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

Alice Štrajtová Štefková

Dýně se valí do Svitav
Svitavské náměstí bude poslední říjnový den patřit dýním a dětem. Druhý
ročník Halloweenských slavností začne 31. října v 16 hodin v horní části
náměstí. Všichni se mohou těšit na dlabání dýní i na vynikající dýňovou polévku. Připraveny budou také další aktivity, které potěší zejména nejmenší
obyvatele Svitav. Výtvarný koutek, malování na obličej a možná bude i tajemný hrad – samozřejmě že skákací.
O hodinu později začne na náměstí strašidelná duchotéka, na které budou nejrůznější strašidla a duchové vítáni. V 18 hodin se společně vydají
po cestě Svitavského ducha. Povede ke kašně ve spodní části náměstí Míru
a můžete na ní potkat hodná svitavská strašidla a strašidýlka. Aby účastníci dobře viděli, neměli by si poutníci zapomenout doma lucernu, lampion,
světýlko. Strašidla je za to odmění. Halloveenské slavnosti pořádá MC Krůček a město Svitavy ve spolupráci s SKS. Součástí akce bude také soutěž
pro místní kuchařky o nejlepší dýňovou polévku.

Monika Čuhelová

Posed 2013 s Marianem Pallou
POSED je podzimní setkání divadel. Posed je amatérská divadelní přehlídka, tvůrčí dílna a setkání divadelních nadšenců odkudkoliv. Probíhá vždy ( jak název napovídá) na podzim v divadle Trám a výjimečně i jinde. Probíhá odnepaměti…
Letos se Posed vrací k původní myšlence: zadat téma jako domácí úkol pro oslovené divadelníky, sejít se na Posedu a předvést výsledek divadelního snažení. Letošním tématem je Cokoliv od Mariana Pally, prozaika, básníka,
výtvarníka, publicisty, recesisty… a především pozoruhodné a nepřehlédnutelné osobnosti současné české literatury. Možná si stačí přečíst název jedné z jeho povídek Jak zalichotit tlusté ženě. Mariana Pallu si přečetli a pokusili se o něho: Céčko, Bubliny z naší Dramatické školičky, student pražské DAMU a naděje českého divadla Jakub
Maksymov, soubor dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř pod vedením Jarušky Holasové a taky výtvarník a příležitostný bluesový muzikant Jindra Pevný z Pomezí u Poličky. A toho všeho se zúčastní Marian Palla osobně!! Večer se můžeme těšit na jeho autorské čtení.

To však zdaleka nebude na letošním Posedu všechno. Divadlo Někdo
– tedy vlastně Jakub Maksymov - zahraje hru podle Karla Čapka: Uměl lítat. O nacházení kouzel v sobě samém… tato loutkářská performace byla
k vidění třeba na Loutkářské Chrudimi či na Jiráskově Hronově.
Do Svitav opět přijedou mladí loutkáři z Francie, z malého města Villecresnes. Soubor Bas les pattes – což česky znamená Ruce pryč. Již mnoho let trvá přátelství mezi francouzskými loutkáři pod vedením Isabelle
Durant (absolventky pražské DAMU) a naší Dramatickou školičkou. Před
rokem byli naši ve Francii, dnes přijíždí Francouzi k nám. A vezou slavného Pinocchia! Na Posedu si zahrají i soubory svitavské Dramatické školičky – Naopak a Málo (dostaly cenu na letošní Loutkářské Chrudimi!) vedené Janou Mandlovou.
Posed začne v Tyjátru koncertem kapely Schodiště, což byl původně Nahoru po schodišti dolů band. Kapela, která si bere z nepřeberného množství hudebních stylů vše, co jí přijde pod ruku. Nestačí slyšet, musí se i vidět!
Posed skončí úžasně: Pohyblivé obrázky Hanky Voříškové a manželů Vedralových. Malé události mezi nebem
a zemí. Obrázky, které Hanka Voříšková kreslí a maluje, uvedla do pohybu a vzniklo divadlo, které Helena a Jiří
Vedralovi doprovází a dotváří hrou na kytaru, housle, hrací strojky a perkuse. Úžasné představení! Úžasné představení oceněné v Chrudimi, Písku, Hronově, a dokonce bylo nominováno na mezinárodní festival Divadlo Plzeň
2013 – mezi mimořádná a pozoruhodná profesionální divadla z celé Evropy!
Myslím, že jsem vyjmenoval mnoho důvodů, proč si přijít posedět na letošní POSED! Hezký podzim s divadlem ve
Svitavách.

			

Petr Mohr

Zpřístupnění Vodárenského lesa
Město dokončilo další z projektů - Zpřístupnění Vodárenského lesa. Jde o první etapu projektu, jehož cílem je umožnit
návštěvníkům prohlídku těžko přístupných partií lesa, podat informace o jedinečném prostředí podmáčených půd
s vyvěrající podzemní vodou a seznámit je s historií lesa jako bývalého zdroje pitné vody pro Svitavy. Les mohou návštěvníci procházet po pohodlném dřevěném chodníku s navazující šotolinovou cestou, součástí stezky jsou informační tabule a odpočinkové lavičky. Odbočuje z příjezdové cesty k čerpací stanici ve Vodárenském lese (pro místní též
v Bažantnici, na Kostelních lukách, pro ostatní 49°44‘45.009“N, 16°27‘20.414“E). Na projekt získalo město dotaci
ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci programu Zvyšování společenské hodnoty lesů. Celkové
náklady jsou 1,7 mil. Kč, z toho dotace činí 870 tis. Kč. Přijměte pozvání na slavnostní otevření 24. října v 10 hodin - fiktivní pásku přestřihne starosta města za účasti vás a dalších hostů.

Břetislav Vévoda

Akcelerační víkend a vzdělávání mentorů
jako součást projektu Mentorské asistence
Projekt města Svitavy Mentorská asistence, jehož je Krizové centrum J.J. Pestalozziho jedním z realizátorů, začal již druhým rokem trochu jinak. Jedná se o preventivní volnočasový program
pro žáky druhého stupně základních škol. Principem projektu je
dobrovolný vztah mezi dítětem a starším vrstevníkem tzv. mentorem. Cílem projektu je prevence rizikového chování dětí a mládeže v regionu Svitavska, sekundárně i zlepšení jejich školního
prospěchu.
Ve čtvrtek 10. října proběhla v prostorách zasedací místnosti
MěÚ ve Svitavách vzdělávací akce pro mentory pod vedením Jiřího Hrdinky z Unie mentorů. Přítomno bylo 35 mentorů z řad studentů Gymnázia Svitavy, Obchodní akademie
a Střední zdravotnické školy ve Svitavách. Studenti byli seznámeni s historií a vývojem mentoringu v České republice, s jeho cíli a s jeho metodami a pracovními postupy. Po přestávce na oběd pokračoval workshop již jen pro
studenty vztahového mentoringu, kde je čekaly tři interaktivní cvičení, ve kterých si mohli svoji práci s žáky již tak
trochu osahat.
V pátek 11. října v 15 hodin proběhlo slavnostní zahájení programu v Obřadní síni MěÚ za účasti starosty města Davida Šimka a Jiřího Hrdinky z Unie mentorů. Poté následoval odjezd dětí a mentorů do Domu na půl cesty
Květná Zahrada, kde probíhal akcelerační víkend, který navazoval na předchozí vzdělávání mentorů. Víkendu se
zúčastnilo celkem 22 účastníků. Celý víkend byl organizován do pracovních bloků a workshopů. V úvodu probíhaly seznamovací hry, inzerátová seznamka, na jejichž základě se utvářely dvojice mentor – žák. Po večeři nás sice
mírně zaskočilo počasí v podobě deště, ale nadšení účastníků vyjasnilo oblohu a mohla se uskutečnit očekávaná
noční dobrodružná hra, kde účastníky čekalo mnoho zkoušek a úskalí. Poslední skupina se úspěšně a s úsměvem
vrátila na základnu asi hodinu po půlnoci. Všichni účastníci si odnesli spoustu zážitků a nových dovedností. Program pokračoval i v sobotu 12. října, kdy po snídani probíhal pracovní workshop a všichni přítomní si mohli již ve
dvojici mentor – žák vytvořit sádrové masky svých obličejů, které si následně někteří i vymalovali. Právě toto rozřazení do dvojic s někým komu věřím, utvářím si k němu vztah a možná ho začínám mít tak trochu rád, bylo při
výrobě sádrových masek, tím hlavním cílem. Tato kontaktní činnost výrazným způsobem posiluje pocit sounáležitosti a upevňuje mezilidské vztahy. Po obědě následovala práce v komunitní skupině, kde se všichni mohli vyjádřit ke svým pocitům během noční hry, výroby masek ale i k celému pobytu v Květné Zahradě. Účastníci jako bonus viděli celý statek, prohlédli si prostory, kde jsou ubytovaní mladí lidé z Domu na půli cesty i Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, největší atrakcí však byla farma se zvířaty. Kdo chtěl, mohl si zkusit připravit krávu
k dojení, podojit ji a ochutnat i čerstvé, teplé mléko. Kolem 15 hodiny byl akcelerační víkend ukončen a účastníci
odvezeni do Svitav, kde byli předáni rodičům. Projekt bude dál pokračovat pravidelnými schůzkami nově utvořených dvojic v herně Krizového centra.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na uskutečnění akce bezplatně podíleli, předsedovi sdružení Květná Zahrada Ferdinandu Raditschovi, Jirkovi Hrdinkovi z Unie mentorů, Evě Huschkové, Zuzaně Čížkové, Lence Bekeové a Haně Brandejsové z odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, které se staraly o stravu všech účastníků.
Zpracovala: Mgr. Irena Valtová, vedoucí Krizového centra J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Areál na Riegrovce čtvrtým rokem
Zdá se to nedávno, kdy jsme slavnostně otevírali zrekonstruovaný areál za naší školou, ale kalendář je neomylný - uplynuly tři roky a my zahajujeme čtvrtý školní rok jeho využívání. Jaký je stav udržitelnosti projektu Bezbariérové zázemí pro děti a mládež při ZŠ Riegrova Svitavy?
Máme radost, že je areál využívaný po všech stránkách tak, jak jsme v projektu předpokládali. Setkávají se zde
malí a velcí, zdraví i handicapovaní. Hřiště je neustále obsazené hráči různých sportů, přicházejí k nám trénovat
volejbalisté, využíváno je i v době letních prázdnin pro příměstský sportovní tábor, našly si k nám cestu i mateřinky, lidé s tělesným postižením, maminky s dětmi.. Vybavení areálu stále slouží ke spokojenosti malých i těch větších. Z čeho však radost už mít nemůžeme, je fakt, že někteří návštěvníci nerespektují pravidla pobytu u nás. Odpadkové koše máme v každém koutě, ale odpadky samy se do nich samy neuloží. O tom, že jde o nekuřácké místo, mluví jak provozní řád, tak nepřehlédnutelné cedule při obou vstupech. Přesto velmi často zasahujeme a vykazujeme z prostoru jak zletilé, tak i neplnoleté návštěvníky s cigaretou v ruce. Velmi nás také mrzí, že dochází
k ničení vybavení. Například altán, který slouží především jako zázemí při dešti, se stává místem, kde se schází mládež s rozhodně nikoliv sportovními či relaxačními záměry. Zůstává po nich nepořádek a hlavně následky vandalství - vylámané dřevěné ohrazení, odtrhané lavičky, odpadky, nedopalky, lahve apod.
Areál se stal veřejným místem pro trávení volného času a jako takový ho my, škola, nemůžeme sami „uhlídat“. Vyzýváme proto Vás, kteří jste svědky nevhodného chování návštěvníků areálu, abyste se zachovali jako spoluobčané, kteří mají zájem na ochraně hezkého místa u nás. Zavolejte městskou policii, která je kompetentní takové situace řešit. Nebuďte lhostejní, jen tak nebude ničeno to, co má zůstat zachováno v pořádku pro nás ostatní, kteří
si volný čas dokážeme v areálu užívat v souladu s pravidly. Všem takovým děkujeme.		

Milena Baťková

Proti AIDS bojovala svitavská zdravka, už podeváté
Střední zdravotnická škola ve Svitavách připravuje pro své žáky i žáky škol v regionu řadu preventivních aktivit. Již po deváté zorganizovala
škola spolu se Státním zdravotnickým ústavem
v Praze interaktivní preventivní program Hrou
proti AIDS. Třídenní akce proběhla ve dnech od
8. do 10. 10. 2013 za finanční podpory města
Svitavy.
Cílem programu je netradičním způsobem předat základní znalosti o rizicích přenosu viru
HIV a jiných pohlavně přenosných chorobách
a o formách antikoncepce.
A jak celá hra vypadá? Na pěti stanovištích plní
zúčastnění žáci různé úkoly, řeší modelové situace, pantomimicky předvádí zadaná témata atd. Vědomosti a aktivitu žáků posuzovalo 12 proškolených studentek 2. a 4. ročníků SZŠ Svitavy. Jsme rádi, že akce nezapadla „do šuplíku“ a že je o ni mezi svitavskými školami stále zájem. Letošní počet zúčastněných byl 192 žáků svitavských základních a středních škol.

Ohlédnutí za 1. ročníkem Lačnovského psíka
Ptáte se, zda byl první ročník Dne otevřené brány v ZKO Svitavy - Lačnov aneb Lačnovský psík úspěšný? Každý
návštěvník akce vám potvrdí, že různorodý program mile překvapil děti i dospělé, pejskaře i nepejskaře. Veřejnost
se seznámila se sporty, ve kterých jsou pejskové všech ras a velikostí schopni excelovat. Soutěží se zúčastnilo přibližně 25 týmů a všechny byly oceněny.
Chtěli bychom tímto poděkovat členům ZKO, pořadatelům a především účinkujícím, kteří ukázali, co se svými
pejsky dovedou, manželům Matušovským, kteří zajistili občerstvení a Petře a Bohumilovi Makovským ( jednatelce
a předsedovi ZKO Svitavy - Lačnov) za uspořádání skvělé akce pro veřejnost, která se jistě stane tradicí.
Michaela Sýkorová

Ruská konverzace pro dospělé v Krůčku
...aneb konverzace pro více i méně pokročilé. Lektorka Olga Panova je rodilá
mluvčí z Ruské federace, která je v Krůčku od dubna 2013 jako dobrovolnice EDS (Evropská dobrovolná služba). Probíhá v prostorách MC Krůček formou individuální nebo skupinové konverzace, dle konkrétních potřeb zájemců. Lekce trvá 45 minut při ceně 30 Kč pro členy a 50 Kč pro nečleny MC Krůček. Informace podá Olga osobně na tel. 732 162 167, email Panita1987@
yandex.ru.

Olga Panova

Učíme se společně! po roce realizace

V ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov je inkluzivní vzdělávání již rok podporováno evropským projektem Učíme se společně! (CZ.1.07/1.2.29/01.0015) a to finančními prostředky v celkové výši 3 948 990 Kč.
• Každé ráno probíhá v MŠ aktivita, kde děti posilují své řečové a grafomotorické dovednosti, logické uvažování,
rozvíjí slovní zásobu, matematickou představivost apod.
• Každé odpoledne žáci ZŠ navštěvují nápravu specifických poruch učení s využitím atraktivních didaktických pomůcek. Prostor je i pro vypracování si domácích úkolů.
• Škola i školka byla obohacena o další IT techniku a výukové programy.
• Děti navštěvují řemeslné dílny, kde kromě rozvoje svých manuálních dovedností navštěvují různá řemesla přímo praxi.
• Vztah s přírodou prohlubují environmentální dílny, které doplňují vzdělávací workshopy zaměřené na lesní pedagogiku. Děti pěstují zeleninu a bylinky, starají se o rostliny ve škole.
• Děti zpracovávají rozhovory se známými celebritami a z nich tvoří publikaci bojující proti předsudkům.
• O letních prázdninách se děti mohly připravovat zábavnou formou na nový školní rok na Modrém táboře, který zpestřily pohybové aktivity v přírodě a závěrečný piknik.
• Rodiče mohou v rámci Modré poradny častěji konzultovat výchovně vzdělávací potřeby a pokroky svých dětí
v individuálních vzdělávacích plánech.
• S rodiči a žáky se pravidelně setkáváme na sobotních brigádách v Domě na půli cesty Květná zahrada nebo na
odpoledních školních i jiných akcí. O prázdninách jsme na statku v Květné strávili dva víkendy. Manuální pomoc jsme zpestřili jízdou na koních a večerním posezením u táboráku. V Praze jsme se společně pobavili na
dvou mezinárodních festivalech.
• Projekt výrazně podporuje další vzdělávání pedagogů. V naší škole tak byly zrealizovány semináře Šikana – bezpečné klima ve třídě, Spolu a jinak ve vzdělávání, Respektovat a být respektován. Již několikrát u nás proběhl videotrénink interakcí s následným rozborem. Díky projektu můžeme spolupracovat i s dalšími odborníky – psychology, etopedy, speciálními pedagogy, koordinátorem prevence apod.
• Postupně vznikají tři stěžejní metodiky – deník asistenta pedagoga s video nahrávkami, publikace s příklady dobré praxe inkluzivního vzdělávání ze zahraničních materiálů, metodika práce s dětmi v MŠ se zvýšenými potřebami ve vzdělávání.

Cyklokroužek při Obchodní akademii ve Svitavách
Letos je to již šestý rok, co při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách funguje cyklokroužek. Už tradičně podnikáme za pěkného počasí každý čtvrtek výlety do okolí Svitav. Cyklokroužek funguje i o prázdninách. Na začátku těch
letošních jsme se již potřetí vydali na třídenní výlet do Lednicko-Valtického areálu. Během prodlouženého víkendu jsme stihli
navštívit nejenom místní památky, které Vás okouzlí při projížďce lesem, ale i zámek ve Valticích a Lednici. Všichni jsme se náramně bavili a užívali si letního počasí. Poslední zářijový víkend
jsme podnikli výlet na Budislav, který již tradičně každoročně pořádáme za účelem ukončení naší cyklistické sezóny. Naším cílem není pouze Budislav a její krásné okolí, ale třeba
i chata Polanka, Toulavcova rozhledna nebo zámek v Nových Hradech. Letošní sezóna pomalu končí a my se již
těšíme na jaro 2014. Rádi uvítáme další zájemce o pravidelné výlety na kolech a dobrou partu. 		
Liba a Lucka Jiskrovi

Nevídané, neslýchané...
Jak v popletené pohádce si mohli připadat děti s rodiči na úterní DRAKIÁDĚ u rybníku Rosnička. Kubíček s tatínkem tu pouštěli draka na rybářském prutu. A drakovi se dařilo, létal ze všech nejvýš. Možná, že se tento zlepšovák ujme a příští rok uvidíme ,,rybářů“ více.

M. Doubravová, MŠ Svitavy, M.Horákové

Bowlingové turnaje s Pionýrskou skupinou
Vysočina Svitavy
Září bylo ve znamení bowlingu. Konkrétně 21. září 2013 se uskutečnil již 6. ročník turnaje v bowlingu pro rodiče a děti. Přihlásilo se celkem 16 tříčlenných družstev. Podmínka byla, aby minimálně jeden z hráčů byl mladší
15 let. Kdo zrovna nehrál, sledoval sestřih z táborových videí, hrál kulečník nebo pečlivě vyplňoval zadané úkoly.
Závěrečná kola byla velmi napínavá. Finální zápas dopadl následovně:
1. místo Džambulky
2. místo Ozzy team (vítězové 5. ročníku)
3. místo Berušky
Hned o týden později, 28. září 2013 se konal 5. ročník Krajského turnaje v bowlingu. Účast byla stejně hojná, celkem 15 týmů. Zde je naopak podmínka účastníků starší 15 let. O putovní pohár a vítězná místa zápasily týmy Pionýrské skupiny Hraničář Červená Voda (konkrétně 5), dále Vendolband, Country klub Vendolí a nesměli chybět
ani domácí, tedy PS Vysočina Svitavy. Finální hra byla velmi vyrovnaným bojem téměř do poslední kuželky.
1. místo Štatláci 2. (Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda)
2. místo Úžasňákovi (Pionýrská skupina Vysočina Svitavy)
3. místo Fanny a spol (Pionýrská skupina Vysočina Svitavy)
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další ročníky bowlingových turnajů. Gratulace vítězům!
Lucie Fišerová

Spinning centrum Jan Faltýnek Svitavy
Sportovní hala Na Střelnici
•

Individuální přístup.

•

Lekce vedou certifikovaní instruktoři.

•

Sociální zázemí - součástí Spinning centra
jsou vlastní sprchy a šatny.

•

Moderní rezervační systém.

•

Ranní lekce.

•

Lekce Spinning body form.

Info a rezervace: www.spinning .cyklofaltynek.cz
Těší se na Vás tým instruktorů Spinning Jan Faltýnek
Zapomeňte na cvičení!
Přijďte se pobavit!
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Pavlína Šmerdová
tel.: 737 389 797 / e-mail: plavani.kajmanek@email.cz
facebook.com/kajmanek.pavlinasmerdova
www.kajmanek.cz

Kulturní nabídka
18. Pá / 20:00/ klub Tyjátr

25. Pá / 20:00 / klub Tyjátr

Dj´s Session

Schodiště

dabováno / 96 minut

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

Externí koncert SKS. Vstupné 150 Kč na místě,
předprodej v recepci Fabriky od 11. 10.

18. - 19. / Pá, So / 19:30

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

21. Po / 9:00 - 10:00 / Fabrika
Lesní školka
Povídání se zakladatelkou Lesní školky u Svitav
Světlanou Macků.

 12:00 – 18:00, Út / 9:00 – 18:00 / Fabrika
Bazárek podzim – zima

22. Út / 18:00 / klub Tyjátr
Fotoalbum
Prázdniny nám skončily a vy jistě máte spoustu
zážitků, které jste zachytili na váš fotoaparát.
Byla by škoda, aby vzpomínky byly uložené
v počítači. Přijďte si na ně udělat fotoalbum dle
vaší fantazie. Cena 199 Kč včetně materiálu.

23. 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

24. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
Hudební nástroje Himálaje
Přednáška s promítáním o zimní cestě k Everestu. Přednáší a předvádí ukázky hry na hudební nástroje - Karel Kocůrek. Akce je součástí
doprovodného programu k výstavě Všechny
barvy Nepálu – Země tibetské thangky.

25. Pá / 16:00 - 21:00 / MC Krůček

26. So / 18:00 / klub Tyjátr
Snow Film Fest
Večer plný špičkových filmů! Extrémní lyžování,
zimní lezení, snowkiting, skialpinismus
a další zimní šílenosti! Přijďte si užít příjemné
odpoledne a večer s vůní dálek a dobrodružství.
Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci sleva 50%,
děti do 15 let zdarma.

Vstupné: 120 Kč / děti od 15 let / 100 Kč /

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
22. - 23. / Út, St / 19:30

Plán útěku USA 2013
Ven se ještě nikdo nedostal. Ale teď jsou na
to dva! Legendy Sylvestr Stallone a Arnold

 18:00 / divadlo Trám
Cokoliv od Mariana Pally + Někdo Praha:
Uměl lítat
Autorské čtení Mariana Pally

27. Ne / 15:00 / divadlo Trám
Hana Voříšková Choceň + Muziga Vysoké
Mýto: Pohyblivé obrázky
Bas les pattes Vilecresnes Francie: Pinocchio
Naopak DŠ Svitavy: Chlebová Lhota
Málo DŠ Svitavy: Haló, Jácíčku!

29. Út / 19:30 / Fabrika
Screamers - travesti show
předprodej IC Svitavy

30. St / 19:00 / Fabrika

Schwarzenneger se konečně potkají v jednom
filmu. Akční thriller. Režie: Mikael Hafström
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky
24. - 26. / Čt, Pá, So / 19:30

Příběh kmotra ČR 2013, premiéra!
Příběh velké lásky. Lásky k penězům. Podle
bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek.
Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se vypracoval na pozici šedé eminence české politiky. V hlavní roli akčního filmu Ondřej Vetchý.
Režie: Petr Nikolaev
Vstupné: 120 Kč / 99 minut
26. a 28. / So / 15:00 a 17:00, Po / 15:00

Divadlo Na Jezerce – Darda

Univerzita pro příšerky USA 2013

Vstupné 300 Kč, předprodej v recepci Fabriky
od 16.10.

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

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu o Severní Koreji,
Kimčongílie. Vstup volný

31. Čt / 16:00 / horní část náměstí
Dýně se valí do Svitav
Halloweenské odpoledne pro děti, od 17 hodin
strašidelná duchotéka v maskách a od 18 hodin
cesta Svitavského ducha.

vrací! Tentokrát je zastihneme během studií
na Univerzitě strachu, když ještě nebyli zrovna
nejlepší přátelé… Animovaný rodinný film studia PIXAR. Režie: Dan Scanlon
Vstupné: 70 Kč / dabováno / 109 minut
28. / Po / 17:00 a 19:30

Lásky čas předpremiéra!
Co kdyby se dalo žít nanečisto? Zábavný film
o lásce s trochou cestování v čase. Film Rich-

Večerní dílna tvořivosti – mega

arda Curtise, tvůrce komedií Láska nebeská,

Podzimní tvoření pro maminky, rodiče s dětmi.
Vyrábíme věneček na dveře.

Notting Hill, Čtyři svatby a jeden pohřeb.

 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
K poslechu i tanci zahraje dechový orchestr
Jarda Gang Svitavy s kapelníkem Jaroslavem
Dvořákem. Vstupné 50 Kč

25. – 28. pá – po / divadlo Trám, klub Tyjátr

Kino Vesmír

Skvělou romantickou komedii uvádíme v české

18. - 20. / Pá / 17:00, So, Ne / 15:00 a 17:00

30. / St / 19:30

předpremiéře!
Vstupné: 120 Kč / titulky

Zataženo, občas trakaře 2 USA 2013

Carrie USA 2013

Na malé i velké diváky čeká setkání s čipernými

Všichni budou znát její jméno… Nové zpra-

okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími

cování slavného hororu Stephena Kinga.

Posed

opičkami… Animovaná komedie. Režie: Cody

Režie: Kimberly Pierce

Podzimní setkání divadel - více na str. 1 a 13

Cameron a Kris Pearn

Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 100 minut

Sport
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

 14:00 / hala Na Střelnici
Svitavy - Hattrick Brno
Florbal: 1. liga mužů

 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice
Basketbal: Mattoni NBL – muži

27. Ne / 12:15 / Svitavský stadion
TJ Sy - Admira Praha
Kopaná: ČLD U19, TJ Sy A - Dobrovice 14:30
- divize muži

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

 11:30, 14:15 / hřiště v Lačnově
Polička - Letohrad
Hokejbal: MČR-MŽ, MČR - SŽ / 10:00 a 12:45
1HBC SY - Č. Třebová

 15:30/ hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy B – Sokol Karviná
Basketbal: II. liga – muži

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

 19:30 / hala Na Střelnici
Svitavy - Česká Lípa
Florbal: 1. liga mužů

20. Ne / 8:30 / hala Na Střelnici
TJ Basketbal Svitavy B – BCM Ostrava
Basketbal: II. liga – muži

 9:00 / tělocvična ZŠ Felberova
Turnaj
Volejbal: KP starších žákyň

 11:00 / hala Na Střelnici
Turnaj
Florbal: 1. liga žen

26. So / 12:30 / Svitavský stadion
TJ Sy - Sokolov
Kopaná: U17 a 14:30 U16, ČLD

 14.00 / hřiště v Lačnově
1HBC SY - Chlumec nad Cidlinou
Hokejbal
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