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

Svatováclavský košt na náměstí
Na náměstí Míru ve Svitavách se v sobotu 28. září bude opět konat na svatého Václava Svatováclavský košt.
Oslava vína bude zahájena přípitkem v horní části náměstí Míru ve 14:00 hodin. Ochutnávat můžete různé druhy
vína od deseti vinařů, sýrové speciality, slané pečivo i steaky. Čeká na vás prezentace, ochutnávka a prodej potravinářských produktů z Pardubického kraje. K degustaci vám od 14:10 zahraje cimbálová muzika Šmytec. Pro
ty, kteří si chtějí odnést nějakou památku na tuto akci, jsou připraveny vinné sklenice s emblémem Svitav, které
si mohou návštěvníci za 50 Kč zakoupit. Doufáme, že již podzimní počasí bude ke všem návštěvníkům přívětivé.
Vstupné se neplatí, tak určitě přijďte. Mediálními partnery jsou ČR Pardubice a Rádio Petrov.
Alice Štrajtová Štefková

14:00 – 14:10

ZAHÁJENÍ SVATOVÁCLAVSKÉHO KOŠTU 2013

14:10 – 14:55

Cimbálová muzika ŠMYTEC (1. blok)

15:10 – 15:55

Cimbálová muzika ŠMYTEC (2. blok)

16:30 – 17:20

DO VĚTRU

18:05 – 19:05

PIOSENKI

19:45 – 21:15

TRABAND

21:30

ZAKONČENÍ SVATOVÁCLAVSKÉHO KOŠTU

Rozšíření protidrogových služeb ve Svitavách
Občanské sdružení Laxus, které nabízí pomoc lidem ohroženým závislostí, rozšířilo na začátku druhé poloviny tohoto roku svou působnost ve Svitavách. Aktuálně tak ve městě působí terénní program, který pracuje s uživateli drog
přímo v ulicích a také ambulantní centrum, na které se mohou obrátit ti, kteří se rozhodli svou závislost řešit. Pomoc
ale mohou využít i jejich partneři a příbuzní. Poradenství je zdarma a anonymní.
Oba zmíněné programy fungují ve Svitavách již od roku 2007. Terénní pracovníci působí přímo v ulicích, kde
kontaktují uživatele drog. Navazují je pro spolupráci, motivují k méně rizikovému chování a k léčbě. Také sbírají odhozené injekční stříkačky, čímž chrání veřejné zdraví. Ambulantní centrum poskytuje především poradenství
a léčbu. Právě u ambulantního centra došlo letos v červenci, díky dlouhodobě dobré spolupráci s městským úřadem a koordinátorem prevence kriminality, k rozšíření provozní doby. „Svitavskou pobočku Ambulantního centra
Pardubice je nyní možné navštívit každý pátek,“ uvedl Martin Svoboda, sociální pracovník občanského sdružení
Laxus. „Zdvojnásobením provozu našeho detašovaného centra reagujeme na poptávku těch, pro které jsou podobné
služby v regionu nedostupné nebo je pro ně obtížné dojíždět za námi do Pardubic či Hradce Králové,“ dodává. Na
ambulantní centrum, které sídlí v Centru Fabrika, se podle jeho slov nejčastěji obrací uživatelé a uživatelky legálních i
nelegálních návykových látek, kteří usilují o abstinenci. Kromě uživatelů drog se pracovníci centra ale setkávají i s lidmi
závislými na výherních automatech a sázkách. „Velkou skupinu našich klientů pak tvoří ti, kteří sami drogy neberou,
ale mají závislého v rodině nebo i širším příbuzenstvu. Často nás kontaktují rodiče, kteří zjistí, že jejich dítě experimentuje s drogami nebo je na nich závislé,“ upřesňuje Svoboda. Výjimkou podle něj nejsou ani lidé, kteří přijdou
s tím, že jejich manžel či manželka jsou závislí na alkoholu, ale zatím komplikovanou situaci neřeší. Z dlouhodobých
statistik je přitom zřejmé, že alkoholu propadá v Čechách mnohem více lidí. Zatímco skupiny problémových uživatelů
drog a gamblerů jsou zhruba čtyřicetitisícové, závislých na alkoholu je až desetkrát tolik.
Pomoc, kterou centrum nabízí, je tak zaměřena na všechny typy závislostí. Novinkou v činnosti centra jsou pak
podle Svobody aktivity, směřující k dětem a školám. „Začínáme postupně plánovat spolupráci se školami, protože
se snažíme o maximální prevenci užívání návykových látek. Různé poruchy chování nebo například hyperaktivita
s poruchou pozornosti totiž mohou někdy vyústit právě v experimentování s drogami. Obecně se tedy zaměřujeme i na děti a jejich rizikové projevy.“ V září a říjnu se centrum také chystá oslovit s nabídkou spolupráce další
organizace v regionu.
Služby ambulantního centra je možné využít každý pátek. Bezplatně a anonymně jsou poskytovány v Centru
Fabrika ve Wolkerově aleji č. 92. Objednat se je možné na e-mailu: svoboda@laxus.cz nebo na telefonním čísle:
605 113 254.				

Ředitel občanského sdružení Laxus Jiří Staníček.

Lukáš Gilányi

Použíté jehly připravené ke zničení ve spalovně.
Foto: DENÍK.CZ / Tomáš Kubelka

Den s Lesy ČR
V pátek 13. září se konal Den s Lesy ČR. Na organizaci a zajištění se podílely Lesy ČR, Město Svitavy, Dům dětí
a mládeže ze Svitav a z Moravské Třebové, záchranná stanice Zelené Vendolí a výletní restaurační zařízení „Plechárna“. Akce se zúčastnily všechny svitavské mateřské školky. Děti měly možnost se dozvědět zajímavosti o lesních
zvířátkách a na vlastní kůži si zkusit, jak se asi cítí liška, když loví v úplné tmě.
Přes počáteční nepřízeň počasí se všem u Rosničky líbilo.

Alice Štrajtová Štefková

K přírodě blíž
Speciální základní škola Svitavy realizuje od 1. dubna 2013 projekt „K přírodě blíž…“
Žáci školy, jejich rodiče a učitelé začali budovat jednotlivé prvky přírodní zahrady. V zahradě byl vysazen vrbičkový
tunel, na dokončení čeká bylinková spirála a motýlí království. Útočištěm pro hmyz se stane hmyzí hotel, rozmanitost
přírody budou žáci pozorovat v divokém koutku. Nezbytnou součástí přírodní zahrady bude i nově vybudovaná
venkovní učebna.
Cílem projektu je rozšířit znalosti a upevnit již osvojené dovednosti žáků v oblasti ekologické výchovy a poskytnout
jim vhodné podmínky pro postupné a nenásilné uvědomování si nutnosti ochrany přírody v globálním, ale i v místním
měřítku. Mezi dílčí cíle patří seznámení se žáků s přirozeným přírodním prostředím (biotopem) místní krajiny, s její
biologickou rozmanitostí a s možnostmi zachování společenstev původních rostlinných druhů, vývinu a rozmnožování volně žijících živočichů.
V průběhu projektu si žáci povedou „Deník přírodní zahrady“, do něhož budou zaznamenávat výsledky svých pozorování i praktických činností souvisejících s postupně vytvářenou přírodní zahradou, své zápisky budou doplňovat
nákresy, fotografiemi, komentáři, obrázky.
Projekt je financován Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR a jeho ukončení se předpokládá
v září roku 2014.

Letní tábor s Pionýrskou skupinou
Vysočina Svitavy
Od 29. července do 11. srpna 2013 se na táborové základně v Ostrém Kameni sjelo 45 dětí a přibližně 15 dospěláků. Letos se zde usídlili Indiáni. Po příjezdu na tábor se každý nastěhoval do stanů a rozkoukal po okolí. Odpoledne
jsme se rozdělili do jednotlivých kmenů. V čele každého kmenu byli náčelníci, kteří, nás Greenhorny, měli naučit vše
potřebné, abychom byli přijati mezi Indiány. Každý kmen si našel své rodové kopí, název a barvu. Názvy byly v indiánštině, takže pojmenování bylo velice vtipné (např. blázniví modří koně neboli witko to tašunka). Indiáni musí být
i správně oblečeni, proto jsme se pustili do batikování tunik. Také jsme si vyrobili indiánské čelenky a další doplňky.
Správné obydlí Indiánů je teepee, které na táboře nechybělo, navíc každý kmen měl možnost v něm společně přespat.
První týden uplynul rychle jako voda v řece a v neděli byl návštěvní den. Pro rodiče jsme si připravili tématická indi-

ánská vystoupení. Každý návštěvník si mohl zasoutěžit a vyhrát nějaké ty bodíky pro jednotlivé kmeny. Jako správní
Indiáni jsme se vydali navštívit rudé bratry a bílé tváře do westernového městečka. Počasí se nám vydařilo a bylo to
tam super.
Než jsme se nadáli, byl čas odjezdu. Každý si odvážel mnoho nových zážitků a zkušeností. Počasí nám velmi přálo,
ale zažili jsme i pořádnou bouřku. Zpívali jsme u ohně s kapelou Vendolband, o Indiánech nám přijel vyprávět Petr
Škaroupka, který s nimi opravdu mnoho let žil. Dále jsme vyráběli, stříleli z luku, praku, závodili, soutěžili, hráli si,
něco se i naučili a nechyběla ani oblíbená diskotéka. Jestli nevíte kam o prázdninách zajet na tábor tak pojeďte s námi!
Super parta, super hry a super prostředí! Nejlepší tábor jaký může být! Nic nám tu nechybí.
Pokud byste se k nám chtěli přidat i mimo tábor, tak nás navštivte v kroužku, každý čtvrtek od 15:00 v klubovně ZŠ
Nám. Míru (sraz na školním dvoře- vchod od Chovenky). 		

Veronika Nečasová

Nově v Krůčku
Cvičení pro maminky
Pro maminky, které si chtějí odpočinout a udělat něco pro sebe a své zdraví, jsme zařadily do programu cvičení
JÓGY. Přijďte se spojit sami se sebou a se svým tělem, zharmonizovat a procítit blahodárné účinky jógy. Budeme
využívat principy dynamické jógy-zahřívat se pozdravem slunci, zaujímat v klidu a precizně jednotlivé pozice, pracovat v souladu s dechem a aktivovat tělesné zámky tak, abychom rozproudili naši životadárnou energii. Zaměříme se
na správné provedení asán, aby pro nás měly co největší užitek, a vysvětlíme si jejich účinky na lidský organismus.
Posílíme a protáhneme celé tělo, uvolníme ztuhlé klouby, budeme působit proti bolestem zad a na zdraví vnitřních
orgánů. Cvičení povede Alice Bártová (zkušená a certifikovaná lektorka Jógy), v Krůčku (budova Fabriky). První
– úvodní hodina je zdarma a proběhne ve čtvrtek 19. 9. 2013 od 18.00 – 19.30 hodin. Alice se na Vás bude dále těšit
každý čtvrtek v tento čas. Platba za hodinu cvičení pro nečleny MC Krůček 50Kč a pro členy 30Kč.
Alice Bártová a Kateřina Krausová

Cvičení pro ženy
Již minulý rok probíhalo v Krůčku každý týden Cvičení pro ženy formou aerobního cvičení s posilovacími prvky ke
zpevnění a formování postavy. I tento rok Vás rádi uvidíme každé úterý od 18.00 – 19.00 v Krůčku (budova Fabriky).
Začínáme již 3. 9. 2013. Vítány jsou i maminky, které nebudou mít hlídání pro své děti a jejichž děti si vydrží hodinu
hrát. Hlídání není zajištěno. Nezapomeňte si doma chuť pro sebe něco udělat, pohodlné oblečení a obuv. Odnesete si
báječný pocit ze cvičení a dobrou náladu. Cena cvičení je 30 Kč pro členy MC a 50 Kč pro nečleny. Kateřina Krausová

Dílny tvořivosti s Terkou v MC Krůček
1. října

malování na dřevo voskovkami 13 - 17 hodin

8. října

Eko dílna - plstíme z ovčí vlny 11 - 12 hodin

8. října

keramika v DNR 15 - 17 hodin

15. října

korálkování s Mončou Bednářovou, 15 - 17 hodin

22. října

halloweenské tvoření - pavouk v pavučině, netopýři, veselé dýně 13 - 17 hodin

25. října

mega-podzimní tvoření pro maminky, rodiče s dětmi, věneček na dveře 16 - 21 hodin

29. října

lampionky na halloween 13 - 17 hodin				

Tereza Veitová

Příměstské tábory s Krůčkem
Příměstský ekologický tábor 29. 07. – 02. 08. 2013
Tábor byl zaměřený na ekologickou tématiku. Celý týden jsme byli s dětmi v přírodě, mezi zvířátky, učili jsme se
hravou formou o ekosystémech, třídění odpadů, ekologickém chování ke světu kolem sebe, tvořili jsme výrobky z přírodních a odpadových materiálů, zahráli jsme si spoustu prožitkových her. Během týdne jsme podnikli
dva celodenní výlety. První se konal na rodinný ranč do Lavičného.Děti se učily osedlat koně, poslouchaly výklad
o životě na vesnici mezi zvířátky. Každý si vymodeloval své vzpomínkové zvířátko ze samotvrdnoucí hmoty. Druhým výletem pro nás byla návštěva na rodinné farmě v Janově, kde se majitelé specializují na výukové ježdění na
koních a mají zde vycvičené plemeno psů border kolie, které pro děti předvedly parádní program i s fotbálkem.
Páteční program nám zpestřila návštěva knihovny ve Fabrice, kde pro nás paní Mgr. Jindřiška Soudková měla
připravený zajímavý program.Největším oceněním pro nás byla mi lá slova dětí, spokojenost a pohoda s jakou celý
příměstský tábor probíhal. 		

Tereza Veitová

Příměstský tábor Cesta kolem světa 19. 8. – 23. 8. 2013
V těchto dnech proběhl poslední ze tří příměstských táborů MC Krůček. Zúčastnilo se ho 26 dětí. Tento cestovatelský tábor, jehož tématem bylo „ Cesta kolem světa za 5 dní“, děti zavedl do 5 míst světa. Ukázal jim kulturu,
zvyklosti, historii a zajímavosti těchto míst a to vše napínavou a zábavnou formou. V pondělí jsme navštívili Ameriku, osadu Indiánů. Dozvěděli jsme se rozdíly mezi životem indiánů nyní a v minulosti. V úterý jsme se podívali
s ruskou dobrovolnicí Olgou do její rodné vlasti. Celý den děti provázely ruské pohádky a tradice. Učily se „kreslit“ azbukou svá jména a rusky se představit kamarádům. Ve středu nás navštívil sluha Faraona Tutanchamona,
od kterého jsme se dozvěděli vše o starověkém Egyptě. Největším zážitkem bylo setkání s mumií. Čtvrtek byl

výletní den. Cestovali jsme do České republiky, ale opět za poznáním světa. V Moravské Třebové jsme navštívili
expozici Muzeum egyptské princezny aneb Cesta kolem světa. Zažili jsme zde poznávání dalekých krajů společně
s cestovatelem Ludwigem Holzmaisterem, někdejším mecenášem muzea. Navázali jsme na středeční den a setkali
jsme se s egyptskou princeznou Hereret, která žila před bezmála třemi tisíci lety. V plánu bylo odpolední koupání
v místním a aquaparku, ale díky počasí jsme dali přednost poznávání historické části Moravské Třebové. V pátek
jsme společně prožili v Řecku při pořádání vůbec prvních Olympijských her. Děkuji všem dětem za nadšení ze
všech cest. Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří pomáhali tábor vést. V neposlední řadě děkuji panu Sýkorovi,
který nám nezištně pomáhal s „táborovou“ technikou. 			

Kateřina Krausová

V projektu „Mám rodinu a podnikám“ plánujeme na školní
rok 2013/2014 tyto aktivity:
4. října 2013 Začínáme podnikat-proč a jak (lektoruje Ing. Stanislav Hlavatý)
8. listopadu 2013 Sestavení podnikatelského plánu (lektoruje Ing. Stanislav Hlavatý)
6. prosince 2013 Marketing (lektoruje Ing. Stanislav Hlavatý)
17. ledna 2014 Daňová evidence (lektoruje Ing. Marcela Ducháčková)
7. února 2014 Základy profesní image (lektoruje Světlana Čiberová)
7. března 2014 Daně-jak na ně (lektoruje Ing. Marcela Ducháčková)
18. dubna 2014 Právo (lektoruje Ing. Marcela Ducháčková)
16. května 2014 Internetový marketing (lektoruje Svatoslav Blaževský)
červen 2014 téma semináře bude upřesněno v průběhu roku

Zájemci, hlaste se u Jaroslavy Herbrichové, MC Krůček Svitavy, jaroslava.rich@gmail.com, 734 134 759

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, o.s

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02

PRAVIDELNÝ PROGRAM
od 1. 9. 2013
Herna
otevřena
od 8
hodin

DOPOLEDNÍ KLUBY RODIČŮ

1000 - 1100

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

1200- 1600
1615 - 1715

Cvičení a poradna
pro těhotné
Cvičení se Šášou /
ZŠ Riegrova /

1200 - 1600

Pouze lichý týden – Právní poradna v rámci projektu „Flexi práce
s rodinou“

1000 - 1200

1000 - 1100
900 - 1500
800 - 900

1000 - 1100

1200

-

1300

900 - 1600
1000 - 1030
1030 - 1100

PÁTEK

1700 - 1800

Konzultace v rámci projektu „ Mám rodinu a podnikám“

930- 1000

ČTVRTEK

ODPOLEDNÍ KLUBY RODIČŮ

900 - 1600

900 - 1600

STŘEDA

Mrňousci a dubinka
/ od 1 roku /

VOLNÁ
HERNA

Za písničkou
s Notičkou
/ od 2 let /

1200- 1800

1300 - 1700

Dílny tvořivosti
s rodiči a prarodiči

1800 - 1900

Cvičení pro ženy

Konzultace v rámci projektu „ Flexi práce s rodinou“
Baby masáže
/ pro děti od
1. měsíce /
Baby club s myškou
/ od 3 měsíců do
1 roku /

1300 - 1500
1200- 1800

1800 - 1900
1200 - 1700

Individuální kurzy
Baby masáží a
zdravotní poradna
Jóga /
ZŠ Felberova
Kontaktní centrum

Konzultace v rámci projektu „Flexi práce s rodinou“ a „ Mám
rodinu a podnikám“
Anglická
konverzace pro
pokročilé
Malíčkov – speciální
program zábavného
učení pro malé děti

1500 -1600

1200- 1800

Angličtina pro
rodiče - začátečníky

Školáčkov - učení
s prvky Montessori
/od 4 let/

1600 - 1700

Angličtina pro děti
/ od 3 let /

1200 - 1700

Kontaktní centrum

1800 – 1930

Jóga /
MC Krůček

Konzultace v rámci projektu „ Mám rodinu a podnikám“
Mrňouskova
angličtinka /od 2 let/
Klubík s pohádkou
/od 1 roku/

830 - 1000

Laktační poradna

900 - 1000

Rodičovská skupina

1000 - 1400

Psychologická
poradna

1200- 1400

1x za měsíc semináře projektu
„ Mám rodinu a podnikám " od
15 do 19 hod

4. patro Fabrika,
tel. 737 236 152 (telefonické informace k dispozici od 8 do 20 hodin - každý všední den)

sobota

ochutnávka různých druhů vín,
sýrové speciality, slané pečivo,
steaky, bleší trh a hudba...
prezentace, ochutnávka a prodej
potravinářských výrobků Pardubického kraje

Kulturní nabídka
18. St / 17:00 / klub Tyjátr
Piškotéka
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné 30 Kč

19. Čt / 19:00 / Čajovna Namaste
Úplňkové bubnování - bubnování s workshopem Andreje Koláře (Praha/Polička)
Vstupné dobrovolné

20. Pá / 16:00 – 21:00 / MC Krůček
Malování na hedvábí pro rodiče s dětmi.
Prosíme zájemce, ať se hlásí na tel. 603 310
426 - stačí zaslat sms, případně na email: terca.
veit@seznam.cz

 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Kowalski

ve Světlance - centru denních služeb (Jungmannova 1558/6)
• 11:30 - slavnostní předání a žehnání upraveného automobilu Charitní pečovatelské
služby v sídle Charity Svitavy (Hřbitovní
2257/1)
• 10:30 – 14:00 - Den otevřených dveří
- Charitní pečovatelská služba a humanitární
sklad (Hřbitovní 2257/1)
- Světlanka – centrum denních služeb (Jungmannova 1558/6)
• 16:00 - koncert kapely Straňanka ve Fabrice

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

28. So / 14:00 / náměstí Míru
Svatováclavský košt

 20:00 / klub Tyjátr
Roman Dragoun
Po roce se můžete opět těšit na koncert jednoho z nejlepších českých hudebníků Romana
Dragouna. Vstupné 100 Kč

21. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Aper

Tradiční oslava vína, ochutnávka vín, ale i gurmánských specialit
• 14:00

zahájení
Svatováclavského koštu

• 14:10 cimbálová muzika Šmytec (1. blok)
• 15:10 cimbálová muzika Šmytec (2. blok)
• 16:30 Do Větru
• 18:05 Piosenki

 19:00 / restaurace U Golema

Metalové výpeky.
Hraje Charlie a Jarri Kurri. Vstup volný

22. Ne / 15:00 / divadlo Trám
Jabloňová panna – Loutky bez hranic Praha
Jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě
svatby a jedno velké prokletí - dokáže statečný
král zachránit svou jabloňovou lásku? Loutkový
příběh na motivy pohádky Jabloňová panna
K. J. Erbena, součástí představení je kreativní
výtvarná dílna pro děti od pěti let

25. St / 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu: Hlad
Nízkoprahový klub Díra vás zve na promítání
dokumentárního filmu Hlad, který nastiňuje
současné mezinárodní poměry, zatímco v USA
je největším problémem společnosti obezita,
o pár tisíc kilometrů dál na jih, na Haiti, jsou
lidé tak chudí, že musí prodávat vlastní děti do
otroctví a k obědu jedí koláče z bláta.
Vstup volný

27. Pá / 9:00
20. výročí Charity Svitavy
Program oslav:
• 9:00 - slavnostní mše v kapli sv. Vincence
v Domově na rozcestí
• 10:30 - žehnání nové pastorační místnosti

• 19:45 Traband
• 21:30 zakončení
Svatováclavského koštu

 15:00 / městské muzeum a galerie
Post Duono – Po Polovině
Vernisáž výstavy fotografů - esperantistů
s geograficko-cestovatelskou tématikou.
Výstava je věnovaná cestovatelskému projektu, jehož hlavním cílem je vystoupit na nejvyšší
vrchy všech členských zemí EU. Vystavuje 11
autorů ze tří zemí – Slovensko, Česká republika
a Rakousko: Adriana Albertová, Peter Baláž,
Ľubomír Fajth, Peter Chrdle, Wolfgang Koller,
Mária Minichová, Iveta Morgošová, Miroslav
Papaj, Renáta Staňová, Vladimír Škuta, Ján Vajs.

 19:00 /klub Tyjátr
I´m Bacyl párty - punk, ska, hc Svitavy. Přijď si za pár kaček zaskotačit na punk, skáčko
a hardcore punk
• Mentálně narušená moucha - D.I.Y. punk Polička
• Sarcastix - hardcore punk Hradec Králové
• Novoveska - ska punk Nová Ves
• Anima Candida - punk Palonín
• Cacophonia - hardcore punk Přelouč
Vstupné 50 Kč

30. Po / 9:30 / Fabrika - aula
Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem
Beseda pro ZŠ, pořádá městská knihovna

Kino Vesmír
17. - 18. / Út, St / 19:30
Elysium USA 2013
V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené kosmické stanici
Elysium a zbytek živoří na zničené Zemi…
Akční sci-fi. Matt Damonn, Jodie Foster a další.
Scénář a režie: Neill Blomkamp
Vstupné: 120 Kč / od 12 let / titulky / 109 minut
19. / Čt / 19:30
Diana USA 2013
Legenda je vždy jen část pravdy. Naomi Watts
jako Lady Diana a poslední roky jejího života.
Režie: Oliver Hirschbiegel
Vstupné: 110 Kč / titulky / 108 minut
20. - 21. / Pá, So / 17:00
Oggy a škodíci Francie 2013
Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi
Joey, Marky a Deedee zamotáni do věčné bitvy… Animované dobrodružství. Scénář a režie:
Oliver Jean – Marie
Vstupné: 90 Kč / dabováno / 80 minut
20. / Pá / 19:30

Mortal Instrumental: Město z kostí USA 2013
Všechno, co jste slyšeli o nestvůrách, o nočních
běsech, legendy, které se šeptají u letních
ohňů… všechny ty historky jsou pravdivé! Akční
dobrodružné drama. Režie. Harald Zwart
Vstupné: 100 Kč / titulky / 130 minut
21. / So / 19:30

Springsteen and I USA 2013
Skutečná filmová událost vytvořená speciálně
pro fanoušky a s jejich pomocí. Jeho součást
tvoří nejoblíbenější hity Bruce Springsteena
i dosud nezveřejněná legendární vystoupení
v průběhu celé jeho kariéry. Film je uváděn ve
světové premiéře pouze 21. září 2013!
Vstupné: 150 Kč / titulky / 85 minut
24. / Út / 19:30
Colette ČR 2013
Strhující příběh o lásce silnější než smrt. Milostný příběh v prostředí hrůzy a smrti…
v osvětimském koncentračním táboře za
2. světové války podle předlohy Arnošta Lustiga. Drama. V hlavních rolích Jiří Mádl a Clémence Thioly. Režie a scénář Milan Cieslar
Vstupné: 110 Kč / od 12 let / 126 minut
25. / St / 19:30

One Direction: This is Up USA 2013
Hudební film o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině One Direction. Strhující

záběry z koncertních pódií i ze zákulisí velkolepých show. Film je v kinech uváděn pouze do
2. října 2013! Režie: Morgan Spulrock
Vstupné: 140 Kč / titulky / 92 minut
26. / Čt / 19:30
Jako nikdy ČR 2013
Psychologické komorní drama. Konec léta
znamená zároveň konec života. Malíř a sochař
Vladimír Holas umírá… Jiří Schmitzer v hlavní
roli. Vstupné: 110 Kč / 93 minut
27. - 28. / Pá, So / 19:30

Donšajni ČR 2013
Operní soubor na malém městě se rozhodne
uvést Mozartova Dona Giovanniho. Příběh
o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování. Scénář a režie: Jiří Menzel
Vstupné: 110 Kč / 102 minut

Sport
19. Čt / 18:00 / hala Na Střelnici

22. Ne / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – VK Žamberk

Basketbal: Východočeská liga muži

 14:15 / Svitavský stadion

 14:00 / UMT Lány

TJ Sy - Varnsdorf
Kopaná: ČLD U19

Kopaná: divize muži

28. So / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Basketbal Svitavy – Jiskra Ústí nad Orlicí
Basketbal: oblastní přebor U11
 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova

TJ Basketbal Svitavy – Jiskra Ústí nad Orlicí
Basketbal: oblastní přebor U11
 10:00 / Svitavský stadion

TJ Sy - Jablonec n. N.
Kopaná: 10:00 U15 a 11:45 U14 - ČLŽ
Turnaj přípravek (14:00 - KS, UMT Lány)

TJ Svitavy – SK Prosek – Praha
Volejbal: 1. liga - junioři

21. So / 9:00 / tenisové kurty na stadioně

 11:00 / hřiště Lačnov

Modelklub: Setkání přátel U-modelů, F2 - Modelů
 9:00 / UMT Lány

Turnaj přípravek
Kopaná: OS smíšené
 9:00 / hřiště za Národním domem

KP - turnaj
Volejbal: mladší žáci
 11:00 / Svitavský stadion

TJ Sy - Motorlet Praha
Kopaná: 11:00 U17 a 13:00 U16, ČLD
 16:00 / hala Na Střelnici

Kopaná: OS smíšené + mladší

TJ Sy A - Ústí nad Orlicí

 10:00 / hala Na Střelnici

Setkání přátel U-modelů

Turnaj přípravek

 16:30 / Svitavský stadion

Basketbal: Mattoni NBL – muži A (přípravné
utkání)

 9:00 / Cihelna

TJ Basketbal Svitavy C – Baskeťáci Josefov

Volejbal: KP II. tř. – muži

Tuři Svitavy – Inter Bratislava

Svitavské tenisové srdce

 10:00 / hala Na Střelnici

1Hbc Sy - SK Letohrad B
Hokejbal: 2NHbl - Muži
 11:00 / Rosnička

MTB duatlon Rosna
Druhý ročník terénního duatlonu v okolí rybníka Rosnička, kombinace běhu a horského
kola. Určeno pro širokou veřejnost. Prvních
pět nejrychlejších Svitaváků bude oceněno
mimo vypsané věkové kategorie. V závěru akce
proběhne vyhlášení celkových vítězů Poháru
Českomoravské vrchoviny. Podrobnosti: www.
mtbduatlonrosna.cz
 14:00 / hřiště Lačnov

SK Kometa Polička - Hbc Autosklo H.A.K.
Pardubice
Hokejbal

Tuři Svitavy – Nitra

 15:30 / hala Na Střelnici

Basketbal: Mattoni NBL – muži A, přípravné
utkání

TJ Basketbal Svitavy C – BVK Holice
Basketbal: Východočeská liga muži

 16:30 / UMT Lány

29. Ne / 10:00 / Svitavský stadion

TJ Sy B - Žamberk

TJ Sy - Hradec Králové

Kopaná: KP muži

Kopaná: 10:00 U13 a 11:30 U12, ČLŽ
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