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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
únor 2014
město

Rákosníčkova hřiště
V roce 2012 byl představen projekt společnosti Lidl Rákosníčkova hřiště. Jeho cílem je rozšířit možnosti, kde si děti mohou bezpečně hrát. Při realizaci konceptu se společnost spojila s autorem
oblíbené kreslené postavičky Zdeňkem Smetanou, který byl nápadem nadšen a podpořil ho.
Během první fáze, v roce 2012, vznikla dětská hřiště v celkové hodnotě 16,5 miliónu Kč v jedenácti městech po celé ČR. V roce 2013
o umístění hřišť rozhodlo hlasování veřejnosti, na jehož základě
postupně vzniká celkem 19 hřišť po celé republice. Do konce roku
2014 jich plánují postavit celkem padesát.
Do projektu se můžete zapojit i vy, tím, že pošlete svůj hlas. Vloni
se Svitavy také o hřiště ucházely, ale měli jsme malou podporu od
občanů - málo hlasů. Proto vás nyní o ni prosíme. Nestojí vás to
nic a můžeme mít nejen další krásné dětské hřiště, ale každý hlasující může zároveň vyhrát jednu ze sta atraktivních cen - dětská pískoviště, odrážedla a koloběžky, stolní hry a další hodnotné ceny.
Hlasovat můžete od 3. do 28. února i zde:
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz

Kulatý stůl o transformaci nemocnic
Kulaté stoly se již staly tradicí a dávají občanům možnost se vyjádřit k různým oblastem života města. Tentokrát
jde o téma velmi závažné a odpovídat na vaše dotazy bude nejen vedení města, ale i předseda představenstev
pěti krajských nemocnic Pavel Havíř a 1. náměstek hejtmana PK Roman Línek. Pokud vás zajímá, jak bude transformace dále probíhat a co čeká Svitavskou nemocnici, přijďte v pondělí 17. února v 16 hodin do velké zasedací
místnosti městského úřadu (T. G. Masaryka 25).
Starosta David Šimek, Jana Pernicová, Dagmar Baťová - krajské zastupitelky

Zveme vás na Svitavský ples
Vážení přátelé dobré hudby, tance a zábavy,
svitavský ples se bude konat v prostorách Fabriky v pátek 21. února ve 20 hodin. Navazuje na tradici úspěšných plesů
města Svitavy. Bude zahájen vystoupením taneční skupiny Gamilla ze Svitav. K tanci a poslechu v hlavním sále zahraje
skupina LUCKY BAND z Hradce Králové, která se bude střídat s DJ Jardou Marcalem z Českých Heřmanic. V předsálí nás
potěší již ve Svitavách známá cimbálová muzika Slovácko mladší z Mikulčic. Součástí plesu bude i tradiční bohatá Soutěž
o ceny. Cena vstupenky zůstává na úrovni roku 2013, tedy 250 Kč. V ceně je výše uvedený bohatý program, uvítací drink, malé občerstvení a půlnoční guláš. Vstupenky na akci měsíce února 2014 lze zakoupit již od 15. ledna
Eva Huschková

v Informačním centru města Svitavy, náměstí Míru 48.

Krytý plavecký bazén - jarní prázdniny
Datum

čas

čas

omezení v provozu

pondělí 10. 2.

9:00 - 20:00

úterý 11. 2.

5:00 - 11:00

středa 12. 2.

9:00 - 20:00

-

čtvrtek 13. 2.

9:00 - 20:00

16:00 - 17:30 (2 dráhy pronajaty)

pátek 14. 2.

5:00 - 11:00

13:00 - 21:00

16:00 - 17:30 (2 dráhy pronajaty)

sobota 15. 2.

10:00 - 12:00

14:00 - 19:00

-

neděle 16. 2.

-

14:00 - 20:00

-

13:00 - 19:00

16:00 - 17:30 (2 dráhy pronajaty)

Změna otevírací doby v době jarních prázdnin - zimní stadion
Datum

čas

čas

sobota 8. 2.

10:00 -12:00

14:00 - 16:00

19:00 - 21:00

neděle 9. 2.

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

-

ponděli 10. 2.

10:00 - 12:00

15:00 - 17:00

-

úterý 11. 2.

10:00 - 12:00

15:00 - 17:00

-

středa 12. 2.

10:00 - 12:00

15:00 - 17:30

-

čtvrtek 13. 2.

10:00 - 12:00

15:00 - 17:00

-

pátek 14. 2.

10:00 - 12:00

15:00 - 17:30

-

sobota 15. 2.

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

19:00 - 21:00

neděle 16. 2.

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

-

V případě špatného počasí a kvality ledu bude bruslení zrušeno.

čas

Den bezpečnějšího internetu – kyberšikana
Mezinárodní síť INSAFE organizuje každoročně Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day), jehož cílem je
podnítit bezpečnější a zodpovědnější užívání online i mobilních technologií především začínajícími a mladými uživateli. Motto letošního ročníku je „Vytvořme společně lepší internet…“ a připadá na 11. února.
Městská knihovna společně s Mateřským centrem Krůček se připojují ke Dni bezpečnějšího internetu přednáškou por. Mgr. Hany Kaizarové na téma kyberšikana. Beseda je určena pro rodiče, konat se bude v pondělí
24. února v 16 hodin v aule Fabriky.
V dětském oddělení knihovny bude po celý únor k dispozici test, ve kterém si mohou děti ověřit své znalosti. Ve středu
12. března v 15 hodin pak přijde Hana Kaizarová mezi děti do knihovny a upozorní na různá nebezpečí, které jim
hrozí při využívání online technologií a sociálních sítí.

			

Milada Vacková

24. / Po / 19:00 / Fabrika

CZECH VIRTUOSI & SÓLISTKA ESTHER YOO - od baroka po současnost
Komorní orchestr Czech Virtuosi vznikl a zahájil svou koncertní činnost právě před dvanácti lety. Anglicko-italský název představuje zemi původu jakož i
úroveň, kterou soubor hodlá reprezentovat. Za období své bohaté koncertní
činnosti má ansámbl na kontě 300 koncertů, z nichž dobrá třetina patří pódiím zahraničním. Členy souboru jsou koncertní mistři a sólisté na dechové
nástroje dvou brněnských těles – Filharmonie a Janáčkovy opery. Doménou
orchestru je hudba Mozartova, čemuž odpovídá i základní obsazení orchestru – 33 hráčů. V širokém repertoáru tělesa jsou však zastoupena – v odpovídajícím obsazení - i díla světových mistrů od baroka po současnost, a to nejen skladby symfonické, ale i duchovní
(kantáty a oratoria) a závažná díla operní - každoročně se účastní festivalu Pocta Verdimu v Brně. S Czech Virtuosi přijede do Svitav Esther Yoo. Poprvé jako sólistka stála před orchestrem již v osmi letech, v prestižních světových soutěžích vybojovala řadu prvních a druhých cen. Letos bezmála desetkrát vystoupí s věhlasnými evropskými orchestry, mj. s Filharmonickým královským orchestr a dirigentem Lorinem Maazelem.
Vstupné: 160 Kč (Pro členy KPH: 80 Kč). Předprodej vstupenek od 10. února v recepci Fabriky

26. / St / 19:00 / Fabrika

Věra Špinarová & Adam Pavlík BAND - rocková stálice u nás
Věra Špinarová patří ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro svůj
nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech se stala jednou z nejoblíbenějších zpěvaček.
Má celou řadu krásných hitů, například Meteor lásky, Music box, Bílá jawa
250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád.
Jako prestižní záležitostí v roce 2007 bylo pozvání na koncert Joe Cockera,
který nemá nikdy na svých koncertech hosty ani předskokany. Věru Špinarovou doprovodí skupina Adam Pavlík BAND. Adam Pavlík - klávesy, zpěv; Petr
Žůrek – bicí; Ivo Šindel – kytara, klávesy, zpěv; Jiří Hrabovský – basa, zpěv;
Milan Sýkora – kytary, zpěv
Vstupné: 390 Kč. Předprodej vstupenek od 2. prosince 2013 v recepci Fabriky.

27. / Čt / 19:00 / Fabrika

Divadlo Kalich PRAHA (přeloženo z prosince 2013)
Miguel De Cervantes – Milan Lasica – Julius Satinský – Vladimír Strnisko: DON QUIJOTE
Klasika, jak ji neznáte.
Španělskou klasiku si Milan Lasica a Július Satinský původně upravili pro sebe.
Po Satinského odchodu hledal Lasica, které herecké dvojici by hru předal. Osobitá úprava klasického příběhu z dílny
slovenské legendární dvojice v podání českých hereckých hvězd Jiřího Lábuse
a Oldřicha Kaisera, doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka s texty Milana Lasici
a Tomáše Janovice. Slovenská premiéra se uskutečnila 10. listopadu 2006 ve Štúdiu L+S.
Režie: Vladimír Strnisko; Scéna: Ivo Žídek; Kostýmy: Josef Jelínek;
Hudba: Jaroslav Filip a Miroslav Kořínek; Texty písní: Milan Lasica a Tomáš Janovic
Překlad a dramaturgie: Jan Kolář
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
www.divadlokalich.cz
Délka představení: cca 115 minut s přestávkou
Vstupné: 300 Kč

Fiona a Šrek provázeli dětským karnevalem
Malí i velcí návštěvníci převlečení za nejrůznější pohádkové bytosti zavítali v neděli 2. února do svitavské Fabriky.
Tradičním karnevalem s programem s pohádkovou tématikou provázeli zástupci pořádajících organizací MC Krůček a DDM Tramtáryje, kteří letos na sebe vzali podobu Šreka a Fiony. Dostavili se i rytíř na koni, drak nebo bílá
paní. Pro 180 dětí s rodiči či prarodiči zahrála kapela REZ. Pozornost dětských účastníků směřovala také ke skákacímu hradu a ti úplně nejmenší zase obsadili babykoutek. Pohádkové drinky míchal pan Gregor a nechyběly ani
perníčky pro Jeníčky a Mařenky, které si malí pekaři mohli upéct a ozdobit přímo v sále. Karneval podpořily město Svitavy, SKS, Fabrika, ERA - finanční centrum Svitavy, VZP, Nekvinda a SZŠ.

Sylva Horáková

Karneval na ledě
V sobotu 1. února proběhla akce DDM Tramtáryje Svitavy Karneval na ledě. Akce proběhla úspěšně, i když počasí nám moc nepřálo (foukal silný studený vítr). Děti i rodiče, kteří se zúčastnili, tak strávili pěkné odpoledne plné
soutěží. Karneval byl ukončen společným bruslením v živém hadu. Všichni soutěžící si odnesli drobné dárky. Budeme se opět těšit na vaši účast v příštím roce.

Zaměstnanci DDM Tramtáryje Svitavy

Kurzy první pomoci pro děti
Již delší dobu Krůček pořádá kurzy první pomoci pro dospělé. Novinkou je výuka základů problematiky první pomoci předškolních a mladších školních dětí. Zážitkovou, zábavnou a podle věku přijatelnou formou se děti naučí jak postupovat u resuscitace, základních zranění a jak zavolat pomoc. Pomůckou pro výuku je pro ně přijatelný model a inetraktivní naučné karty. Součástí je též zdravotní výchova pro děti od 2 let.
V MC budeme vaše děti vzdělávat v oblasti první pomoci a zdravotní výchovy v rámci čtvrtečních klubů - Montessori center. V dopoledních klubech pro děti do 3 let a v odpoledních pro děti starší. Součástí výuky v centrech je
také angličtinka pro nejmenší a přednášky, např. o správném čištění zoubků. O termínech konání budete informování v nepravidelném měsíčním programu.

Kateřina Krausová

Kulturní nabídka
6. Čt / 18:00 / klub Tyjátr

Vladivojna La Chia – autorské čtení a recitál. Zpěvačka, skladatelka, výtvarnice Vladivojna La Chia bude číst ze svých zábavných
povídek, zpívat a hrát na akustickou kytaru
a elektrickou basu.
Vstupné 50 Kč

 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio
Moravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Brno Jiřího Jahody
a Rudolfa Mrazíka.
Vstupné: 160 Kč / členové KPH 80 Kč.
Předprodej od 24. 1. v recepci Fabriky

7. Pá / 8:30 a 10:30 / Divadlo Trám

DOcela MAlé divadlo Svitavy: R.U.R. aneb
Děsivý sen.
Známý příběh o světě, kterému technika
přinesla zkázu civilizace, nekončí temně. Karel
Čapek věří, že jedinou nadějí pro budoucnost
je láska, zázrak nového života. Ve hře divadla
DOMA se láska objeví v nečekané podobě. Po
představení následuje povídání o cestě divadla
na Island.
Doporučeno pro SŠ a 7. – 9. roč. ZŠ / vstupné:
30 Kč

 19:30 / Fabrika
Maturitní ples SOU Svitavy
 20:00 / čajovna Namasté
Café Industrial: koncert
Nadžánrová kapela mísící prvky jazzu, rocku,
elektroniky a ambientu s filozofickými texty se
ráda přizpůsobuje místu, kde hraje, a vytváří
tak originální interakci s místem a publikem.
Vstupné dobrovolné

 20:00 / klub Tyjátr
DEATHWARD + RECYCLER ZZ TOP + LADY
KATE
• DEATHWARD / progressive-death / Turnov
• RECYCLER ZZ TOP /southern rock / Liberec I - Staré Město
• LADY KATE /gothic-heavy / Jihlava
• Vstupné: 100 Kč

 20:00 / Fabrika
Ples pěveckého sdružení Dalibor
Vstupné: 120 Kč. Předprodej v recepci Fabriky

9. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

POHÁDKOVÉ NEDĚLE V TRÁMU
Martin Hak Brno: O Červené Karkulce

 20:00 / klub Tyjátr
KADERUS BLUES + YESBLUES

12. St / 13:00 / Fabrika

KADERUS BLUES / blues-acoustic / Moravská
Třebová. Muzikanti úročí roky strávené
v bigbítových kapelách a zkušenosti jim dovolují
s nadhledem vyjádřit expresivitu, dynamiku, cit
a vše, co interpretace blues potřebuje.
YESBLUES / kapela z Jeseníku, která působí na
bluesové scéně od roku 2001.
Vstupné: 70 Kč

Domov Na Rozcestí

18. Út / 18:00 / Fabrika

Byla jednou jedna malá holka a kromě toho,
že měla moc ráda červenou barvu na všem,
co nosila, taky si ráda hrála na zahrádce pod
oknem do kuchyně.
Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy

Valentýnský ples

14. Pá / 10:00 / Svitavský stadion
(nad kurty)

Ledové sněhové sochaření. Jedinci i sku-

Valentýnský taneční večer ZŠ Riegrova
 18:00 / klub Tyjátr
Trička s dekorací z voskové batiky

piny, povolte uzdu své fantazii a kreativitě
a přijďte vytvořit originální sněhovou sochu.
Vaše výtvory oceníme originální cenou.
Vstupné 40 Kč

S novým rokem se hodíme do parády a vytvoříme
si originální slušivá trička. Materiál zajištěn, jen si
s sebou doneste bavlněné tričko. Cena 199 Kč

 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice

Piškotéka

K tanci i poslechu zahraje Dechový orchestr
Astra Svitavy pod vedením kapelníka Pavla
Pospíšila.
Vstupné: 50 Kč

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

20. Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika

 21:00 / klub Tyjátr
HOUSE JUICE Bloody Valentine

Divadelní společnost J. Jurištové Praha:
O medvědu Ondřejovi

Čeká vás velkoplošná projekce + laser show
Djs:
• Mylo Glenn / Houseland
• Lexinger / sy-tech
• Zetes / sy-tech
• Jeanlige / sy-tech
• BTTU / Fleshpot
• PornZ / b2m
Vstup od 15 let. Vstupné: 50 Kč

Na zámku potřebují krále, ale princezna se
nechce vdávat. Jediný Ondřej v přestrojení za
medvěda najde cestu k princezně a k jejímu
srdci. Doporučeno pro MŠ, 1. st. ZŠ / vstupné:
45 Kč

15. So/ 9:00 - 12:00 / čajovna Namasté

Čajové taneční - Bellydance s Pavlínou
Skalskou

Čajové taneční - tříhodinová lekce salsy pro
začátečníky i mírně pokročilé s Lantem Ravonjisonem. Na kurz je třeba se přihlásit předem
buď osobně (v čajovně), nebo na mob.: 736
619 384.
Vstupné 200 Kč

Zveme vás na tříhodinový kurz Základy orientálního tance. Naučíte se několik základních
prvků tohoto tance, dozvíte se něco málo
z jeho historie a čeká vás také jedno profesionální vystoupení. Součástí bude minikurz arabštiny a krátké povídání o Káhiře,
současném srdci orientálního tance. Na kurz
je třeba se přihlásit předem buď osobně
(v čajovně), nebo na mob.: 736 619 384.
Vstupné 200 Kč

 17:00/ čajovna Namasté
Zpívání indických manter a jiných písní
s Davidem Breiterem

 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování s workshopem Andreje Koláře

Vstupné dobrovolné

Vezměte s sebou krom kamarádů také bubny

8. So / 9:00 - 12:00 / čajovna Namasté

nebo i jiné nástroje. Workshopem nás provede
muzikoterapeut Andrej Kolář.
Vstupné dobrovolné

 16:00 / Fabrika – aula
Přednáška - Nový občanský zákoník pro
občany
 19:00 / čajovna Namaté
Být skvělou mámou
Přednáška terapeutky AFT Jitky Studénkové.
Tématem podvečerního setkání bude, jak
elegantně zvládnout pocity bezmoci, vzteku,
lítosti (a pochopitelně dalších), které nás v roli
maminek potkávají.
Vstupné dobrovolné

21. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Abraxas

Rok 2014 je pro skupinu Abraxas nabitý novinkami. I přesto, že funguje na scéně už 38 let,
vydává na podzim nové album a hned začátkem
roku 2014 dvojalbum Tribute Abraxas, kde
více jak 24 skladeb od Abraxas hrají spřátelení
hudebníci jako Tata Bojs, Roman Holý, Kamil
Střihavka, Fanánek, Vilém Čok, Vojta Dyk a další.

V hlavní roli: Samuel L. Jackson
Režie: José Padilha
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 121 minut

Předprodej od 3. 2. vstupné 100 Kč (Fabrika
a klub Tyjátr), na místě 120 Kč

Vstupné: 50 Kč v 17:00 - dabováno / ve 20:00
- titulky / 164 minut

 20:00 / Fabrika
Svitavský ples

Hobit: Šmakova dračí poušť USA 2013

22. / So / 17:00 a 19:30

Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na
jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem
a třinácti trpaslíky. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu
a ztracené království trpaslíků Erebor.
Režie: Peter Jackson
Vstupné: 100 Kč / 17:00 - dabováno / 20:00
- titulky / 161 minut

Herkules: Zrození legendy USA 2013

Vstupné: 250 Kč. Předprodej v informačním
centru.

22. So / 18:00 / čajovna Namasté

Čína: cestopisné vyprávění Honzy Mazáka
a projekce fotek ze Sichuanu (Sečuanu)
Součástí bude ochutnávka několika čajů z proslavených čínských oblastí.
Vstupné dobrovolné

 18:00 / klub Tyjátr
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je pásmo filmů o skutečném
životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Přijďte si užít
příjemné odpoledne a večer s vůní dálek
a dobrodružství.
Vstupné: 80 Kč, děti do 15 let vstup volný,
důchodci a studenti: 50% sleva

Kino Vesmír
6. / Čt / 19:30
Špinavý trik USA 2013
Jeden z nejpozoruhodnějších skandálů
v dějinách USA. Špičkový podvodnický pár
spolupracuje s agentem FBI, který se úplně
vymkl kontrole… Kriminální film.
Režie: David O. Russell
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 129 minut
7. - 8. / Pá / 19:30, So / 17:00 a 19:30
Krásno ČR 2013
Osobitá černá komedie. Krásno je jezero nad
Šumperkem. Sem přijíždí dva přátelé a rozjíždí
se spirála cynických, vtipných i zamotaných
situací. Krimi komedie.
Režie: Ondřej Sokol
Vstupné: 110 Kč / 119 minut
11. / Út / 17:00 a 20:00

Hobit: Neočekávaná cesta USA 2012
Od režiséra trilogie Pán prstenů. Filmová
událost roku! Fantasy film – Středozemí
60 let před Pánem prstenů. Bilbo Pytlík na
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si znovu
nárokovat ztracené trpasličí království Erebor,
o které hobity připravil drak Šmak… Jednoduchý zlatý prsten je spojen s osudem celé
Středozemě takovým způsobem, jaký Bilbo
nemůže zatím ani tušit…
Podle J. R. R. Tolkiena, režie: Peter Jackson

12. / St / 17:00 a 20:00

13. - 16. / Čt, Pá, So, Ne / 17:00 a 19:30
Dědictví aneb Kurvaseneříká ČR 2014
Poračování komedie Dědictví aneb
Kurvahošigutntag z roku 1992. Vrací se opět
Bohuš v podání Bolka Polívka, Arnošt Goldflam, Jiří Pecha a další. Podle scénáře Bolka
Polívky, režie: Robert Sedláček
Vstupné: 130 Kč / 106 minut
18. / Út / 19:30
Zlodějka knih USA 2014
Odvaha ukrytá mezi řádky. Příběh dívky, která
se během 2. světové války dostane do německé
pěstounské rodiny… setká se s židovským uprchlíkem… Válečné drama o hledání krásy i v těch
nejošklivějších časech! Režie: Brian Percival
Vstupné: 100 Kč / titulky / 131 minut
19. / St / 19:30

Výpravná akční podívaná. Ohromující scény
na moři, pevnině i v aréně… Starověká antická
legenda ožívá! Půl bůh, půl člověk bojuje proti
nejnebezpečnějším stvůrám…
Režie: Renny Harlin
Vstupné: 100 Kč / titulky / 90 minut
30. 1. / Čt – 1. 2., So / 19:30
Já, Frankenstein USA 2013 PREMIÉRA!
Adam je monstrum vytvořené šíleným doktorem Frankensteinem před 200 lety. Přežil do
dnešní doby, kdy může ovládnout celý svět…
Akční fantasy podle komiksové předlohy.
Režie: Stuart Beattie
Vstupné: 120 Kč / od 12 let / titulky / 92 minut

Sport
8. So / 14:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy B - BK Valašské Meziříčí
Basketbal: 2. liga muži

9. Ne / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy B- Spartak Uherský Brod
Basketbal: 2. liga muži

15. So / 9:00 / hala Na Střelnici

Prodloužený víkend USA 2013

Český pohár st. žáků – turnaj

Romantické drama od tvůrců filmů Lítám v tom
a Juno. Příběh ženy, kterou opustí muž. Ona
potká zločince na útěku… Kate Winslet, Josh
Brolin, Tobey Maguire a další
Scénář a režie: Jason Reitman
Vstupné: 110 Kč / titulky / 111 minut

Volejbal: 8 družstev

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – ŠSK Šlapanice
Volejbal: 1. liga – juniorky

20. / Čt / 19:30

 17:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - BK Opava

Blízko od sebe USA 2013

Basketbal: Mattoni NBL

Taková normální rodinka, prolezlá alkoholismem, různými závislostmi a starými konflikty. Když se všichni sejdou, není to poklidný dýchánek… Meryl Streep, Julia Roberts,
Ewan McGregor a další v komedii i dramatu
navrženém na dvě nominace Zlatý Glóbus.
Režie: John Wells
Vstupné: 100 Kč / titulky / 130 minut
21. / Pá / 19:30

RoboCop USA 2013
Remake úspěšného akčního filmu. Nyní jde
o příběh nové generace. Rok 2028. Příběh policisty, který získá neuvěřitelné schopnosti, aby
mohl bojovat proti zlu.

16. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

Český pohár st. žáků – turnaj (pokračování)
Volejbal: 8 družstev

22. So / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II
Volejbal: 1. liga – junioři

 10:00 / gymnázium
TJ Svitavy - BK KARA Trutnov
Basketbal: oblastní přebor U 15

 15:00 / Čenkovice
Výjezd aut na sjezdovku Svitava
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