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

Pohádkový les na Rosničce
TOM Zálesáci Svitavy pořádají v sobotu 5. října již 19. ročník podvečerního pochodu nejen pro malé děti POHÁDKOVÝ LES. Prezentace bude opět v prostoru areálu rybníka Rosnička. Startovné je jednotné (30 Kč), účastníci
v maskách mají vstup volný. Start pochodu bude od 14 do 16 hodin v areálu pískoviště u Rosničky. Účastníci pochodu získají v cíli diplom a na trase od pohádkových bytostí drobné dárečky a sladkosti. Pochod se koná za každého počasí.

			

David Šimek

Literární toulky po Svitavsku II - Poličsko
Městská knihovna připravila pro zájemce o literaturu druhé putování po místech, která jsou v našem regionu spjata s významnými českými spisovateli, jejich životem, tvorbou a dílem. Opět pod vedením Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia a autora knížky Literární toulky po Svitavsku se vydáme ze Svitav do Poličky. Projdeme městem
od místa rodného domu básníka Bureše kolem první poličské tiskárny a rodného domu buditele J. V. J. Michla-Drašara až k Tylově domu. Prohlédneme si hroby literátů na jednom z poličských hřbitovů. Přejedeme do Borové za
hrdinou románu T. Novákové Jiřím Šmatlánem. V nedaleké Pusté Rybné si připomeneme jeden z románů V. Kaplického. Dvě zastávky uskutečníme v Březinách – u Drašarovy lípy a hrobu Drašara.
Krátkou zastávku uděláme v Telecím, kde si připomeneme pověsti o zpívající lípě nebo to, co má Telecí společného s autorem legendárních Broučků. Podnikneme cestu do Sádku za autorem Cesty do pravěku, v nedaleké Korouhvi se podíváme k rodnému domu autora historické prózy Ehrenbergera. V Nedvězím se zastavíme na Librově gruntě, dějišti románu
T. Novákové. V Bystrém si opět připomeneme tuto spisovatelku, ale také básníka J. Vrchlického, písmáka Federsela a navštívíme Brtounovu chaloupku, opět místo z románu T. Novákové. Zastávka bude také v bývalých lázních
Balda nebo v Rohozné, rodišti spisovatele B. Březovského.
Putování začne v sobotu 5. října v 9 hodin odjezdem zvláštního autobusu z parkoviště u Fabriky. Příspěvek 50
Kč bude vybírán při vstupu do autobusu. Návrat do Svitav je plánován kolem 15. hodiny. Zájemci si účast na literárních toulkách musí rezervovat v Městské knihovně ve Svitavách, tel.: 461 533 295, nebo e-mail va@booksy.cz.
Milada Vacková

Dotace ministerstva
MPSV ČR vyhlásilo dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2014. Žádosti bude možné podávat
prostřednictvím aplikace Ok – systém od 3. 10. do 3. 11. 2013.
Metodika a další pokyny jsou uvedeny na internetové adrese: www.mpsv.cz/cs/16200

Šárka Řehořová

Průjezdnost městem bude omezena
Od 30. září je zahájena oprava komunikace I/43 od kruhové křižovatky (u budovy Policie ČR) až po silnici I/35
směr Litomyšl-Moravská Třebová. Oprava se tedy týká páteřní silnice ulic Školní, Bezručova, Lanškrounská, Jana
Želivského a celé ulice Hlavní (průjezd Lačnovem).
V rámci stavby bude provedeno odfrézování stávajících živičných vrstev, výsprava lokálních poruch podkladů se
zpětnou pokládkou nových živičných vrstev. Společně budou provedeny úpravy krajnic, vyřešeno řádné odvedení dešťových vod a provedeno či doplněno dopravní značení. Investice, kterou financuje Ředitelství silnic a dálnic
ČR správa Pardubice bude stát něco přes 20 mil. Kč. Jako město se k akci připojíme úpravou vyústění místních komunikací na tuto silnici, úpravou chodníků, přechodů a přilehlých ploch ve částce zhruba 2,5 mil. Kč.
Akce je naplánována od 30. září do 30. listopadu letošního roku. Již nyní při jednáních vyvíjíme tlak na generálního zhotovitele na zkrácení lhůty prováděných prací a to nejen kvůli klimatickým podmínkám, ale i z důvodu co
nejkratšího zatížení dopravou na územích, po kterých budou vedeny objízdné trasy. Některé práce se budou provádět s omezeným provozem, jiné za úplné uzavírky. O uzavírkách je možné se informovat na našich webových
stránkách www.svitavy.cz v pravé části hlavní stránky pod odkazem: Oprava I/43 - aktuální objížďky, kde jsou ak-

tuální informace pro řidiče, ale nejen pro ně. Omezení budou vyplývat z časového harmonogramu prací, který
však může být měněn.
Po dobu stavby nebude umožněn staveništěm průjezd tranzitní dopravy. Ta bude přesměrována ze silnice I/43 od
České Třebové a silnice I/35 od Litomyšle na silnici I/34 (příjezd od Moravské Třebové do města).
Opravou vozovek budeme všichni nějak z hlediska dopravy omezeni. Někdo více, někdo méně. Prosíme tedy
všechny o trpělivost v dopravních špičkách a shovívavost v případech, kde nastanou nějaké problémy.
Pavel Čížek
První kompletní uzavírka
5. a 6. října bude uzavřena část ulice Školní - objízdná trasa povede ulicí 5. května a Nádražní.
12. a 13. října bude uzavřena ulice Bezručova - objízdná trasa povede ulicí Nádražní a Tovární.

Kulatý stůl
Již potřetí se můžete zamyslet nad tím, co se vám ve Svitavách nelíbí, co by se dalo udělat lépe a samozřejmě můžete i pochválit - co se povedlo a co se u nás zlepšilo.
Na podobné otázky a náměty vám odpoví vedení města na dalším Kulatém stole s podtitulkem: Co Svitaváky trápí?,
který se koná v úterý 15. října v 17 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy (T. G. Masaryka 25).
Zuzana Pustinová

Výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky
Ve dnech 26. a 27. 9. 2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila první část z celkem
čtyřdenního výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky. Letošním tématem pravidelných vzdělávacích akcí pořádaných městem Svitavy v rámci aktivit, jež jsou součástí programu Sociální prevence jako součást SVI, byla oblast vzájemné komunikace (s rodiči, klienty, dětmi apod.). V loňském roce se skupina zaměřovala na oblast šikany a bezpečného klimatu ve školním prostředí. Prvním dvěma výcvikovým dnům dominovalo řešení poznávání
a procvičování hlavních komunikačních zásad a možností pro efektivní řešení konfliktů. Výcviku se kromě pedagogických pracovníků ze všech svitavských základních škol účastní také pracovníci Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, terénní pracovnice Azylového domu města Svitavy a zástupci Občanského sdružení Bonanza, které dlouhodobě spolupracuje s městem Svitavy na projektech zaměřených na práci s rizikovými, predelikventními nebo delikventními dětmi, jejich rodinami nebo při volnočasových činnostech
v nízkoprahovém centru Díra v prostorách ZŠ Felberova nebo ve Vendolí na statku sdružení. Výcvik vedou zkušené lektorky a mediátorky JUDr. Radka Medková a Mgr. Táňa Brodská z Občanského sdružení Změna. Výcvik je založen na minimálním využívání metod monologických, ale upřednostňuje naopak metody dialogické, problémové a praktické, především využívá mediačních a facilitačních technik (aktivního naslouchání, parafrázování, problémového brainstormingu apod.) technik hraní rolí, výměny rolí, jež umožňují účastníkům vcítit se do osob nespokojených rodičů nebo klientů a pokusit se rozpoznávat oblasti společných potřeb, zájmů nebo postojů stran
případných konfliktů. Dosavadní spolupráce lektorů i účastníků je velmi dobrá, ve skupině vzniklo prostředí vzájemné pomoci, podpory a spolupráce, které je předpokladem získání cílových dovedností. Výcvik bude pokračovat 10. a 11. 10. 2013 v Květné Zahradě. 		

Erich Stündl

Adaptační kurz pro ZŠ T. G. Masaryka Svitavy
Dům dětí a mládeže „Tramtáryje“ Svitavy připravil ve dnech 18. – 20. 9. 2013 „stmelovací“ kurz pro žáky 6. třídy Základní školy T. G. Masaryka Svitavy. Akce probíhala na TZ Svratouch. Cílem pobytu dětí bylo, aby se pomoci her a různých zážitkových aktivit ještě více stmelily a poznaly v novém kolektivu při jiných, než školních činnostech. Děti výborně spolupracovaly a byly aktivní při všech činnostech, které pro ně kolektiv pracovníků DDM nachystal a při odjezdu byly maximálně spokojeny.
Program připravili pracovníci DDM Lenka „Krťa“ Waltová, Pavel „Pady“ Padyásek a Miroslav „Míra“ Skočovský.
Celkem se kurzu zúčastnilo 27 dětí a doprovod ze ZŠ TGM dětem zajišťovaly dvě paní učitelky, které se také aktivně účastnily. Budeme se těšit na obdobnou akci se ZŠ TGM i v příštím roce.
Miroslav Skočovský

Otevírací doba krytého plaveckého bazénu

Městská knihovna ve Svitavách
pro vás připravila:
Pondělí 30. září 2013 / 10.00 hod. Fabrika – velký sál

Jan Opatřil

Beseda se spisovatelem a autorské čtení pro žáky základních škol

Úterý 1. října 2013 / 18.00 hod. Klub TYJÁTR

Tereza Boučková

Beseda se spisovatelkou a autorské čtení z její nejnovější knihy Šíleně smutné povídky

Středa 2. října 2013 / Městská knihovna – dětské oddělení

Odpoledne pro děti

Stolní hry a vědomostní kviz pro děti ve věku 6 – 15 let

Čtvrtek 3. října 2013 / 16.00 hod. Městská knihovna - studovna

Jak využívat čtečku knih
Praktické rady jak na elektronickou čtečku knih

Pátek 4. října 2013 / 9.00 – 18.00 hod. Městská knihovna ve Svitavách

Den otevřených dveří

Prohlídka městské knihovny spojená s prezentací poskytovaných služeb

Sobota 5. října 2013

Literární toulky po Poličsku

Po místech regionu, která jsou spojena s významnými českými spisovateli a jejich tvorbou vás
provede Milan Báča, ředitel gymnázia a autor knihy Literární toulky po Svitavsku

9.00 – 17.00 hod. Fabrika – 2. podlaží

Burza knih

Od pondělí do pátku prodej knih vyřazených z fondu městské knihovny

Město Svitavy a poskytovatelé sociálních služeb se připojili k akci Týden v sociálních službách, kterou
každoročně vyhlašuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR v týdnu od 7. do 13. října.
Svitavy mají funkční a rozsáhlou síť
sociálních služeb, která svoji pomoc nabízí všem potřebným, ať se
jedná o seniory, děti a jejich rodiče,
zdravotně postižené, či osoby v krizové situaci. Osobně se o nabídce
a kvalitě sociálních služeb můžete přesvědčit v pondělí 7. října od
9 do 16 hodin ve multifunkčním centru Fabrika Svitavy (Wolkerova alej 92/18), kde je pro širokou svitavskou veřejnost připraven Veletrh sociálních služeb. Součástí veletrhu bude také výstava kompenzačních a rehabilitačních pomůcek - např. pomůcek pro usnadnění osobní hygieny (nástavce na WC, madla a sedačky do vany, toaletní vozíky).
Dále také pomůcky pro zrakově postižené a rehabilitační pomůcky vhodné po úrazech či operacích a další. Srdečně
vás zveme, přijďte se podívat, co vše ve Svitavách máme k dispozici. 			

Šárka Řehořová

Kulturní nabídka
4. Pá / 9:00 – 18:00 / městská knihovna
Den otevřených dveří
Prohlídka městské knihovny spojená s prezentací poskytovaných služeb.

 16:00 - 17:00 / MC Krůček
Přednáška o prevenci karcinomu prsu
 18:00 / čajovna Namasté
Přednáška: Hrdelní (alikvótní) zpěv

 15:00 - 19:00 / MC Krůček
Začínáme podnikat proč a jak. Seminář

Lektorem přednášky je terapeut Ivo Janeček
z Pomezí u Poličky. Vstupné dobrovolné

v rámci projektu Mám rodinu a podnikám.
Nahlásit účast a hlídání dětí – mob.: 734 134
759

10. Čt / 18:00 / čajovna Namasté

 20:00 / klub Tyjátr
Los Hongos + hosté
Kapela ze Svitav a Vysokého Mýta hrající rock,
world music, dub, reggae, latino. Vstupné 50 Kč

5. So / 14:00 / Rosnička
Pohádkový les
Informace na str. 1

 15:00 / městské muzeum a galerie
Všechny barvy Nepálu
- Země tibetské thangky
Vernisáž výstavy textů, fotografií, thangky,
obrazů a dalších uměleckých předmětů z oblasti Himálaje. Spolupořadatelem je občanské
sdružení Namasté Nepál, které organizuje
humanitární vzdělávací aktivity v této, nám ne
příliš známé zemi.

 9:00 / Fabrika
Literární toulky po Poličsku
Putování po místech regionu, která jsou spojena s významnými českými spisovateli a jejich
tvorbou pod vedením Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia.

 9:00 – 17:00 / Fabrika
Burza knih			
Od pondělí do pátku (od 30. 9. do 5. 10.)
prodej knih vyřazených z fondu městské knihovny.

 20:00 / klub Tyjátr
Kowalski
Domácí svitavská kapela Kowalski, která hraje
svižný rock s funky rytmikou. Vstupné 50 Kč

7. Po / 9:00 – 16:00 / Fabrika

11. Pá / 10:00 / Fabrika

19. So / 20:00 / klub Tyjátr

Divadlo Různých Jmen Praha: Tartuffe
Jedna z vrcholných komedií francouzského
klasicismu. Pořad pro školy - doporučeno pro
2. stupeň ZŠ, SŠ a SOU. Vstupné 60 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
Syfon & The Pops
Pravidelný výroční koncert hard rockového Syfonu, hostem je tentokrát mladý garage rock
z České Třebové - The Pops. Vstupné 70 Kč

12. - 13. So, Ne / Svitavy
Můra 3. – Noční outdoorová šifrovací hra
DDM Tramtáryje zve všechny na 3. Můru outdoorovou šifrovací hru. Vyrazte se toulat
od večera do rána městem a jeho okolím,
řešit různé úkoly a šifry. Prověříme nejen váš
postřeh, logické myšlení, vědomosti, fyzické
a psychické síly. Tým 3 - 5 lidí - jednotná cena
200 Kč. Přihlášky si vyžádejte na e-mailu:
ppadyasek@svitavy.cz. Přihlásit se můžete
do 4. 10., Hrát mohou starší 15 let, mladší 18
let musí doložit souhlas rodičů, který bude
přiložen u přihlášky.

12. So / 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování s workshopem
Andreje Koláře
 20:00 / klub Tyjátr
Oldies party
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Vstupné dobrovolné u obsluhy na baru.

16. St / 17:00 / Svitavský stadion
Drakiáda - pro všechny děti a věčně mladé si

Pořádá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
města Svitavy.

17. Čt / 9:00 a 11:00 / Fabrika

Vstupné 160 Kč, předprodej v recepci Fabriky
od 20. 9.

9. St / 8:00 – 18:00 / Nízkoprahový klub Díra
Den otevřených dveří

Dj´s Session

Přednáška: Jak na alergie, astma, ekzémy,
fobie? Přednáška Evy Portlové.

DDM připravilo Drakiádu. Malé soutěže pro
děti a drobné odměny, skládání vlaštovek.

Karel Plíhal - Vzduchoprázdniny

18. Pá / 20:00/ klub Tyjátr
Benefiční koncert Nízkoprahového klubu Díra.
Zahrají: The Pipe (house), Joshek (electro),
Czermis (drum´n´bass), Bart ( jungle), Cyza
(schranz). Výtěžek akce bude investován do
aktivit klubu. Vstupné 40 Kč

Veletrh sociálních služeb a výstava
kompenzačních a ortopedických pomůcek

8. Út / 19:00 / Fabrika

aneb Cesta autem z Brodwaye přes aligátory
ke Karibiku a zpět do Chicaga. Přednáší Adriana Štěpánková.

UA Agnez Česká Lípa: Princ a chuďas
Muzikálové představení podle světoznámé
novely Marka Twaina. Pořad pro školy
- doporučeno pro 2. stupeň ZŠ. Vstupné 40 Kč

Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy
na baru.

Kino Vesmír
4. - 5. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00

Šmoulové 2
V očekávaném pokračování akční rodinné
komedie vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu
zlomyslných tvorů – Neplechů, aby s jejich
pomocí získal všemocnou magickou šmoulí
esenci. Režie: Raja Gosnel
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / 105 min / dabováno
4. / Pá / 19:30

V zajetí démonů USA 2013
Hrůzný příběh světově proslulých vyšetřovatelů
paranormálních jevů, kteří byli pozváni na odlehlou farmu, aby pomohli rodině terorizované
temnými silami. Podle skutečných událostí.
Režie: James Wan
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 112 minut
5. / So / 19:30

Gravitace USA 2013, premiéra!
Sandra Bullock na své první vesmírné misi,
George Clooney na poslední… Katastrofa
a oba astronauti zůstanou sami ve vesmíru…
Sci-fi thriller. Scénář a režie: Alfonso Cuarón
Vstupné: 100 Kč / titulky / 91 minut
8. / Út / 19:30

Nejvyšší nabídka Itálie 2013
Láska ke kráse může být zničující. Romantické
drama. V hlavní roli Geoffry Rush. Příběh
světově uznávaného znalce výtvarného umění.
Příběh velké lásky v pozdním věku. Scénář
a režie: Giuseppe Tornatore
Vstupné: 110 Kč / od 12 let / titulky / 124 minut
9. / St / 19:30

 18:30 / městské muzeum a galerie
140. cestovatelský večer Asociace Brontosaura. Cesta po východním pobřeží USA

Hra na hraně USA 2013
Hraj, nebo si s tebou pohrajou. V on-line internetových hrách se protočí ročně 33 miliard

dolarů. Sem se přesouvá zájem největších
hráčů, ale i těch netvrdších podvodníků. Justin
Timberlake hraje největší hazardní hru svého
života… Režie: Brad Furman
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 91 minut

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – TJ Znojmo - Přímětice

 18:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – MMCITÉ Brno

Volejbal: 1. liga – juniorky

Basketbal: Mattoni NBL – muži

 10:00, 12:45 / Svitavský stadion
TJ sršni Svitavy - 1. HBC Svitavy

10. - 13. / Čt, Pá, Ne / 19:30, So / 17:00 a 19:30
Kameňák 4 ČR 2013, premiéra!
Po deseti letech se nám opět představí
oblíbení hrdinové městečka Kameňákov
v plné parádě. Komedie. Hrají: Václav Vydra,
Dana Morávková, Josef Laufr a další. Režie:
Ján Novák
Vstupné: 110 Kč / od 15 let

 10:00 a 12:45 / Svitavský stadion
TJ sršni Svitavy - HC Jestřábi Přelouč
Hokejbal: starší žáci

Hokejbal: starší žáci

 11:00 / hřiště v Lačnově
SK Kometa Polička - HBC Hr. Králové 1988

 11:30, 14:15 / Svitavský stadion
TJ sršni Svitavy - SK Kometa Polička

15. / Út / 19:30
Riddick USA, GB 2013
Drsné hlášky, zabijácké nestvůry, lovci hlav
– nejnovější pokračování sci-fi hitu. Vin Diesel
se vrací ve své slavné roli antihrdiny – trestance.
Scénář a režie: David Twohy
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky / 119 minut
16. / St / 19:30
Bernie USA 2012
Příběh, který je tak neuvěřitelný, že musí
být skutečný. Nepřekonatelný Jack Black
v (podstatě kriminální) komedii v roli majitele
pohřebního ústavu. Podle skutečné události.
Režie: Richard Linklater.
Vstupné: 100 Kč / titulky

Hokejbal

 11:30, 14:15 / Svitavský stadion
TJ sršni Svitavy - HBC Hr. Králové 1988
Hokejbal: mladší žáci

 16:00 / UMT Lány
TJ Sy B - Holice
Kopaná: KP muži

6. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj

Florbal: Pardubická liga starších žáků

 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – Spartak Polička
Volejbal: KP II. tř. - muži

 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Svitavy – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: KP – kadetky

17. / Čt / 19:30

Rivalové USA 2013
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Niki Lauda
a James Hunt – dokonalý profesionál versus
neodolatelný playboy. Svět Formule 1. Režie:
Ron Howard. Vstupné: 100 Kč
18. - 20. / Pá / 17:00, So, Ne / 15:00 a 17:00

Zataženo, občas trakaře 2 USA 2013

Na malé i velké diváky čeká setkání s čipernými
okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími
opičkami… Animovaná komedie. Režie: Cody
Cameron a Kris Pearn. Vstupné: 120 Kč / děti
od 15 let / 100 Kč / dabováno / 96 minut
18. - 19. / Pá, So / 19:30
Don Jon USA 2013
Současný, na pornografii závislý, Don Juan se
snaží změnit svůj život… Komedie se Scarlett Johansson. Hlavní role a režie: J. Gordon – Lewitt
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 90 minut

 13:45 / Svitavský stadion
TJ Sy - Slávia Praha B

Hokejbal: mladší žáci

 13:45 / Svitavský stadion
TJ Sy - Chrudim
Kopaná: ČLD U19

 16:00 / Svitavský stadion
TJ Sy A - Náchod
Kopaná: divize muži

19. So / 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova

TJ Basketbal Svitavy – TJ Jiskra Litomyšl
Basketbal: oblastní přebor U12

 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: KP I. tř. – ženy

 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
Turnaj
Volejbal: KP mladších žákyň

 11:30, 14:15 / hřiště v Lačnově
Polička - Letohrad

Kopaná: ČLD U19

Hokejbal: MČR-MŽ, MČR - SŽ / 10:00 a 12:45
1HBC SY - Č. Třebová

 16:00 / Svitavský stadion
TJ Sy A - Vysoké Mýto

 15:30/ hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy B – Sokol Karviná

Kopaná: divize muži

8. Út / 15:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BC Kolín

Basketbal: Mattoni NBL – přípravné utkání

12. So / 9:00 - 17:00 / hala Na Střelnici

Basketbal: II. liga – muži

 16:30 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – USK Praha
Basketbal: Mattoni NBL – muži

1. kolo Extraligy družstev

 19:30 / hala Na Střelnici
Svitavy - Česká Lípa

Silový trojboj

Florbal: 1. liga mužů

 9:00 / tělocvična Gymnázia
Oblastní přebor U15

20. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici

TJ Basketbal Svitavy B – BCM Ostrava

Basketbal: TJ Basketbal Svitavy – BVK Holice

Basketbal: II. liga – muži

 14:00 / plochodrážní stadion Cihelna
Finále MČR Flattrack

 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
Turnaj

Plochá dráha

Volejbal: KP starších žákyň

Turnaj

 14:00 / hřiště v Lačnově
1HBC SY - HBC Živanice

 11:00 / hala Na Střelnici
Turnaj

Volejbal: KP mladších žákyň

Hokejbal: 2NHBL

Florbal: 1. liga žen

Sport
5. so / 9:00 / hřiště za Národním domem
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