9. Út / 10:00 a 17:00 / Fabrika
Felberiáda
Žáci všech tříd vystoupí s pestrou mozaikou
svých činností. Pořádá ZŠ Felberova.

11. Čt / 16:00 - 18:00 / MC Krůček

4. - 6. / Čt, Pá, So / 19:30
Sedmero krkavců ČR 2015 PREMIÉRA!
Pohádkový příběh podle Boženy Němcové.
Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí
se pokusit zachránit své bratry a zbavit je
prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Příběh
o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě
a opravdové lásce… Scénář a režie: Alice Nellis
Vstupné: 120 Kč / 97 minut
9. / Út / 19:30
Druhá míza USA 2015
Jeden dopis mu mohl změnit život. Teď se
musí změnit on sám. Al Pacino jako stárnoucí
rocková hvězda v hlavní roli komedie i dramatu.
Scénář a režie: Dan Fogelman
Vstupné: 100 Kč / titulky / 106 minut
10. / St / 19:30

Špión USA 2015
Komedie o špiónovi s povolením zabíjet. Melissa McCarthy je zaměstnankyní CIA a město
je v ohrožení malou jadernou bombou! Scénář
a režie: Paul Feig
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 120 minut

Výtvarné řádění v parku Jana Palacha pro

11. - 13. / Čt, Pá, So / 19:30

malé i velké.

Jurský svět USA 2015 PREMIÉRA!

 18:00 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
Koncert Jazz a pop

12. - 18. Pá - Čt / Fabrika - Divadlo Trám,
Ottendorferův dům, farní stodola

Park se otevírá. Uplynulo 22 let od tragického
konce snu o parku plném dinosaurů. Od té
doby se mnohé změnilo a park jede na plné obrátky… Dobrodružný film pro všechny. Režie:
Colin Trevorrow
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 125 minut

Dětská scéna 2015
44. celostátní přehlídka dětského divadla
a 44. celostátní přehlídka dětských recitátorů.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města
Svitavy a Sdružením pro tvořivou dramatiku.
Přehlídka probíhá za finanční podpory MŠMT.

13. So / 14:00 / restaurace Na Cihelně

SPORT
6. So / 9:00 / areál Cihelna
Přebor Pardubického kraje
Modelklub: kat. UŠ, UR20

Pivní slavnosti

 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – Sok. Rybník

 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Beerberries

Volejbal: KP II. tř. - muži

15. Po / 17:00 / klub Tyjátr
Pumptrack - beseda
Chcete se podílet na konstrukčním řešení
areálu PUMPTRACKU v Cihelně, který zvažuje
město vybudovat? Potom vás zveme na besedu
s vedením města a projektantem rekonstrukce
plochodrážního stadionu. Vaše nápady

 14:00 / areál Cihelna
MČR a ČP jednotlivců
na ploché dráze
AMK: Flat track

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Dvůr Králové n. L.
Kopaná: VčP dorostu

 14:00 / areál Cihelna
Flat track - MČR a ČP

 10:00 st., 11:45 ml. / Svitavský stadion
TJ SY - Litomyšl
Kopaná: KP žáků

 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Polička
Kopaná: KP muži

7. Ne / 9:00 /
Svitavské kritérium
Sdružení cyklistů Svitavy MIRVA pořádá již
pátý ročník silničního cyklistického závodu.

 10:00 st., 11:45 ml. / Svitavský stadion
TJ SY - Hlinsko
Kopaná: KP žáků

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B – Luže
Kopaná: I. A tř. muži

10. St / 17:30 / hřiště za Národním domem
Městská volejbalová liga
Volejbal: 5. kolo

13.

So / 9:00 prezentace, 11:00 začátek /
Pivovárek Na Kopečku

Kopečkovské drncání
Čtvrtý ročník závodu horských kol.
Více na str. 16

 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: RC - auta 1:5 a 1:5 IC
 9:00 / Svitavský stadion
Mezinárodní turnaj partnerských měst
Kopaná: U11 a O35

 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – 1. Východočeská tenisová
Pardubice
Tenis: Pardubický krajský přebor starší žactvo
Babytenis: 14:00 / TO TJ Svitavy – TK Choceň
B / Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko F

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

14. Ne / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – LTC Pardubice B
Tenis: Pardubický krajský přebor dorostu
Tenis: 10:30 / TO TJ Svitavy – TC Jevíčko / Pardubický krajský přebor seniorů
Minitenis: 13:45 / TO TJ Svitavy - TK Česká
Třebová / Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko B
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