newsletter
MĚSTA SVITAVY

6 / 2013

Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
duben 2013							
Alice Štrajtová Štefková
město

Brány památek dokořán aneb Víkend zdraví
Mikroregion Svitavsko pro vás připravil dvoudenní program, který je zaměřen nejen na poznávání
Brány památek dokořán | 2013

www.ic.svitavy.cz

památek a přírody, ale nabízí také možnost „protáhnout“ své tělo a strávit pěkné chvíle s rodinou

Kostel Nejsvětější Trojice

a přáteli.

Základní škola Javorník

• Kdy? 20. – 21. dubna
• Kde? Ve Svitavách, v Javorníku,
v Hradci nad Svitavou a ve Vendolí

Areál Březinka

Sobota 20. dubna
Kostel Navštívení
Panny Marie

Sobotní program je sestaven tak, aby vyhovoval jak
cyklistům, tak pěším turistům. Připraveny jsou trasy
různé obtížnosti zaměřené na všechny věkové sku-

Kostel sv. Ondřeje

Vendolská lípa

piny.

Harmonogram pěších tras: I., II.

Muzeum venkovských
řemesel

Společný start (I., II.) 9:00 – 10:00 - začátek akce
před kostelem Navštívení Panny Marie na svitav-

O. S. Bonanza

ském náměstí, prohlídka kostela.
Pěší trasa I. : 10:00 – 15:00 - pěší přechod do JavorTRASA

22km

níka (délka 6,5 km)

TRASA

6,5km
Kostel sv. Kateřiny

Jedná se o zážitkovou trasu pro děti, která je vytvořena svitavským turistickým oddílem TOM Zálesáci.

Pěší trasa II. : 10:00 – 15:00 - pěší přechod do Javorníka (délka do 10 km)
Trasy vedené Klubem českých turistů Svitavy a Ditou Urbánkovou budou směřované k rybníku Rosnička a dále
povedou lesními cestami na hřiště v Javorníku.

Dita Urbánková bude mít od 9 do 10 hodin stanoviště před kostelem Navštívení Panny Marie ve Svitavách.
Celou hodinu se bude věnovat návštěvníkům, půjčovat Nordic Walkingové hole a povede odborný výklad k této
sportovní aktivitě.

Harmonogram cyklotras: A, B
Společný start (A+B) : 9:00 – 10:00 - začátek akce před kostelem Navštívení Panny Marie na svitavském náměstí,
prohlídka kostela.
Cyklotrasa A: 10:00 – 15:00 - přejezd do Javorníka (délka 6,5 km), kratší trasa povede zadní cestou lesem do Javorníka.
Cyklotrasa B: 10:00 – 14:00 - přejezd do Javorníka přes Hradec nad Svitavou a Vendolí (délka do 23 km)
Hradec nad Svitavou - návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si kostel sv. Kateřiny a zhlédnout každou
celou hodinu krátké představení místní základní školy.
Vendolí – Bonanza, Vendolská lípa, Muzeum řemesel, kostel sv. Ondřeje
Vendolská zastávka se rozděluje na několik částí. Vše začne v Bonanze (občanské sdružení věnující se aktivitám
s koňmi), dále se bude pokračovat k Vendolské lípě u hasičské zbrojnice, kde bude možnost se občerstvit, další
přejezd bude do Muzea venkovských řemesel a vše uzavře návštěva kostela sv. Ondřeje.
Společný závěr (I, II, A, B): 11:00 – 17:30 - Javorník - javornické hřiště v areálu Březinka, kostel Nejsvětější
Trojice v Javorníku a ZŠ Javorník
V Javorníku se od 11 hodin každou celou hodinu bude konat prohlídka kostela Nejsvětější Trojice a návštěva místní základní školy. Ve škole bude k nahlédnutí kronika obce Javorník, školní kronika ZŠ Javorník od r. 1970
a školní kronika bývalé ZŠ v Mikulči od r. 1945 do r.1979. Návštěvníci si budou moci prohlédnout budovu školy a její
vybavení. Dále bude umožněno nahlédnout do života školy prostřednictvím videozáznamů a fotografií z akcí školy.
Od 15 hodin je na javornickém hřišti připravena kulturní akce za doprovodu dvou hudebních kapel:
15:00 kapela TRILOBAJT
16:30 kapela LOS HONGOS
K dispozici bude malé podium, lavičky a stánky s občerstvením.
Každý, kdo získá na stanovištích razítko, může se v Javorníku těšit na drobný dárek věnovaný městem Svitavy.
Razítkovat se bude kartička s mapou, kterou si návštěvníci akce vyzvednou na startu.

Neděle 21. dubna
V prostorách historické Ottendorferovy knihovny budou probíhat přednášky týkající se zdraví:
9:30 Zdravý životní styl (Dita Urbánková)
11:00 Zdravá výživa (Jiří Pavlíček)
v parku Jana Palacha se odehraje:
ve 13:00 Cesta do hlubin země - v parku budou pro děti vytvořena různá zábavná stanoviště (pořádá MC Krůček)
ve 14:00 a v 15:00 Pověst Langerovy vily -můžete zhlédnout příběh, který vám nabídne historický klub Záviš
v běžně nepřístupných prostorách Langerovy vily.

Hledání hvězdy Davidovy - Kameny zmizelých
18. 4. / 17:00 / kino Vesmír / film
Agnieszka Holland - V temnotě
Drama podle skutečné události odehrávající se v nacisty okupovaném Lvově. Výjimečný příběh lidí, kteří se snaží
vyhnout smrti. Jedná se o nejúspěšnější polský film roku 2011. Film V temnotě pojednává o skupince Židů, která
se v kanalizaci Lvova ukrývá před transportem do koncentračního táboru. Snímek Agnieszky Holland, jež je mi¬mochodem absolventskou pražské FAMU, neaspiruje na druhý Schindlerův seznam, s výše zmiňovaným snímkem
však sdílí jednu důležitou paralelu. V obou filmech je totiž hlavní postavou člověk, který své názory a jednání během
příběhu změní o 180 stupňů.

25. 4. / 16:00 / náměstí u ČSOB
Kameny zmizelých
Stolpersteiny rodiny Freundovy
První uložení Kamenů zmizelých ve Svitavách je
věnováno rodině Freundově.
• Kaddish (modlitbu za zemřelé) přečte Boris
Selinger z Židovské obce v Brně.
• Židovské písně zazpívá Dětský pěvecký sbor
Základní umělecké školy ve Svitavách pod
vedením Dany Pražákové.

18:00 / Ottendorferův dům
Vůle žít
Část filmu ZUŠ Police nad Metují Vůle žít.
Sestřih vzpomínek natočených Petrem Horákem s Louise Hermanovou při její poslední návštěvě Svitav. Vzpomínka
na paní Hermanovou v podání Paed. Dr. Radomily Obloukové. Předání Ceny města Svitavy paní Louise Herma¬nové in memoriam.

Koncert kapely Létající rabín
Kapela hraje klezmer - tedy tradiční instrumentální hudbu východoevropských Židů, která největší rozkvět pro¬žívala ve druhé polovině 19. století. V repertoáru se nachází i několik zpívaných kousků ( jidiš, čeština, ruština).
Kapela absolvovala stovky koncertů po celé České republice i Evropě (Švédsko, Polsko, Slovensko) a v březnu
2010 koncertoval také v USA (New York, Washington DC).

Jídelna M. Horákové bude 30. dubna mimo provoz
Internátní školní jídelna Svitavy v ulici Milady Horákové 14 bude 30. dubna mimo provoz. Důvodem
je plánované přerušení dodávky elektrické energie.
Stravování pro mateřské školy bude zajištěno.
Jiří Petr

Ahoj pejsci aneb Canisterapie
V rámci prožitkového učení zavítali do naší školy psi
speciálně vycvičení na blízký kontakt s dětmi. Naši
nejmladší se dozvěděli spoustu zajímavého o životě čtyřnohých kamarádů, mohli si psíky pohladit
a vyzkoušet si venčení na vodítku a reakce na povely.
Velmi důležité bylo i to, že si všichni zkusili prakticky
obranu před napadením neznámým psem.
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

Velikonoce – svátky jara
Svátky jara probíhaly i přes zimní počasí v mateřské
škole Větrná naplno. Nejmladší děti se se svými rodiči
a prarodiči zúčastnily tvořivé velikonoční dílny. Předškoláci oslavili se svými učitelkami Zelený čtvrtek, kdy
si pochutnali na špenátové polévce a dozvěděli se
mnoho zajímavého o velikonočních tradicích. Všechny
děti se zúčastnily výroby kraslic na tradiční Skořápkovník, který ozdobil svitavské náměstí. Největší úspěch
však mělo hledání zajíčkova pokladu na zahradě MŠ
i ve třídách. Všemi těmito aktivitami děti vzkazují : Jaro,
můžeš vesele mezi nás!
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

Individuální projekt Pardubického kraje II,
Azylový dům pro muže ve Svitavách
Město Svitavy, který je zřizovatelem a provozovatelem Sociálních služeb - Azylového domu pro muže ve Svitavách,
získal již podruhé částečnou finanční dotaci na provoz našeho zařízení z Individuálního projektu Pardubického
kraje II. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Financování azylového domu navazuje na předešlý
projekt, který byl realizován v období od 1.1. 2009 do 31.1.2013 částkou 2 922 780 Kč
Rozpočet nového projektu je oproti předešlé finanční dotaci nižší, objem finančních prostředků na rok 2013 –
2014 činí celkem 1 544 790 Kč, ale i tak výrazně pomůže tomu, aby azylový dům byl nadále provozován v takové
kvalitě jako tomu bylo v minulosti.
Cílem projektu je opět uspokojit potřeby vybrané cílové skupiny osob a nabídnout všem potencionálním uživatelům dostupné a kvalitní služby. Díky tomuto projektu budeme řešit nepříznivou sociální situaci spojenou se
ztrátou bydlení především mužům s trvalým bydlištěm ve správním obvodu Městského úřadu Svitavy a Pardubického kraje, budeme nápomocni při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při odstraňování jejich osobních
záležitostí. Našim cílem je sociální služby azylového domu dále zkvalitňovat a rozvíjet ve prospěch všech uživatelů.
Vladimír Stupka – vedoucí AD

3R v odpadovém hospodářství
Pardubice, 19. 3. 2013 – V několika našich posledních článcích jste se mohli setkat s tvrzením, že „Reduce,
Reuse, Recycle“ není jenom heslo. Ale co vlastně tato tři podobně znějící anglická slova znamenají?
Heslo „Reduce, Reuse, Recycle“ vládne světu a rychlostí světla proniká do všech oblastí lidského života. Tak zvaná
3R vyjadřují, jak bychom se měli chovat k věcem okolo nás, abychom chránili životní prostředí a zabránili tomu,
aby se z planety Země zanedlouho stala jedna velká odpadní jáma.
1. REDUCE = OMEZTE SPOTŘEBU!
Problému současné ekologické krize je naše společnost založená ve velké míře na spotřebě.
To opravdu nejlepší, co pro naši planetu můžeme udělat, je využívat méně z jejích zdrojů.
Předtím, než si něco koupíme, bychom si měli položit následující otázky: Opravdu tento
výrobek potřebuji? Existuje nějaký jiný výrobek stejného druhu, ale šetrnější k životnímu prostředí? Jak dlouho mi vydrží? Vím něco o jeho výrobě, použití, nebo o tom, jak se v přírodě
rozkládá? Kde byl tento produkt vyroben a za jakých podmínek? Je možné tento produkt
recyklovat a byly suroviny použité k jeho výrobě získány za šetrných podmínek?
2. REUSE = OPĚT POUŽIJTE!
Bohužel žijeme v době, kdy je spousta věcí „na jedno použití“ a my jsme neustále vybízeni k nákupu nových
a vylepšených produktů. Přehlížíme přitom fakt, že ty staré výrobky, které už doma máme, se dají mnohdy snadno
opravit či jinak opětovně využít.
Při nákupu bychom se měli snažit koupit výrobek, který má dlouhou trvanlivost. Pořiďte si například látkovou nákupní tašku místo jednorázových plastikových sáčků. Při správné péči nás nepřekvapí, že mnoho našich věcí vydrží
celou jednu generaci, nebo nás dokonce přežijí. V případě výrobků, které jsou vzhledem ke svému původnímu
účelu znovu nepoužitelné, zapojte svou vynalézavost a snažte se pro ně najít nové využití. Pokud máte pocit, že už
pro ně nenajdete žádné uplatnění, zapřemýšlejte nad tím, kterému vašemu známému by udělaly radost.
3. RECYCLE = RECYKLUJTE!
Raději, než byste nějakou věc vyhodili jenom proto, že už vám ani nikomu jinému nepřináší užitek, se ji pokuste
předat k recyklaci. Recyklace je lepším řešením než skládkování odpadu na skládkách nebo jeho spalování bez
využití bez využití energie a čištění spalin.
Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ opravdu není jenom heslo.
Petra Smuts, RRA PK
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve spolupráci se společností EKO-KOM,
a.s. v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který
získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Více o projektu na www.rrapk.cz.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, o.
Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika
Wolkerova alej 92/18, 568 02

ČARODĚJNICE NA CIHELNĚ
S KRŮČKEM V NEDĚLI 28. 4. 2013

Program:
 UPÁLENÍ ČARODĚJNICE
 SPOUSTY HER A SOUTĚŽÍ
 OHŇOVÁ SHOW
 ČARODĚJNÉ TANCE
 OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

v areálu Na cihelně od

16 do 19 hodin
VSTUP
V ČARODĚJNÝCH
MASKÁCH

PRO TATÍNKY
GRILOVANÉ POCHOUTKY A NĚCO K PITÍ
VSTUPNÉ 30 KČ PRO ČLENY A 50 KČ PRO NEČLENY MC KRŮČEK ZA RODINU
mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz
MC Krůček je podporován městem Svitavy.
Na činnost přispívá MPSV, Pardubický kraj a město Svitavy

BENEFIČNÍ KONCERT
pro podporu

HIPOREHABILITACE
26.dubna 2013
od 15:00
Dozing Brothers
Zabíjačkové hody
vstupné
Los Hongos
Jízda na ponících
85,Do Větru
Občerstvení
Kowalski
Workshop
Stánky
Hello
Hudebníci vystoupí bez nároku na honorář. Výtěžek bude věnován stáji, která je
využije na zkvalitnění zajišťovaných služeb s koňmi, jelikož nejsou hrazeny pojišťovnou.

Peněžní dary můžete poukázat na číslo účtu stájí: 244981140/0300

Kulturní nabídka
15. Po / 17.00 / Fabrika - aula

21.

s autorkou populární kuchařky Deník Dity
P. Pořádá městská knihovna

stezka parkem /- oslava Dne Země s Krůčkem
v Parku J. Palacha spojená s otevřením Langerovy vily

Dita Pecháčková - beseda o jídle a vaření

16. Út / 18:00 / Fabrika

Koncert hudebního oboru ZUŠ Svitavy

17. St / 8:15, 18:00 / Fabrika

Výchovný koncert ZUŠ pro školy. Koncert
hudebního oboru ZUŠ

 19:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Dvojkoncert koncert. 1. Australský písničkář,
poutník, světoběžník a zpívající básník Jamison
Young. 2. Smysl-beatové duo: Tereza Benešová
a Františka Lachmanová. Měchy a struny
pražské smysl-beatové kapely Vobezdud.
Vstupné na dvojkoncert 90 Kč

Ne / 13:00 / MC Krůček

Cesta do hlubin země - Interaktivní naučná

22. Po / v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám

Představení (nejen) pro školy. Divadlo Na
cestě Liberec: Jak šel Honza do světa. Sympatické putování a dobrodružství Honzy, který
umí dodržet slovo a nakonec přemůže nejen
svůj strach. Doporučeno pro 1.- 3. roč. ZŠ
a MŠ / vstupné 35 Kč / 45 min

 15:00 – 17:00 / MC Krůček
Vizáž a stylling s Jíťou Marešovou - praktická část - péče o pleť, různé styly líčení. Informace na mys.zuzu@seznam.cz (Krůček)

19. Pá / 17:00 – 23:00 / Fabrika

 19:00 / Fabrika
Miroslav Donutil – Cestou necestou.

s lektory, určený párům třech kategorií.
Začátečníkům, mírně pokročilým a pokročilým.
Vstupné pro pár 180 Kč, info: www.kultura-svitavy.cz

Vyprávění a písničky populárního českého
herce, moderátora a člena činohry Národního
divadla. Pořad je proložen písničkami z CD
„Písničky, které mám rád“. Předprodej vstupenek od 8. 4. v recepci Fabriky.
Vstupné 250 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
November 2nd feat. Steve Walsh (USA)
+ Kloaka. Alexandra Langošová - zpěv, Steve

23. Út / 17:30/Čajovna a kavárna Namaste

Taneční večer. Taneční večer pro dospělé

Walsh - kytara, Vladimír Guma Kulhánek - basa
(Vl. Mišík), Roman Helcl - kytara (Anna K., Janet Robin), Martin Vajgl - bicí (Wanastovi Vjecy,
Čechomor, - 123 minut). Kloaka (rock-alternative / Česká Třebová), Radek Kolesár Kolář –
kytary, zpěv, Radek Baďas Budil – klávesy, zpěv,
Jarda Darda Rojar – bicí, Honza Jenyk Gregar
– basy, zpěv, Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od 1. dubna ve Fabrice a v klubu Tyjátr

Předmájový čokoládový košt. Čajovna ve
spolupráci s pražskou čokolatérií vás zve na
zážitkovou degustaci špičkových čokolád.
Vstupné v předprodeji v čajovně 230 Kč, na
místě 280 Kč. Je možné vystavit také dárkové
poukazy. Rezervace na tel.: 736 619 384

24. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ Svitavy
Žákovský hudební večer

20. - 21. So – Ne / 9:00 / nám. Míru, Javorník

 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ Svitavy

20. So / 13:00 / kino Vesmír

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentů: Squat Wars

Brány památek dokořán. Více na straně 1

Český videosalon 2013. Krajská soutěž
amatérských filmů s postupem na 60. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
v Ústí nad Orlicí.
 19:00 / Fabrika
Peter Bič Project. Koncert pořádaný agenturou Fiala management. Info o vstupném
a předprodeji: www.fialamanagement.eu

 19:30/ restaurace Pod Hodinami
Libor Šmoldas Quartet
 21:00 / klub Tyjátr
Rockotéka. Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy

+ Čekárna na dospělost. Nízkoprahový klub
Díra vás zve na promítání dokumentárních
filmů Squat Wars - popisuje vznik i zánik
squatů Ladronka, Zenklovka a Milada, přináší
rozhovory s obyvateli a obyvatelkami squatů či
archivní záběry, fotografie a násilné vyklizení
squatu Milada. Čekárna na dospělost - Natočili
dokument sami o sobě. Říkalo se jim děti ulice,
nyní jsou klienty nízkoprahových klubů. Vstup
volný

 20:00 / Fabrika
Asonance. Koncert české folkové skupiny se
zaměřením na skotské a irské lidové balady,
písně a instrumentální skladby. Předprodej
vstupenek od 10. 4. v recepci Fabriky. Vstupné
150 Kč

25. Čt / 16:00 / náměstí Míru

Stolpersteiny rodiny Freundových. Projekt
Hledání hvězdy Davidovy – Kameny zmizelých.
Více na str. 11

 17:00 / Ottendorferův dům – muzeum
esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura.
Za motýly Svitavska. Přírodovědně - fotografické putování u příležitost Dne Země
2013 za krásami naší nádherné svitavské
přírody, která mnohdy uniká naší pozornosti.
Vyprávění o přírodě, vycházkách a nově vydané publikaci Motýli Svitavska bude vyprávět
Jan Richtr. Vstupné dobrovolné

 18:00 / Ottendorferův dům
Vůle žít. Létající rabín. Projekt Hledání hvězdy
Davidovy – Kameny zmizelých. Více na str. 11

 19:00 / Ottendorferův dům
Létající rabín – Koncert v rámci Kruhu přátel hudby. Starodávné a okouzlující melodie
židovské svatby, jakož i jedinečné písně v jazyce jidiš! Vstupné 160 Kč (Členové KPH 80
Kč), předprodej vstupenek od 11. 4. v recepci
Fabriky

 19:30 / Fabrika
Scream show. Představení travesti skupiny
Screamers. Vstupné 260 Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru Svitavy

 20:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Úplňkové bubnování. Bubnování s workshopem povede muzikoterapeut Andrej Kolář.
Nástroje je možné si zapůjčit v čajovně, vítáni
jsou začátečníci i pokročilí. Vstupné dobrovolné

26. Pá / 14:00 - 24:00 / kavárna v parku
Benefiční koncert, vožení dětí na ponících,
stánky občerstvení, workshop, kapely: Dozing
Brothers, Los Hongos, Do Větru, Kowalski,
Hello, vstupné 85 Kč

 17:00 do 21:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice. K tanci i poslechu
zahraje dechový orchestr Astra Svitavy pod
vedením kapelníka Pavla Pospíšila. Můžete se
těšit i na zpěváky Libora Cupala a Jana Dvořáka. Vstupné 50 Kč

 22:00 / klub Tyjátr
Ragga - Jungle - Drum´n´bass Night. Akce
pracovníků Nízkoprahového klubu Díra. Zahrají: Devyb - Svitavy, ragga-jungle. Dj Joker
/ Dj George / Dj Fact - Litomyšl / Opatovec
- d‘n‘b, jungle, reggae. Výtěžek akce půjde na aktivity Díry (výlety, vstupné, apod.). Vstupné 35 Kč

27. So / 12:00 / klub Tyjátr

Porta – Oblastní kolo Svitavy. Oblastní kolo
v tradičním portovním městě, které nabízí
účast v soutěži pro muzikanty nejen z česko-moravského pomezí. Vstup volný

 17:00 – 23:00 / Fabrika
Taneční večer. Taneční večer pro dospělé
s lektory, určený párům třech kategorií.
Začátečníkům, mírně pokročilým a pokročilým.
vstupné pro pár 180 Kč, info: www.kultura-svitavy.cz

 18:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Zdenka Blechová - přednáška Partnerské
vztahy aneb Co má žena a muž pochopit ve vztahu. Vstupné v předprodeji (čajovna) 190 Kč,
na místě 250 Kč, rezervace na tel.: 736 619 384

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Aper Bigbeat
 21:00 / klub Tyjátr
Xindl X - turné s kytarou a láskou. Externí
koncert SKS v klubu Tyjátr. Předprodej vstupenek od 12. 4. v recepci Fabriky (v den konání
- pokladna kina Vesmír). Vstupné 200 Kč

30. Út / 16:00 / MC Krůček

Čarodějnice na Cihelně – oheň a oslava
tradičního svátku

KINO
12. - 14. / Pá, So, Ne / 17:00 a 19:30
Babovřesky ČR 2013
Z dopisu venkovské drbny. Letní komedie
Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské
vesnice.
Vstupné: 80 Kč / od 12 let / 120 minut
16. - 17. / Út, St / 19:30
Hostitel USA 2013
Věřit. Bojovat. Milovat. Je to na tobě. Sci-fi
thriller od autorky ságy Twilight. Země čelí mimozemské invazi. Režie: Andrew Niccol
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 125 minut
18. / Čt / 17:00

Projekt Hledání hvězdy Davidovy:
V temnotě Polsko 2012
Film polské režisérky Agnieszky Holland, nominovaný na Oskara, získal mnoho prestižních
cen po celém světě. Drama podle skutečné
události, které se odehrává v nacisty okupovaném Lvově. Výjimečný příběh mužů, žen

a dětí, kteří se snaží vyhnout smrti…
Vstupné: 60 Kč / od 12 let / titulky / 145 minut
19. / Pá / 19:30
Maniak Francie 2012
Maniak je Jackem Rozparovačem 21. století,
odehrává se v současném Los Angeles. Nové
zpracování kultovního filmu. V hlavní roli psychologického thrilleru: Elijah Wood. Režie:
Franck Khalfoun.
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 93 minut
20. / So

Český videosalon: krajská přehlídka amatérského filmu

30. / Út / 19:30
Lesní duch Španělsko 2013
Remake kultovního hororu z roku 1981. Pět
mladých přátel se vydá na výlet do odlehlé
chaty hluboko v lesích a nevědomky probudí spící démony. Nejděsivější film, jaký kdy
uvidíte!
Režie: Fede Alvarez
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut

SPORT
14. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Finálový turnaj Obl. P starších žáků
Volejbal

23. / Út / 19:30

Paralelní světy Francie, Kanada 2012
Příběh obyčejného kluka, žijícího v neobyčejné realitě. Miluje dívku, která pochází z jiného
světa. Romantický sci-fi film s Kristen Dunst
v hlavní roli. Režie: Juan Solanas
Vstupné: 90 Kč / titulky / 107 minut
24. / St / 19:30

Mama Španělsko, Francie 2013

14. / Ne / 9:00 / Cihelna
Motoristická burza
14. / Ne / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Chrudim (10:00 U13 a 11:30
U12, ČLŽ,)
TJ Sy - Viktoria Žižkov (14:15 U19 - ČLD)
TJ Sy A - Letohrad (16:30 - divize muži)

Horor o dvou malých holčičkách ohrožovaných paranormálními jevy. Pět let se jim
úplně samotným podařilo přečkat v divočině.
Režie: Andrés Muschietti
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 100 minut

20. / So / 9:00 / hala Na Střelnici
Kvalifikace MČR starších žáků
Volejbal

25. / Čt / 19:30

20. / So / 13:00 / Cihelna
Flat Track
první závod přeboru ČR

Jako za starejch časů USA 2012
Al Pacino opouští po 28 letech vězení a chystá
se večírek! Úžasná noční jízda třech přátel, kteří
si ji užijí naplno, protože vědí, co přinese ráno.
Kriminální komedie. Režie: Fisher Stevens
Vstupné: 100 Kč / titulky / 95 minut
26. - 29. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00, Ne / 15:00

Čtyřlístek ve službách krále ČR 2013
Nejpopulárnější české postavičky Fifinka,
Myšpulín, Pinďa a Bobík poprvé na filmovém
plátně! Animovaný film pro celou rodinu.
Režie: Michal Žabka
Vstupné: 100 Kč / 90 minut
26. - 27. / Pá, So / 19:30

Na dřeň Belgie, Francie 2013
Nekonvenční romance, která ukazuje, že láska
k bližnímu někdy kromě křehkosti obnáší také
nesmírnou krutost. Drama oceněné mnoha cenami na světových filmových festivalech.
Scénář a režie: Jacques Audiard
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 120 minut

20. / So / Svitavský stadion
Kopaná: Turnaj přípravek (9:00 a 12:00 - OP,
UMT Lány)
TJ Sy - Čáslav (10:00 U15 a 11:45 U14 - ČLŽ)
TJ Sy B - Březová n. Sv. (16:30 - I.A tř. muži,
UMT Lány)
21. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Kvalifikace MČR starších žáků
Volejbal
27. / So / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Chrudim (10:00 U17 a 12:00
U16 - ČLD)
28. / Ne / Svitavský stadion
Kopaná: TJ Sy - Slovan Liberec (10:00 U13
a 11:30 U12, ČLŽ)
TJ Sy - Trutnov (14:45 U19 - ČLD)
TJ Sy A - Nová Paka (17:00 - divize muži)
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