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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy.
				
						

Alice Štrajtová Štefková

Týden – Svitavské letní slavnosti
TOP týden – Svitavské letní slavnosti - je poslední týden v srpnu, ve kterém máte možnost zhlédnout zajímavé kulturní programy. Naplňují celé město. Odehrávají se převážně na náměstí Míru, ve Fabrice, ale také na Svitavském
stadionu, kde bude devět řezbářů vyřezávat nové sochy - tentokrát hlavně pro děti (viz. samostatná aktualita)
Týden plný událostí:
Nedělní pouť:
29. 8. / 19:00 / Svitavský stadion

Koncert kapely Z - band
30. 8. / 18:00 / foyer Fabriky Svitavy

Vernisáž výstavy fotografií
Václav Müller a Zdenek Svánovský: Chrámy krále Lalibely a biblická místa. Fotografie jsou zaměřeny na země
a místa spjatá s biblickými příběhy a uvidíte na nich výjevy z Izraele, Libanonu, Jordánska, ale i z unikátních
monolitických chrámů v Etiopii. Zpestřením vernisáže
bude vystoupení písničkáře Petra Sedláčka a povídání
s autory o vzniku fotografií.
30. 8. / 19:00 / náměstí Míru

Vernisáž Venkovky
30. 8. / 20:00/ Náměstí Míru (u fontány)

Aneta Langerová & kapela
Vstupné: 100 Kč

31. 8. / 12:00 / náměstí Míru
• 12:00 4. nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin
Vystoupí mažoretky z Lačnova, Jemnice,
Chrudimi a Moravské Třebové
Moderuje Ondřej Komůrka
• 14:00 21. Slavnost dechových hudeb
Účinkují svitavské dechové orchestry, Skutečtí
šeuci, dechová hudba Jižani a Kameníkovi
muzikanti.
• 17:00 Vernisáž Řezbářského memoriálu
A. Petruse – Svitavský stadion
• 19:00 Koncert kapely Happy To Meet
- Svitavský stadion
1. 9. / 9:00 - 17:00 / náměstí Míru

Svitavská pouť ke sv. Jiljí
horní část náměstí Míru:
Historický program

Návštěva generála A. V. Suvorova
Divadlo historie v pohybu EXULIS (Brno)
• 09:00 Příjezd generála s doprovodem
• 10:15 Huncfut (hudební recitál)
• 10:55 Hraběnka Jekatěrina (taneční performance taneční skupiny La Quadrila)
• 11:30 Ve stínu Ivana Hrozného (ukázky práce kata na carském dvoře)
• 12:00 Doprovodný program v dobovém táboře (pro návštěvníky možnost střelby z luku a kuše, středověká
hra Castiles. Po celou dobu konání akce.
• 13:00 Huncfut
• 13:30 Kulka je hloupá, bodák je chlapík (ukázka výcviku koně a jezdce, jezdecké umění kozáků)
• 14:00 Duelanti (divadelně šermířská performance z období empíru – skupina Exulis, Brno)
• 14:30 Těžký život carského vojáka (z vojenského života na konci 18.století - skupina Rekové, Brno)
• 15:30 Kněžna Světlana (ukázky dvorských tanců – taneční skupina La Quadrila)
• 16:00 Orient a fakír (vystoupení fakíra Ahmeda, plivání ohně.. – taneční skupina Maya)
• 16:30 Pocta pro cara (souboj na pistole mezi důstojníky, odjezd generála Suvorova)

střední část náměstí Míru:

ŘEMESLNÝ JARMARK
dobové stánky, předvádění řemesel, prodej výrobků, občerstvení

dolní část náměstí Míru
9:30, 11:45 a 14:00

CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO S KARLEM HEGNEREM

10:45 a 13:00 		

DOZING BROTHERS

15:30 			

DVOJITÉ GÉ

16:30 			

BEZLIMITU

kostel svatého Jiljí

Svitavské poutní bohoslužby u sv. Jiljí
sobota 31. 8. vigilie pouti u sv. Jiljí , mše v 16.00. Hlavní celebrant P. Vladimír Jan Křtitel Franze OPraem - emeritní opat kláštera v Teplé. Po mši tradiční Jiřinková slavnost ve farní stodole

neděle 1. 9.
• 7:30

mše za farníky

• 9.30

mše za pracovníky a klienty Charity. Hlavní celebrant P. Vladimír, Jan Křtitel Franze OPraem,
vystoupení PS Dalibor, žehnání školních pomůcek

• 15:00

Svátostné požehnání (14.15 Večeřadlo). Po požehnání setkání ve farní stodole

• 19:00

Slavnostní koncert TRIO L ´AMBRE. Kamila Sokolová – soprán, Petr Jeníček – flétna,
Petr Kadidlo – tenor, Hana Kratochvílová - varhany

IV. Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2013
26. – 31. srpna 2013 / Svitavský stadion
Město Svitavy spolu s Městským muzeem a galerií ve Svitavách
vyhlašují pracovní setkání sochařů, jejichž oblíbeným materiálem je dřevo.
Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Alois Petrus byl řezbář, který žil v letech 1945 - 68 ve Svitavách.
Ve 30. letech dvacátého století proslul jako autor bohatě zdobeného vyřezávaného nábytku a loutkových divadel, které se
vyvážely do celého světa. Po roce 1945 již vyřezával především
menší solitéry – stolní soupravy, kazety, tabla apod.
Smysl a záměr:
Ke kultuře života každého města patří také kulturní prostředí, tedy i umělecká díla, která jsou součástí městských
ploch. Svitavský stadion se stal nejen centrem sportu, ale i kultury, příjemného posezení a procházek Svitavanů
a zastávek turistů. Ke stávajícím 26 sochám přibude letos devět nových. Od pondělí do soboty budou na stadionu
vznikat pod rukama řezbářů a řezbářek nové plastiky. Smyslem celé akce je nejen oživení stávajícího prostoru, ale
také poskytnutí příležitosti lidem pro setkávání se, diskuzi a pozorování výtvarníků při práci. Součástí budou pravidelné koncerty pro veřejnost přímo v místě konání memoriálu či na svitavském náměstí.

Obsahové, tématické zaměření:
Obsahové zaměření letošního řezbářského plenéru je Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Cílem je zkulturnění prostředí určeného dětem či vytvoření ladscapového herního prvku vhodného pro dětská hřiště. Materiál: pokácené kmeny stromů o délce cca 2,5 m (dub, jírovec, javor, jasan). Tentokrát se jedná o kmeny volné, takže budou použitelné pro tvorbu jak na výšku, tak na šířku. Je na vůli autora, zda vytvoří hravou sochu, či výtvarný prvek užitného umění.

Autoři:
• Michal Hanula, Ružomberok, Slovensko
• Jan Ježek, Dobruška, ČR
• Jiří Jurka, Opatov, ČR
• Jiří Kosina, Moravská Třebová, ČR
• Vítězslava Morávková, Němčice u Litomyšle, ČR
• Wit Pichurski, Opole, Polsko
• Peter Steffan, MěstečkoTrnávka, ČR
• Jaroslav Slavík, Ostrava, ČR
• Jana Vytřasová, Ostrava, ČR

Na závěr memoriálu budou sochy předány starostovi města a stanou se nedílnou součástí prostoru pro volnočasové aktivity Svitavského stadionu.

Upozornění
V Informačním centru byl zahájen prodej vstupenek na panoramatickou live-diashow Leoše Šimánka - Aljaška Pobřeží Pacifiku, která se uskuteční 3. listopadu 2013 v 16:00 hod ve Fabrice. Vstupné: 170 Kč.

První vlaštovka
Ze zápisu do svitavských mateřských škol pro školní rok 2012 - 2013 vyplynulo, že není umístěno 40 dětí, město
Svitavy se proto rozhodlo zbudovat pro děti jednu třídu. Našly se prostory v budově firmy ALISMA na Purkyňově ulici 16 (bývalá VZP). Město prostory pronajalo na tři roky a firmu pověřilo kompletní rekonstrukcí, která byla
v plném rozsahu v červenci zahájena. Třída byla přiřazena jako odloučené pracoviště k MŠ Úvoz, Svitavy - Lány
pod vedením ředitelky Marie Zelendové. Zrekonstruované prostory byly vybaveny z vyřazeného nábytku MŠ Pražská a částečně novým nábytkem. Hračky poskytla MŠ Úvoz a některé doplnili i rodiče dětí. Pomůckový materiál
pro výuku byl pořizován v průběhu roku a postupně bylo doplňováno i vnitřní zařízení. O výzdobu prostředí pečovaly učitelky - Marie Grmelová a Adéla Preclíková, o provoz, přípravu a výdej jídla se starala Jana Pochopová.
V srpnu proběhla kolaudace a třída byla zařazena do sítě škol. Ve třetím kole zápisu bylo přijato 25 dětí ve věku
2,5 – 4 roky. Provoz byl zahájen 3. září 2012. Zpočátku (až do prosince) chodilo do MŠ 10 - 15 dětí, od ledna nastoupily všechny děti.
Učitelky se plně zaměřily na pozvolnou adaptaci dětí, na zvládání prvků sebeobsluhy při oblékání, hygienických,
stravovacích a herních návyků a společenských prvků – pozdravit, poprosit, poděkovat. To vše se nám do konce
roku téměř u všech dětí podařilo. (Vzdělávání probíhalo podle RVPP a školního vzdělávacího plánu „Život na zámečku“). Co nás ale velmi trápilo, byla omezená možnost pobytu venku. Nebylo zde vybudováno zázemí školní
zahrady. Rovněž vycházky byly omezené - z obou stran MŠ vedou hlavní silnice. Proto jsme zařazovali krátké vycházky a k volnému pohybu dětí jsme využívali travnaté plochy v zahradě muzea a dvorku školy, který však byl
omezen parkujícími auty.
MŠ využívá dovozu jídla z internátní školní jídelny M.Horákové. Jídlo bylo velmi chutné, byli jsme spokojení - jak
s kvalitou, kvantitou tak i s pestrostí – dostatek ovoce a zeleniny, pitného režimu, pestrostí pomazánek a čerstvého pečiva.
Přes všechna úskalí, která jsme museli překonávat, jsme pro děti a rodiče připravili tyto aktivity: Mikulášskou besídku s výtvarnou dílnou, vánoční nadílku, besídku ke dni matek, oslavu dětského dne s maškarní diskotékou, návštěvu pěti divadel v divadle Trám a třech výstav v muzeu, výlet do Zeleného Vendolí“ s opékáním buřtů, jízdu
na koni, poznávací vycházku na svitavské náměstí a rozlučkovou vycházku do cukrárny. Aktivity měly velký vliv
na upevnění vztahů mezi personálem, dětmi a rodiči. A že vztahy byly velmi pěkné a rodiče byli s péčí spokojeni,
o tom svědčí vyplněné dotazníky s velmi kladným hodnocením práce personálu školy. Zvláště mile nás překvapil
děkovný dopis rodiny Drdlových zaslaný panu starostovi. Domníváme se, že jsme vytvořili pro děti estetické, pohodové a téměř rodinné prostředí ke spokojenosti dětí i jejich rodičů.

Marie Grmelová

ME Seniorů v bowlingu 2013
Mistrovství Evropy Seniorů 2013 se konalo od 22.06. do 28.06.2013 v německém Mnichově. Sjelo se sem celkem
1.072 zájemců o některý z evropských titulů, 756 mužů a 316 žen. 344 hráček a hráčů bylo kategorie A (50 – 57
let), 350 kategorie B (58 – 64 let) a 378 kategorie C (65+ let). Česká republika vyslala prostřednictvím sdružení
seniorských hráčů bowlingu ESBC CZ celkem 54 účastníků, 42 mužů a 12 žen.Mezi nimi byl i František Kolář ze
Svitav,který hrál v kategorii B. ME se hrálo systémem 6 her single, 6 her double a 6 her trio s tím, že do Masters
šlo vždy 6 nejlepších hráčů z her jednotlivců (All Event). Konkurence byla vskutku obrovská. Dráhy byly mazány
po celou dobu stejným modelem Middle Road o délce 39 stop. Ukázalo se, že to byl model nejen pro nás dost

obtížný. Českým hráčům se příliš nedařilo.Kralovali hráči a hráčky z Finska, Švédska ,Rumunska a domácího Německa. Na celém turnaji padla jediná 300 (Günter Schollen-Německo)

Podívejme se ještě na naše nejlepší v jednotlivých kategoriích All Event:
• muži A: 34. místo z 254 startujících
• muži B: 46. místo z 242 startujících
• muži C: 50. místo z 260 startujících

Po stránce sportovní jsme splnili alespoň některé cíle, Masters a medaile se sice nepodařily, ale možná na nás budou čekat příští rok ve Finsku. Navázali jsme však řadu nových kontaktů se zahraničními seniorskými sdruženími,
z čehož by mohlo v budoucnu vzniknout i něco docela zajímavého.
Na závěr děkuji všem,kteří mě umožnili se mistrovství zůčastnit, za statečné boje a těm úspěšnějším za pěknou
reprezentaci České republiky. Již nyní se těším na další ME seniorů, tentokrát do Finska.Poděkování patří i městu Svitavy za finanční podporu.
František Kolář

Newsletter vychází v elektronické podobě zpravidla jednou za čtrnáct dní. Newsletter nepodléhá jazykovým korekturám, za správnost odpovídá autor. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná redaktorka: Alice
Štrajtová Štefková, alice.strajtova@svitavy.cz; redaktorka: Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova@svitavy.cz. Příspěvky posílejte na
společný e-mail: noviny@svitavy.cz. Realizace: Mr. Action, s.r.o. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz
– v Kalendáři akcí a na webu informačního centra.

podzim / zima 2O13 - 2O14
3O. října

v 19:OO hodin
Fabrika Svitavy

Divadlo Na Jezerce PRAHA

DARDA

Dramatizace románu Darda spisovatelky
Ireny Douskové.
Režie: Arnošt Goldflam
Hudba: Milan Potoček
Hrají: Barbora Hrzánová, Petr Vacek, Lenka Vlasáková,
Miluše Šplechtová, Jan Hrušínský, Rostislav Novák,
Martin Sitta, Michal Kern

Klicperovo divadlo
6. listopadu
v 19:OO hodin
Fabrika Svitavy

2. prosince

v 19:OO hodin
Fabrika Svitavy

HRADEC KRÁLOVÉ

KOULE

Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry.
Režie: David Drábek
Scéna: Marek Zákostelecký
Hudba: Darek Král
Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová – Poulová,
Isabela Bencová – Smečková, Kamila Sedlárová,
Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Zdeněk Petrák

Divadlo Kalich PRAHA

DON QUIJOTE

Španělská klasika, jak ji neznáte.
Režie: Vladimír Strnisko
Hudba: Jaroslav Filip a Miroslav Kořínek;
Texty písní: Milan Lasica a Tomáš Janovic
Překlad a dramaturgie: Jan Kolář
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser

2O. ledna
v 19:OO hodin
Fabrika Svitavy

Divadlo MALÉhRY BRNO

BIOSTORY

Komedie "BIOSTORY" je o hledání...kdo hledá, najde!
Režie: MALÉhRY
Scénář: Daniela Zbytovská;
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová,
Nikola Zbytovská

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Vstupné na jednotlivá představení činí 300,- Kč. Abonentní vstupenka na sezónu stojí 800,- Kč.
Předprodej abonentek bude zahájen 23. září 2013 v recepci Fabriky.
Stávající abonenti mají možnost výměny abonentky od 3. září do 20. září 2013.
Pořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy.

Kulturní nabídka
1. So / 9:00 / poldr v Lačnově
Slavnostní otevření Discgolfu, více na str. 18

42. celostátní přehlídka dětského divadla, 42. celostátní přehlídka a dílna dětských

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

8. So / 14:00 – 23:00 / MMG , Muzeum esperanta, Ottendorferův dům

Povídání se zakladatelkou Lesní školky u Svitav

2. Ne / 19:00 / Fabrika

Muzejní noc ve Svitavách
Historie nejen včelařství

Světlanou Macků

Jarmark včelařských produktů, vernisáž velké

14. Pá / 10:00 – 14:00 / MC Krůček

výstavy „Včela – základ života, ukázky stáčení

Rostya Gordon Smith – slaďování rodiny, práce

a ochutnávka medu a medoviny, zdarma

a osobního života. Nahlaste účast a hlídání dětí

zpřístupněné všechny výstavy v muzeu, kulturní

na mob.: 739 085 457, email: cuhelova@svi.cz

Divadlo Sklep – Mlýny
Hra souboru, který je zakládajícím členem
Pražské 5, vznikla na motivy „raného opusu“
Václava Havla a Karla Bryndy „Život před sebou“. Vstupné: 250 Kč

3.

Po / 13:15 a 14:30 / městská knihovna,

dětské oddělení

Má nejoblíbenější kniha
Čtení s dětmi z čtenářského kroužku. Knihovnice čtou dětem z oblíbené knihy svého
dětství

4. a 5. Út, St / 18:00 / Fabrika
Taneční akademie ZUŠ Svitavy

4. Út / 19:00/ čajovna a kavárna Namaste
Poetická čajovna - srdečně vás zveme do
čajovny na další setkání s četbou a knihou,
číst budeme tentokrát z knih na téma Dotyk
se zemí. Vlastní literární tvorba vítána, aneb
otevřete šuplíky a podělte se s ostatními!

5.

St / 15:30 / městská knihovna, dětské

oddělení

Slovinské lidové pohádky – pohádková
dílna pro malé čtenáře a výtvarníky s Alenou
Vorlíčkovou, autorkou Pohádek pro společné
čtení

 18:00 / čajovna a kavárna Namaste
Je to hlína! Přednáška Luboše Machačka na
téma Nebojme se hlíny aneb hlína jako materiál pro stavbu, rekonstrukci a výzdobu domů
a chalup. Vstupné dobrovolné

6. Čt / 19:15 / kino Vesmír

recitátorů. Dětská scéna, program na str. 15

na lunackova.michaela@gmail.com, mob.: 733
518 999

12. St / 10:00 – 12:00 / MC Krůček
Co je to lesní školka?

a vzdělávací program pro esperantisty,
vernisáž mezinárodní výstavy uměleckých
děl esperantistů „Esperanto a múzy“, noční

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Koncert Ilony Stryové

prohlídky Ottendorferovy knihovny s historickým programem, posezení v v čajovně Namasté
a kavárně Café Rozcestí. Více na str. 13

 20:00 / klub Tyjátr
Metalový večírek
Večer plný tvrdé muziky – metalotéka. Vstupné

 14:00 - 18:00 / park Jana Palacha
Den dětí

dobrovolné u obsluhy baru

Přijďte s námi, ostatními organizacemi a ZŠ

 20:00 / Rosnička
Benátská noc skupina Aper

a MŠ ze Svitav strávit příjemné odpoledne do
parku Jana Palacha, kde budou připraveny
soutěže pro děti a vystoupení svitavských ZŠ a
MŠ na dvou pódiích. Program na str. 2

Kino Vesmír

 14:00 / restaurace Pod Hodinami
Dětský den

1. / So / 19:30

 18:00 / městské muzeum a galerie
Výstava včela - základ života

První dokument o legendární kapele, jejíž hity

Nazareth:
Nekonečný rockový mejdan ČR 2013

Vernisáž velké výstavy o včelím světě - na

zná celý svět!!! Love Hurts, Dream On, Hair of

výstavě se názornou formou dozvíte, jak se

the Dog… to jsou největší hity skotské rockové

včely dělí, jak žijí, jak se rozmnožují, podíváte se

kapely Nazareth. Celý projekt inicioval Svitavák

do úlu a zjistíte, jak se jejich domov v průběhu

Jaroslav Večerníček Novák! Scénář a režie: Mi-

let vyvíjel. Zjistíte, co včely dělají v jednotlivých

loslav Šmídmajer.

ročních obdobích, co je ohrožuje, které ros-

Vstupné: 80 Kč / titulky / 90 minut

tliny jsou pro včelstvo důležité a proč a naopak,
jaký význam mají včely pro rostliny. Interaktivní

4. - 5. / Út, St / 19:30

část výstavy je již tradičně věnovaná školním

Isabel ČR 2013

výpravám a rodinám s dětmi. Více na str. 14

Temný thriller ze současné Ostravy. Příběh

9. Ne / 20:00 / náměstí Míru (u fontány)

novinářky, která se vydá za tajemným mužem.
Zároveň se ocitá v pasti děsivé společnosti.

Koblížc!

Režie: Lukáš Melnik a Marcel Škrkoň

Labutí jezero – přímý přenos baletu z nově

Zlatí slavíci z loňského roku poprvé ve Svi-

Vstupné: 90 Kč / od 12 let / 90 minut

otevřeného Mariinského divadla v Sankt

tavách! Skupinu Koblížc! už od jejich počátků

Petěrburgu – mimořádná událost! Hudba: P. I.

předchází pověst energické až šílené kapely,

6. / Čt / 19:15

Čajkovskij, Režie: Yuri Fateev, Vstupné: 200 Kč,

která ze sebe neváhá na koncertech vydat vše

Labutí jezero – přímý přenos baletu

pro členy KPH: 100 Kč, konec přenosu v 22:40,

až do poslední kapičky, aby následně načerpala

Přímý přenos z nově otevřeného Mariinského

o přestávkách občerstvení v Tyjátru

sílu z řad svých fanoušků. Vstup volný

divadla v Sankt Petěrburgu – mimořádná

7. – 13.

11. Út / 9:00 – 11:00 / MC Krůček

Pá - Čt / Fabrika, Divadlo Trám,

MMG, Ottendorferův dům, klub Tyjátr, farní
stodola…

Úvodní seminář v rámci projektu Flexi
práce s rodinou. Nahlásit účast a hlídání dětí

událost! Hudba: P. I. Čajkovskij, rRežie: Yuri
Fateev. Vstupné: 200 Kč / pro členy KPH: 100
Kč / konec přenosu v 22:40 / o přestávkách
občerstvení v Tyjátru

11. / Út / 19:30

AMK Svitavy: Přebor ČR - I. liga družstev

Příběh mého syna Itálie, Španělsko 2013

(16:00 - plochá dráha Cihelna)

Volejbal

Láska, válka a odhalená tajemství… Svobodná
matka Penélope Cruz přijíždí se svým synem

2. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion

do Sarajeva, aby poznal zemi, kde se narodil

TJ Sy - Hradec Králové (U17 a 12:00 U16, ČLD)

Scénář a režie: Sergio Castellitto

Kopaná

Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 127 minut

 18:00 / hřiště za Národním domem
1. městská volejbalová liga – 7. kolo

12. / St / 19:30

 17:00 / UMT Lány
TJ Sy B - Letohrad B (I.A tř. muži)

Tísňová linka USA 2013

Kopaná

Halle Berry jako operátorka tísňové linky, které
změní život volání zoufalé dívky, jež se právě

3. / Po / 18:00 / hřiště za Národním domem

stala obětí únosu. Začíná drama. Režie: Brad

2. městská volejbalová liga – 5. kolo

Anderson

Volejbal

Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 95 minut
4. - 5. / Út - St / Svitavský stadion
13. / Čt / 19:30

Celostátní finále mezikrajské soutěže U14

Projekt 100: Big Lebowski USA 1998

a U13. Kopaná

Jeffrey Lebowski je králem fukačů celého amerického západního pobřeží. Život pro něj plyne
pohodovým tempem a hlavní roli v něm hrají
jeho kamarádi a intenzivní vášeň pro bowling
a popíjení koktejlu White… Jeho život se však
dramaticky změní! Jeff Bridges v hlavní roli

5. / St / 18:00 / hřiště za Národním domem

1. městská volejbalová liga – 6. kolo
Volejbal
9. / Ne / 9:00 / prostor Svitavského stadionu

III. ročník svitavského kritéria

skvělé komedie. Scénář a režie: Athan a Joel

SPORTES Svitavy s.r.o.. Místní občanské

Coen

sdružení - Sdružení cyklistů Mirva Svitavy (SCS

Vstupné: 70 Kč / od 12 let / titulky / 110 minut

Mirva) uspořádá již třetí ročník Svitavského kritéria. Tento okruhový závod přilákal na start v

14. - 15. / Pá / 19:30, So 17:00 a 19:30

roce 2012 více jak 100 účastníků a příznivců

Star Trek: Do temnoty USA 2013

cyklistiky od dvouletých dětí až po nejstaršího

Posádka lodi Enterprise vyráží na další misi,

účastníka ve věku 76 roků. Ředitelem závodu je

která tentokrát povede do temnoty. Vizuálně

předseda SCS Mirva Stanislav Dobeš.

originální planety, divoké honičky vesmírných
lodí, velkolepé trikové scény. Sci-fi. Režie: J. J.

 6:00 - 12:00 / plochodrážní stadion Cihelna

Abrahams

AMK Svitavy: 4. motoristická burza

Vstupné: 125 Kč / od 12 let / titulky / 132 minut

Sport
1. / So / 9:00 / UMT Lány

Kvalifikační turnaj Pohár přípravek
Kopaná

 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - FK Pardubice (11:45 U14 - ČLŽ)

 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Viktoria Žižkov (U13 a 11:30 U12,
ČLŽ). Kopaná

 17:00 / Svitavský stadion
TJ Sy A - Dvůr Králové n.L.
Divize muži. Kopaná
10. / Po / 18:00 / hřiště za Národním domem

2. městská volejbalová liga – 6. kolo
Volejbal

Kopaná
12. / St / 8:00 / Svitavský stadion

 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: Svitavský akrobat kat. F2B

Obvodní kolo v atletické všestrannosti
2013 – žactvo 2. – 5. tříd, pořádá DDM
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