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Vážení čtenáři,
v posledních měsících si možná někteří z vás zvykli prohlédnout nový Newsletter na webových stránkách města
pod odkazem v pravé horní části hlavní stránky. Odkaz tam byl umístěn z propagačních důvodů a nyní se vrátil
na stálé místo – na web informačního centra. Nalézt ho můžete (stejně jako dříve) také na webu města (O městě;
Informace; Newsletter – Novinky). Pokud chcete, aby vám Newsletter přicházel přímo do vašeho e-mailu, můžete
se nově na webových stránkách informačního centra přihlásit k odběru. www.ic.svitavy.cz.
Informační měsíčník Naše město - červenec 2013

Pivní slavnosti - TOP akce
Na náměstí Míru ve Svitavách si 13. července pochutnáte na nejrůznějších druzích piva a pivních specialitách převážně z malých pivovarů. Představí se nejméně sedmnáct pivovarů z celé republiky. Na pivním festivalu návštěvníci
mohou porovnat značky, ke kterým se v běžných hospodách nedostanou. Pro ty, kteří si chtějí odnést nějakou
památku na tuto akci, jsou připraveny malé pivní sklenice, které si mohou návštěvníci zakoupit.
Druhý ročník pivního festivalu ve Svitavách přivítá nejen milovníky tohoto lahodného moku, ale i borce nominační
soutěže na Mistrovství České republiky ve vaření kotlíkových gulášů 2013 a jedlíky soutěže v pojídání bramborových knedlíků.
Stejně jako v minulém roce budou na základě hlasování návštěvníků akce vyhodnoceny tři nejlepší pivovary.
Uvědomujeme si, že spojení piva a dobré muziky je pro návštěvníky velmi atraktivní, ale nezapomněli jsme ani na
děti. Vedle soutěží pro dospělé jsou připraveny i hry a atrakce pro děti.
Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Pardubice.
Harmonogram kapel:
13:00 – 13:15

ZAHÁJENÍ

13:15 – 14:00

JARDA GANG

14:45 – 15:35

NASAĎTE SKI

16:15 – 17:05

KOWALSKI

18:00 – 19:00

SABRAGE

19:00 – 19:15

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
A ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ

20:00 – 21:00

PIPES AND PINTS

21:45 – 22:30

POLETÍME?

		

Alice Štrajtová Štefková
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Křest nového CD skupiny Do větru
Svitavská kapela Do větru si vás dovoluje pozvat na slavnostní křest nového alba Tanečnice. Koncert proběhne
4. 7. ve 20:30 ve svitavském klubu Tyjátr za účasti tří kmotrů
– Františka Černého, Michaela Vašíčka a Petra Mohra. František Černý
a Michael Vašíček si se skupinou také zahrají.
CD bylo natočeno v pohodové atmosféře (v březnu až květnu 2013)
ve studiu Michaela Vašíčka. Přijměte tedy pozvání na večer plný pestré směsice hudebních žánrů od latiny a jazzového písničkářství až
k folkrockovým kořenům, vstupné 50 Kč. Více na www.dovetru.cz

Vyhlídka na věži kostela je opět otevřena!
Stalo se již tradicí, že se o prázdninách otevírá pro veřejnost a návštěvníky města vyhlídka na věži kostela Navštívení
Panny Marie na svitavském náměstí. Zveme všechny ty, kteří se ještě nepodívali na město
z výšky, i ty, kteří si tento pohled chtějí oživit, k výstupu po 102 schodech na věž kostela. Vyhlídka bude otevřena
po celé letní prázdniny, vždy v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin
a v neděli od 15:00 do 17:00 hodin. Vstupné je 10 Kč, děti do šesti let mají vstup volný.
Renata Pavlíková, IC Svitavy

Zpátky, jinak. Bývalí závislí se vrací
do života s novou šancí

Péče o koně, pomoc s přípravou sena a dříví, ale i pěší túra, malování a povídání o tom, jak se daří zvládat život
bez drog a závislosti. To všechno zažili v uplynulých dnech abstinující klienti občanského sdružení Laxus.

Heleně je 31 let a ten, kdo ji nezná, by jen těžko věřil, že ještě před rokem a půl brala pervitin. Po několika letech,
kdy se podle svých slov pouze pohybovala v bludném kruhu, se rozhodla pro léčbu, kterou také úspěšně dokončila. I přesto se stále potýká s důsledky někdejší drogové kariéry. „Narážím na místa, kde jsem se pohybovala, na
tehdejší známé, kteří se čas od času objeví a také mě samozřejmě dohání některé vzpomínky a někdy bohužel
i myšlenka na to, jaké by to bylo, dát si pervitin znovu,“ říká mladá žena a potvrzuje tím, že léčbu má sice za sebou,
ale o abstinenci se bude muset pečlivě starat ještě hodně dlouho.

Pro Helenu a čtyři další, kteří úspěšně zvládli léčbu a zahájili abstinenci, uspořádalo občanské sdružení Laxus
v rámci projektu s názvem „Zpátky, jinak“, zážitkový pobyt. Během tří dnů, které prožili na farmě, kde se starali
o zvířata, připravovali seno a dříví, ale také relaxovali a absolvovali pěší túru, mohli společně sdílet své starosti, ale
i úspěšné recepty na zvládání krizových momentů. Těch, ve kterých během své závislosti obvykle sahali po droze.
K dispozici měli po celou dobu i tým odborných pracovníků, kteří mají na starosti takzvané doléčování, tedy péči
o ty, kteří prošli léčbou a začínají s novým životem. „Chtěla jsem zažít něco nového, odpočinout si, a seznámit se
s lidmi, kteří mají stejný problém jako já. Setkání naprosto splnilo moje očekávání a dodalo mi energii i sebedůvěru. Vím, že nejsem se svými starostmi sama a mám se kam obrátit,“ shrnula při závěrečném zhodnocení uplynulé
tři dny Helena.

Zážitkový pobyt proběhl v rámci projektu „Zpátky, jinak“, který na začátku roku spustilo občanské sdružení Laxus.
Projekt má dvě úrovně. Ta první se věnuje těm, kteří se kvůli drogám dostali do vězení. „Pracujeme s lidmi na
tom, aby po skončení trestu nespadli zpátky tam, kde byli. Odsouzené připravujeme na práci a shánění bydlení
nebo společně hledáme nejvhodnější léčbu, do které nastoupí rovnou z výkonu trestu,“ říká Eva Mifková, garantka
programu. Druhá polovina projektu je zaměřena na bývalé a abstinující uživatele drog. „Ukazuje se totiž, že ani
po léčbě nemusí mít člověk vyhráno. Proto se v programu následné péče věnujeme tomu, jak zvládat abstinenci,
nové zkušenosti, potíže a také volný čas, který byl dříve vyplněn braním drog,“ dodává. Tým, který projekt realizuje,
funguje v šesti věznicích a dvou ambulantních centrech v Hradci Králové a Pardubicích. „Ve věznicích poskytujeme
individuální i skupinové konzultace a využíváme při tom nové metodiky a vzdělávací materiály, které jsme díky
projektu vyvinuli. Následnou péči pak pracovníci sdružení poskytují v ambulantních centrech v Hradci Králové
a Pardubicích. Abstinující lidé tak mohou využít třeba arteterapii, relaxaci nebo víkendové aktivity,“ popisuje
detaily Mifková s tím, že všechny aktivity provádějí klienti programu ve spolupráci s pracovníky sdružení.

Projekt „Zpátky, jinak“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Zahájen byl počátkem roku a během dalších dvou let bude
probíhat v šesti věznicích v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji, a Ambulantních
centrech v Hradci Králové a Pardubicích.

Detaily projektu:
http://www.laxus.cz/index.php?page=zpatky-jinak
http://www.esfcr.cz/projekty/zpatky-jinak

Kontakty:
Eva Mifková, garantka programu:

+420 606 691 490, mifkova@laxus.cz

Lukáš Gilányi, mluvčí organizace:

+420 731 954 420, gilanyi@laxus.cz

O.S. KONTAKT - Linka důvěry
Pardubického kraje Ústí nad Orlicí
„Linka důvěry, dobrý den,…“ první slova, která klient uslyší po zavolání na naše pracoviště. Posláním Linky důvěry
je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit
a s někým ho sdílet. Je tu pro každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace.
Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky není ohraničena.
Na linku důvěry volají lidé, kteří např. jsou v psychické nepohodě, přemýšlejí o smyslu života, tíží je partnerské
problémy, cítí se osamělí; jsou oběťmi nebo svědky domácího či jiného násilí či zneužívání, mají problémy v oblasti
sociálně právní (např. finanční problémy…), mají obavy z nemoci a další.
Výhodami telefonické krizové intervence je její snadná dostupnost, anonymita (volající se nemusí představovat
a může hned začít hovořit o tom, proč volá). Službu poskytujeme za cenu běžného telefonního hovoru. V určitých
případech můžeme předat kontakty na další pomáhající profese, či další odborníky.
Další službou poskytovanou občanským sdružením KONTAKT je e-mailové poradenství. Jeho posláním je umožnit
lidem v nepříznivé životní situaci a lidem potýkajících se s nějakým trápením dosáhnout na bezplatné poradenství
po e-mailu, které jim pomůže prostřednictvím poskytnutých informací řešit jejich obtížnou situaci nebo trápení
napravit a zároveň může sloužit jako první kontakt klienta s pomáhajícími službami.
Zájemci o službu nám mohou psát přímo ze své e-mailové adresy nebo pomocí formuláře přímo na našich webových stránkách (www.linkaduveryuo.cz). Odpovíme nejdéle do 4 dní. Poradenství po e-mailu však nenahrazuje
telefonickou krizovou pomoc. V případě naléhavosti a akutních případech je možné se obracet přímo na naši linku
důvěry (tel.: 465 52 42 52).
Jarmila Hrušková
Předsedkyně O.S. KONTAKT

Indiáni ve školce
Indiánský týden přinesl dětem mnoho radosti, nových
poznatků a zážitků. Malí indiáni malovali totemy, vyráběli indiánské čelenky a ozdoby i hudební nástroje, seznamovali se s indiánskými symboly, stopovali, procvičovali
obratnost a znalosti. V indiánský den se školka proměnila
v indiánskou osadu. Do školky přicházely děti v indiánském
oblečení a v průběhu dne plnily různé úkoly. Odpoledne
se připojili i rodiče. Vyvrcholením týdne byl výlet do indiánské osady Vochtánka. Malí indiáni plní dojmů, zážitků
a dobré nálady teď odloží indiánská pera a už se těší na to,
co nového je ve školce čeká.

Zuzana Krčmářová

Hudební obor ZUŠ ve Svitavách úspěšný v soutěžích
Ve 2. pololetí letošního školního roku se
obzvlášť pilně připravovali na soutěže
ZUŠ žáci dechového, akordeonového
a klávesového oddělení.
Kryštof Jeníček obsadil v krajském kole
soutěže ve hře na akordeon 2.cenu,
žesťový soubor 3. cenu. Absolutní vítěz krajského kola ve hře na klávesové
nástroje – Jakub Motl získal v celostátní soutěži 2.cenu, stejně jako Karel Čermák a Eliška Udržalová. Soutěže „Mládí a Bohuslav Martinů“, kterou pořádá
ZUŠ v Poličce, se zúčastnilo 7 klavíristů.
Z nich se ve velmi celostátní silné konkurenci dařilo nejlépe Kamile Kučerové, který přivezla stříbrné pásmo.
Z 9 vyslaných pěveckých vystoupení si vyzpívala zlaté pásmo Tereza Vorbová v sóle i v duu s Janou Márovou.
Kristýna Ševčíková ke zlatému pásmu dostala příležitost vystoupit na závěrečném koncertě nejlepších interpretů.
Také sborům ZUŠ ve Svitavách se letos velmi dařilo. Svitavánek přivezl z krajské soutěže zlaté pásmo a v mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc získal pásmo stříbrné. Komorní sbor složený ze 14 nejstarších dívek Svitavského sboru přivezl zlaté pásmo z celostátní soutěže Zahrada písní v Praze. Svitavskému dětskému sboru se velmi
dobře zpívalo ve zvukově nádherném prostředí Olomoucké Filharmonie, a tak se i jemu podařilo dosáhnout na
90 bodů a pásmo zlaté na mezinárodní soutěži Svátky písní v Olomouci.
Všem rodičům děkujeme za vytrvalost a podporu, kterou našim žákům poskytují v uměleckém vzdělávání a hojnou
účast na mnoha besídkách a koncertech, pořádaných naší školou.

Dana Pražáková, učitelka ZUŠ

Workshop řemeslných dílen
na ZŠ Speciální Svitavy
Dne 30. 5. 2013 se v naší škole uskutečnil workshop řemeslných činností v dobových dílničkách jako součást předprofesní přípravy žáků v rámci projektu Předprofesní příprava žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, který
je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Žáci i učitelé se mohli podívat, jak se kuje železo, a pod vedením kováře si sami zkusili vyrobit klínek, košíkářka je
naučila vyrábět košíky a drobné dekorace z pedigu a síťař představil techniku pletení sítě a poradil, jak vyrobit tašku
síťovku či dekorační síť. K vidění a vyzkoušení byl také tkalcovský stav, na kterém si všichni mohli vlastnoručně utkat
dečku či kabelku, a kolovrátek, kde byla pro žáky připravena výroba vlněné panenky. Dále byli zájemci seznámeni
s technologií zhotovování ručního papíru, s jeho namáčením, barvením a lisováním do forem, a s technikou mokrého
plstění a vytváření dekoračního materiálu z ovčí vlny. Mohli si také vyrobit prstýnek z měděného drátku a korálků
nebo voskovou svíčku.
Všechny aktivity probíhaly přímo v prostorách školy, kde měla každá dílnička své stanoviště a kde si každý mohl jednotlivá řemesla a výrobní techniky sám vyzkoušet, případně si odnést drobné dárky domů.

Jana Pazderová

Povedený závěr letošní sezóny gymnastek
O všestrannosti svitavských gymnastek svědčí jejich účast v závodech družstev Teamgym (pódiová skladba, akrobacie, přeskoky) a zároveň účast
v soutěžích jednotlivců ve sportovní gymnastice
(kladina, hrazda, přeskok, prostná). V dubnovém
krajském kole soutěže jednotlivců si děvčata ze svitavského oddílu vybojovala účast na Mistrovství republiky ve sportovní gymnastice v Doubí u Třeboně
ve dnech 17.5.-19.5.2013. V silné konkurenci nejlepších děvčat ze všech krajů se Adélka Karlíková
stala Mistryní republiky! a družstvo reprezentující
Pardubický kraj ve složení Karlíková, Nývltová a Kunstová obsadilo 3. místo. Družstvo děvčat v kategorii Junior
I ve složení Klohnová, Řeháková a Kunčáková skončilo na velmi pěkném pátém místě. Ani další gymnastky závodící
za jednotlivce Daňková, Strýčková, Janíková a Smělá se v celkovém pořadí neztratila.
Poslední závod v Teamgym v letošní sezóně se konal v Brně 15.6.2013 v hale Moravské Slávie. Děvčata krásně
zacvičila pódiovou skladbu, bezchybně skočila všechny přeskoky a předvedla skvělou akrobacii. Výsledkem bylo
vytoužené první místo, které si děvčata jednoznačně zasloužila.
Za náročnou nejen trenérskou ale častokrát i psychologickou práci děkujeme trenérkám Janě Šrotové, Haně Brýdlové a Pavle Koudelkové, díky nim svitavská gymnastika pokračuje úspěšně v dlouholeté tradici.
Děvčatům děkujeme za krásné chvíle, které jsme s nimi během celé sezony prožili.

Rodiče

Finále Sportovních her
V duchu olympijských tradic, fair play, výchovy ke zdravé výživě a odborné metodiky spojené se zdravým pohybem
předškoláků se konalo 11.6. 2013 krajské finále Sportovních her v Pardubicích, kde sportovci MŠ Větrné získali
krásné 2. místo. Blahopřejeme.

Kulturní nabídka
2. Út / 10:00 / park Jana Palacha
Hry bez hranic pro děti
Více jak dvě hodiny plné zábavy a her pro děti
od 10 do 15 let. Tým se skládá z 5 členů. Startovné je 50 Kč na jedno dítě. Hlásit se můžete
od 10. 6. na email: lwaltova@svitavy.cz, více
informací Lenka Waltová 734 287 286

5. Pá / 10:00 / park Jana Palacha
Mandaly
Mandala je kruhový obrazec se středem,
z něhož směřují symetricky uspořádané tvary.
Přijďte strávit příjemné dopoledne malováním
a sypáním mandal. Cena 40 Kč, materiál zajištěn.

 19:30 / restaurace Pod Hodinami
Beerberries (irská hudba)
 21:00 / letní kino v parku Jana Palacha
Milionář z chatrče GB 2008
Jak se kluk z ulice dostane tam, kam se nedostali ani hoši z lepších rodin, ani učenci s několika
tituly? Drama s romantickým podtextem. Film,
který se vám zapíše hluboko do srdce, 10 Oscarů: nejlepší film!, režie: Danny Boyle, titulky,
120 minut, vstup volný

7. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Jiří BILBO Reidinger, Bilbo compagnie:
Klaun Bilbo
Vokův pes Vilém
Vstup volný

9. Út / 16:00 / klub Tyjátr
Masajský náramek
V příjemné společnosti se můžete naučit jak
si udělat masajský náramek. Technika je jednoduchá a efekt veliký. Obohaťte své zkušenosti
i šperkovnici. Cena s materiálem 200 Kč

 8:00 / Bonanza Vendolí
Návštěva statku se zvířaty občanského
sdružení Bonanza Vendolí
Cena 30 Kč. Pro děti a mladé ve věku 8 – 20 let.
Přihlášky a informace Nízkoprahový klub Díra,
Felberova 2; tadydira@seznam.cz, 725 246
743 (Michaela Kopová)

8 – 20 let. Přihlášky a informace Nízkoprahový
klub Díra, Felberova 2; tadydira@seznam.cz,
725 246 743

12. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC
 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Party - nejlepší párty s hity 60. až 80.
let - zahrajeme na vaše přání české i zahraniční
fláky. Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru

 21:00 / letní kino v parku Jana Palacha
Tintinova dobrodružství USA 2011 premiéra
Rodinný dobrodružný film natočený podle
slavné belgické komiksové série, jejímž autorem je Hergé. Základním žánrem je detektivka, později sci-fi, to vše s nádechem humoru a frašky. Jamie Bell jako Tintin, neohrožený
mladý reportér, jehož neúnavné hledání dobrého příběhu ho dovede do světa velkého
dobrodružství, a Daniel Craig jako zločinec
Red Rackham.
Režie: Steven Spielberg, dabováno, 103 minut,
vstup volný

13. So / 13:00 / náměstí Míru (horní část)
Druhý ročník pivního festivalu
•
•
•
•
•
•
•
•

13:00
13:15
14:45
16:15
18:00
19:00
20:00
21:30

zahájení
Jarda Gang
Nasaďte Ski
Kowalski
Sabrage
vyhlášení vítězů a zakončení slavností
Pipes and Pints
Poletíme?

 19:30 / restaurace Pod Hodinami
David Kangas
 20:00 / Kino Vesmír
Proso
Historicky první a jediné koncertní provedení Cimrmanovy operety Proso - bude živě
přenášeno na plátna kin. Vstupné: 300 Kč, členové KPH 150 Kč

14. Ne / 14:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert

10. St / 16:00 / klub Tyjátr

Zahraje DO Astra Svitavy. Vstup volný

Piškotéka

19. Pá / 18:00 / klub Tyjátr

Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné 30 Kč

11. Čt / Olomouc
Celodenní výlet ZOO Olomouc a prohlídka
města. Cena 300 Kč. Pro děti a mladé ve věku

Suck My Scum Fest vol. 1.
Koncert kapel tvrdé dech beroucí hudby…
18:00 Fellow

21:00 Aggressive TyrantsRANTS
22:00 Extinction
Vstupné: 65 Kč

 21:00 / letní kino v parku Jana Palacha
Líbáš jako ďábel ČR 2012
Příběh volného pokračování romantické
komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli,
kdy staré manželské svazky jsou definitivně
minulostí… ovšem pouto nelze zpřetrhat jen
tak jednoduše… V úchvatných scenériích exotického Maroka se odehrává příběh plný humoru, romantiky a lásky. Scénář a režie: Marie
Poledňáková, 113 minut, vstup volný

20. So / 14:00 / Cihelna
Dětský den
• od 14:00 hodin zábavné odpoledne pro děti
s bohatým programem, vstup volný
• od 18:00 hodin program na pódiu: Trilobajt,
Bez limitu...
• 21:00 hodin koncert Václava Neckáře
a kapely Bacily
Vstupné: v předprodeji 150 Kč (recepce Fabriky), na místě 200 Kč

Kino Vesmír
2. / Út / 19:30

Bling a Ring: jako VIPky USA 2013
Aby se dotkli hvězd, vloupali se do jejich domů.
Podle skutečné události – parta školáků vykrádá
v Hollywoodu domy slavných… Emma Watson
v hlavní roli. Scénář a režie: Sophia Coppola
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 90 minut
3. / St / 19:30

Šmejdi ČR 2013
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté
kamery zachytily drsné pozadí předváděcích
akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Režie:
Sylvie Dymáková
Vstupné: 70 Kč / senioři nad 65 let zdarma / 78
minut
4. / Čt / 19:30

Hurá na Francii Francie 2013
Borat po francouzku je zde! Dva pasáci ovcí
z malé zemičky v Asii, o které nikdy nikdo neslyšel, mají zničit Eiffelovku. Komedie. Režie:
Michaël Youn
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 97 minut
6. - 7. / So, Ne / 15:00 a 17:00

19:00 Twisted Truth

Univerzita pro příšerky USA 2013

20:00 Achtunk!

Slavné postavičky z filmu Příšerky s.r.o. se

TOP
akce

Nominační soutěž na Mistrovství České republiky
ve vaření kotlíkových gulášů 2013 / Soutěž v pojídání
knedlíků / 16 pivovarů / 50 druhů točeného piva /
Pivní gurmánské speciality / Dětské atrakce
Moderátor Ondřej Komůrka / www.svitavy.cz

Program:

13.00
13.15
14.45
16.15
18.00
19.00

ZAHÁJENÍ
JARDA GANG
NASAĎTE SKI
KOWALSKI
SABRAGE
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
A ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ
20.00 PIPES AND PINTS
21.45 POLETÍME?

14.00 Mše svatá ( Mše svatá bude sloužena na prostranství před
kaplí Cyrila a Metoděje)
15.00 Svěcení křížku
16.00 Vystoupení dechového kvintetu (ZUŠ Svitavy)
16.30 Vystoupení Litomyšlského symfonického orchestru
(komorní obsazení)
19.00 Hudba k poslechu a tanci ( dechová kapela Dolnovanka)

Připraveno občerstvení,
vstup na celý program zdarma.

vrací! Tentokrát je zastihneme během studií
na Univerzitě strachu, když ještě nebyly zrovna nejlepšími přáteli. Animovaný rodinný film
studia PIXAR. Režie: Dan Scanlon
Vstupné: 130 Kč / do 15 let 105 Kč / dabováno
/ 109 minut

Fotogalerie HŘEBEČ 2013

9. - 11. / Út, St, Čt / 19:30
Muž z oceli USA 2013
Mladý muž zjistí, že má mimořádné schopnosti a že není z této planety. Vydá se na cestu
za zjištěním, odkud pochází a proč byl vyslán na Zemi… Akční film. Režie: Zack Snyder.
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 143 minut
13. / So / 20:00

Proso
Historicky první a jediné koncertní provedení Cimrmanovy operety Proso - bude
živě přenášeno na plátna kin. Přímý přenos
z Obecního domu v Praze. Původní Cimrmanova opereta zazní v podání Českého národního
symfonického orchestru pod vedením dirigenta Libora Peška. Jako sólisté vystoupí sopranistka Adriana Kohútková a tenoři Tomáš Černý
a Miloň Čepelka. V průběhu koncertu nebude
samozřejmě chybět fundovaný výklad cimrmanologů Zdeňka Svěráka, Miloně Čepelky,
Petra Bruknera a Roberta Bárty, kteří divákům
prozradí nejednu perličku ze zákulisí vzniku tohoto zapomenutého díla. Režie přímého přenosu: Jan Svěrák. Vstupné: 300 Kč / pro členy
KPH: 150 Kč
16. - 18. / Út, St, Čt / 19:30
Osamělý jezdec USA 2013
Nový pohled na legendárního maskovaného
hrdinu. Divoká jízda plná velkolepých překvapení a humorných neshod… Od tvůrců Pirátů
z Karibiku! V hlavní roli akčního dobrodružného filmu Johnny Depp. Režie: Gore
Verbinski. Vstupné: 130 Kč / dabováno / od
12 let / 151 minut
20. / So / 15:00 a 17:00

Já padouch 2 USA 2013
Když svět potřebuje hrdinu, pomůže padouch.
Roztomilí pidižvíci se vracejí do kin… Animovaná
komedie. Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud.
Vstupné: 125 Kč / děti do 15 let 100 Kč / dabováno

Sport
27. So / 9:00 / hřiště za Národním domem
Mixy 2013
14. ročník turnaje smíšených družstev. Volejbal
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