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

Oznámení o zahájení geodetických prací
Oznamujeme Vám, že v letošním roce v období od 14. dubna do 15. prosince budou zaměstnanci našeho odboru provádět měřické a stabilizační práce v základním bodovém poli na území Vašeho města. Podle ustanovení zákona č. 200/1994 Sb. jsou uvedené práce konány ve veřejném zájmu a jejich provádění se oznamuje veřejnou vyhláškou, kterou přikládáme.			
Jan Řezníček
vedoucí odboru geodetických základů

Akci neorganizuje město
Vážení občané,
pokud jste ve schránce objevili přiložený leták
a domníváte se, že se akce odehrává ve spolupráci s městem, musíme vás upozornit, že se
mýlíte. S uvedenou firmou nemáme nic společného, snímek není povinný a měření není
povinným podkladem pro průkaz energetické náročnosti budovy - ta se stanovuje na základě výpočtu.
Zuzana Pustinová

Podnikatelé mohou opět poměřit síly
v celorepublikovém klání
Někdo s podnikáním začal doma v garáži a nyní své výrobky vyváží do celého světa, jiný přišel s nápadem, který nyní kopíruje asijská konkurence.
Podnikatelé mají opět možnost podělit se o své zajímavé příběhy s ostatními
a zvítězit v celorepublikovém podnikatelském klání. Devátý ročník soutěží Vodafone Firma roku 2014 a GE Money Bank Živnostník roku 2014
právě začíná.

Přihlásit se mohou malé a střední firmy působící
v České republice s nejméně dvouletou účetní
historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky
platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů. Prvním
krokem k celorepublikovému titulu je vítězství
v krajském kole. Právě díky tomuto širokému záběru
ve všech regionech celé České republiky jsou soutěže jedinečné. Krajský vítěz posléze v celostátním
kole reprezentuje nejen sám sebe, ale celý region.
Zatímco u Živnostníka roku rozhoduje o pořadí
v kraji porota na základě podnikatelských příběhů, u vítěze Firmy roku je důležitým faktorem také
tzv. finanční „scoring“, který hodnotí finanční stabilitu společností.
„Víme, že uspět na trhu není snadné. Víme, že přijít s revoluční myšlenkou chce inspiraci. Víme, že podpora a zkušenosti jsou k nezaplacení, a proto Vodafone podporuje soutěž Firma roku již po sedmé. Jsme rádi, že podnikatelům můžeme dát příležitost ukázat, co umějí, předvést svoje know-how a sdílet zkušenosti. Nejsme jen poskytovatelem telekomunikačních řešení, podporujeme podnikání malých i větších firem. Jste-li hrdí na své úspěchy
v podnikání, přihlaste se do soutěže Vodafone Firma roku 2014, rádi vás uvidíme,“ uvedla obchodní ředitelka pro
firemní zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic Milena Linhartová.
V roce 2013 se v Pardubickém kraji přihlásilo 211 firem a 221 živnostníků. Nejlepší firmou Pardubického kraje se
loni stala společnost Příhoda, jež vyrábí tkaninová potrubí a vyústky určené pro použití v budovách jako součást
vzduchotechnických zařízení. „Myslím, že vítězství nás povzbudilo a ukázalo nám, že nás živí nejen práce, ale že
jsme oceňováni i okolím,“ uvedl ředitel společnosti Zdeněk Příhoda. Titul nejlepšího živnostníka si odnesl cukrář
a pekař Pavel Janoš, který pokračuje ve více než stoleté tradici cukrářské výroby jeho rodiny. Zabývá se pečením
medových perníků, které se dostaly až na stůl papeže Benedikta XVI, britské princezny Anny nebo hudební skupiny Smoke.
„Jsme rádi, že můžeme být i letos partnerem soutěže Živnostník roku, která nejen nám přináší možnost vidět,
jak kvalitní a pracovití jsou živnostníci v České republice. Pro soutěžící to představuje šanci předvést své řemeslo
a úsilí, které do něj každý den vkládají. Hlavním přínosem pro účastníky je získání nových kontaktů pro další rozvoj jejich podnikání a díky silné medializaci se dostávají do povědomí široké veřejnosti,“ říká ředitel komerčního
bankovnictví GE Money Bank Jan Novotný.

Cení se také nápad a odpovědnost
Společnost Vodafone dlouhodobě patří k lídrům v oblasti společenské odpovědnosti v České republice. Není proto divu, že v rámci podnikatelských soutěží zvolila partnerskou kategorii Vodafone Odpovědná Firma roku. Ta
oceňuje ty společnosti, které svým chováním kupříkladu šetří životní prostředí, nadstandardně naslouchají potřebám svých zaměstnanců nebo se výraznou měrou podílejí na rozvoji regionu, v němž působí. Ze 14 krajských finalistů si v roce 2013 celorepublikový titul odnesla strojírenská společnost ZLKL z Olomouckého kraje, která vyvinula motorové vozítko pro hendikepované.

Dalším titulem pro podnikatele je GE Money Bank Inovátor roku, který oceňuje inovace uvedené do praxe. Prvním vítězem v historii soutěže se v roce 2013 stala společnost Flajzar z Jihomoravského kraje, jež vyrábí například
signalizační zařízení pro rybáře nebo GSM dálkové ovladače a pro niž jsou inovace otázkou bytí a nebytí. V této
kategorii je vybírán pouze jeden celorepublikový vítěz, nehodnotí se na krajské úrovni.
Až do 31. května se zájemci o účast v soutěžích mohou registrovat na internetových stránkách: www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz. Za registraci do soutěže získává každý 300 Kč na inzerci v katalogu Firmy.cz. Prvních 200 soutěžících, kteří kompletně dokončí přihlášku, získává předplatné Hospodářských novin na rok zdarma.
Účast v soutěžích je zcela bezplatná, soutěžící nehradí registrační ani jiný poplatek. Podnikatelské subjekty mohou
být do soutěží také nominovány svými známými, kolegy, zaměstnanci nebo zákazníky.

Helena Pirnerová

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ
Krajské kolo Pardubický kraj

18. 9. 2014

Volba Živnostníka roku 2014 v SMS hlasování veřejnosti

27. 10. – 12. 11. 2014

Volba Firmy roku 2014 – finálová porota

4. 11. 2014

Volba Živnostníka roku 2014 – finálová porota

20. 11. 2014

FINÁLE – Galavečer v Praze

4. 12. 2014

Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel
roku 2014
Startuje 6. ročník celorepublikové soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2014. Jedná se o prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném
pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.
Soutěž vyhlašují neziskové organizace - Česká abilympijská
asociace, o.s., Ledovec, o.s., Rytmus – Od klienta k občanovi,
o.p.s., Rytmus Benešov, o.p.s., Rytmus Liberec, o.p.s. a Agentura Osmý den, o.p.s.
“Soutěží chceme nejen ocenit firmy, ale také upozornit na fakt, že zaměstnat člověka se znevýhodněním je něco
samozřejmého, co může udělat každá firma,“ říká Ivana Dolečková, ředitelka České abilympijské asociace, o.s. Základní podmínkou nominace do soutěže je zaměstnání mimo chráněné prostředí na otevřeném trhu práce. Stejná šance letos proběhne ve dvou kolech – nejdříve budou zaměstnavatelé oceněni v krajích a poté se uskuteční
republikové vyhlášení v Praze.
Sběr nominací začal 10. března a potrvá do 30. dubna 2014. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v jednotlivých
krajích na konci května 2014. Republikové vyhlášení se uskuteční v polovině června 2014. Nominovat zaměstnavatele v šestém ročníku soutěže může široká veřejnost vyplněním online nominačního listu. Nominace budou vyhodnocovány odbornou komisí.

Vítězem soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel roku 2012 se může
chlubit Východočeské divadlo. „Zaměstnanec Dominik Rumpík je plnohodnotným členem obchodního oddělení, který ochotně a velmi
fundovaně odpovídá na veškeré telefonické dotazy,“ říká ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal.
Cílem Stejné šance je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se
zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby se znevýhodněním zaměstnávaly. Aktuální informace, nominační
listy i průběh předchozích ročníků naleznete na internetových stránkách Stejná šance: http://www.rytmus.org/stejnasance/ nebo www.
Ivana Dolečková

caacz.cz
Kontakt:
Česká abilympijská asociace, o.s.

Ivana Dolečková, ivana.doleckova@caacz.cz, Tel.: 774 554 720

Bloudění s mapou
V neděli 18. května se koná již 11. ročník pohodové orientační cyklojízdy „Bloudění s mapou“. Ano, je to tak. V letošním roce již načínáme druhou desítku této stále oblíbenější a stále více navštěvovanější cykloakce.
A i v letošním roce budete na svých kolech zavedeni do míst, kde jste zatím nebyli. Jsou připraveny tři trasy - 20, 40 a 60 km a tak si všichni bez
rozdílu výkonnosti přijdou na své. Zbývá si jen přát, aby vyšlo počasí a celou cestu nás provázelo sluníčko a neskutečná pohoda. A tak buďte nejpozději v 9 hodin připraveni na startu na obvyklém místě, na zahrádce
bowlingového a squashového centra Na Střelnici.

Pavel Křivka

Pionýrská skupina Vysočina Svitavy - jsme proškoleni!
Školení instruktorů a vedoucích se uskutečnilo v březnovém víkendu v Chroustovicích. Sešli se zde členové Pionýru ze všech koutů ČR. Z naší skupiny dorazilo 8 účastníků. V průběhu celého víkendu probíhaly
jednotlivé proškolující semináře zahrnující např. oblast pedagogiky a psychologie, práva, první pomoci
a hospodářství. Neminuly nás ani závěrečné testy, které proběhly v průběhu nedělního dopoledne. Výsledky jsme se dozvěděli během chvíle a s radostí oznamujeme, že jsme všichni úspěšně prospěli!
Vojtěch Plevák
Pionýrská skupina Vysočina Svitavy

Občanské právo v prostředí rodiny
- vzdělávací akce pro pedagogické a sociální pracovníky
Ve dnech 22. a 23. dubna se v prostorách komunitní místnosti Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila
první ze dvou vzdělávacích akcí pro pedagogické a sociální pracovníky s názvem Občanské právo v prostředí rodiny. Odbornou lektorkou je JUDr. Radka Medková, která v předchozích letech pracovala s obdobnou skupinou
účastníků v rámci výcviku mediačních nebo komunikačních technik. Vzdělávací akce patří mezi aktivity projektu
s názvem Svitavy - aktivity sociální prevence 2014. Projekt je součástí Programu prevence kriminality ve Svitavách
a je finančně podporován Ministerstvem vnitra ČR.
Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky s některými změnami občanského zákoníku souvisejícími s oblastí rodiny, závazkových vztahů, pracovně právních vztahů, které mohou při své práci pedagogičtí a sociální pracovníci využít.
Akce navazuje na obdobné každoroční vzdělávací akce pro cílovou skupinu cca 20 pedagogických nebo sociálních
pracovníků nejen MěÚ Svitavy, ale všech neziskových organizací (Bonanza, Květná Zahrada, Mateřské a rodinné
centrum Krůček nebo Děti patří domů), které se podílí na aktivitách, opatřeních, projektech nebo programech
města Svitavy zaměřených na práci s rizikovými dětmi nebo jejich rodinami. Kromě vlastního vzdělávacího obsahu a poznání novinek k vybraným tématům slouží tyto akce také k vytvoření vzájemných vazeb mezi jednotlivými
pracovníky. Pro přímou pomoc je tento moment často zásadní. Současné problémy rodin jsou natolik složité, že
vyžadují pomoc z více stran. Cílevědomý, dlouhodobý a komplexní přístup umožňuje účinně pomáhat. Principem
pomoci je cesta k samostatnosti, nikoliv přebírání odpovědnosti za rodiny nebo jednotlivce.
O dalším průběhu vzdělávací akce budeme informovat.
Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Program tvořivých dílen MC Krůček
6. 5. 2014 eko dílna 11-12 hodin, jednoduchá ryba z pedigu
6. 5. 2014 plstění z ovčí vlny, 13-17 hodin, zvládnou i děti, krásné přírodní tvoření, papírová květina pro maminky k nastávajícímu svátku - Den matek
13. 5. 2014 keramika v DNR 15 - 17 hodin, keramická dílna
v Café - Purkyňova
20. 5. 2014 - 13-17 hodin, malujeme na dlaždičky, výborné těžítko na ubrus na zahradě
23. 5. 2014 DNR v Krůčku, 9-12 hodin, pleteme podnos na
kávu nebo čaj z pedigu, všichni srdečně vítáni, pokračování
23. 5. 2014 Velká večerní dílna 16 - 21 hod, linoryt, z linolea si vyrobíme krásné obrázky, které pomocí barev budeme přenášet na papír nebo i na textil, pokud budete chtít, doneste si svá trička a budeme společně tvořit, přijďte si zavzpomínat na školní léta
Na naše společná setkání se moc těším a vítám Vaše nápady na další kreativní setkávání.
Děkuji za vaši přízeň Terča Veitová

DDM pořádá výlet na MEDVĚDÍ
SOUTĚSKU 31. 5. 2014
Trasa
jednodenní výšlap žebříky a loukami za probouzející se přírodou Alp
1. den
Odjezd ze Svitav cca v 4:30 hod do rakouské vesničky MIXNITZ ve Štýrsku, „zeleného srdce Rakouska“. Zde začíná náš turistický výšlap, který se skládá ze dvou částí. První absolvujeme všichni společně. Budeme stoupat skalnatým kaňonem po 164 žebřících podél vodopádů a tůní. Vystoupáme k hospůdce Guter Hirte, kde nabereme síly
na další úsek cesty. Vyzkoušet můžeme některou z místních specialit, doporučují zde chleba s domácím špekem
a vyhlášeným štýrským křenem. Náročnost dalšího úseku cesty si již každý může zvolit sám. Pokud se vydáte přes
vrchol Hochlantsch až do výšky 1 720 m (převýšení cca 500 m), budete odměněni nezapomenutelnými výhledy
na okolní vrcholky a jezero Teichalmsee, kde bude čekat autobus. Jako bonus máte možnost navštívit další panoramatickou restauraci Steirischer Jokl a dřevěný kostelík těsně pod ní. Druhá stezka je méně náročná a vede přes
zelené pastviny a louky kolem potoka Mixnitzbach. Obě cesty končí u jezera Teichalmsee. Tato túra do jedinečného koutu přírody nám připraví nezapomenutelné zážitky. Před jejím absolvováním však zvažte své fyzické možnosti. Od autobusu z Mixnitzu ke Guter Hirte překonáme výškový rozdíl přes 700 m, dále na vrchol Hochlantsch
až 1 270 m! Příjezd do Svitav cca ve 22:30 hod.
Základní cena zahrnuje:
dopravu autobusem, vstup do Medvědí soutěsky, průvodce
Cena nezahrnuje:
Pojištění jednotlivce
S sebou doporučujeme:
pevnou turistickou koženou obuv, pláštěnku a dostatek tekutin.
Cena 990 Kč/ osoba
Závazné přihlášky vč. platby do 10. 5. 2014, zájezd bude uskutečněn při počtu 35 účastníků.
Kontakt: Dům dětí a mládeže Svitavy, Pavlína Šmerdová, tel.: 734 287 284, e-mail: psmerdova@svitavy.cz

Vzpomínka na uskutečněné akce

Kulturní nabídka
1. Čt /14:00 / prostor u podchodu u Alberta

 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer na téma Rovnováha

13. Út / 18:00 / klub Tyjátr

V prostoru, kde se nachází Živá zeď, budete moci
do budoucna zhlédnout každý měsíc novou zajímavou výstavu z oblasti poezie, prózy, fotografie, kresby, grafiky či alternativního umění.
O premiéru se postará sbírka veršů a fotografií
Zdeňka Štěpánka.

Autorské i neautorské čtení z vlastních knih na
předem zadané téma, tentokrát budeme číst
o rovnováze. V tom, jak uchopíte vaše téma, se
fantazii meze nekladou. Vstup volný

Nelíbí se vám vaše lampička? Přijďte si vytvořit
svou vlastní. Výsledkem budete příjemně
překvapeni. Nutné se nahlásit na lwaltova@
svitavy.cz nebo na mob.: 734 287 286. Cena
299 Kč včetně materiálu.

 15:00 / kavárna Rarášek (dříve restaurace
AMD)
LOUTKOVÉ DIVADLO – JAK ŠEL KOZLÍK DO
SVĚTA

Nosíš crocs boty? A chceš na nich mít svoje vlastní
ozdoby? Tak to je dílna právě pro tebe. Dopolední fimo tvoření pro děti. Materiál zajištěn. Nutno
se nahlásit předem na: lwaltova@svitavy.cz, nebo
na mob.: 734 287 286. Cena 99 Kč.

Živá zeď 2

Veselá pohádka, vypráví o Kozlíkovi, který se
vydal do světa, aby mohl vysvobodit zakletou
princeznu. Vstupné: 50 Kč/os, předprodej
v kavárně Rarášek.

1. a 2.

Čt, Pá / 8:00 - 16:00 / kavárna
Rarášek (dříve restaurace AMD)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S RARÁŠKEM
Pro děti od 3 do 10 let. Cena: 330 Kč /1 dítě/1
den, 550 Kč/2 dny, sourozenec 300 Kč/1 den,
souroz. 450 Kč/2 dny. V ceně zahrnut každý den
oběd, 2 svačinky a ve čtvrtek i loutkové divadlo.

2. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
ZA MODLITBY ČERVŮ TOUR 2014
Setkání čtyř thrash metalových es v Tyjátru. Zastávka jejich turné „za modlitby červů 2014“.
Dvě české a dvě slovenské bandy. Zvuk dc
sound. Vstupné: 100 Kč

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

5. Po / 18:00 / Ottendorferův dům
Klavírní recitál Pavly Šefrnové
Jako host vystoupí Kateřina Lubojacká-kytara.
Zazní skladby J. L. Dusíka, J. Suka, B. Martinů,
M. C. Tedesca. Vstupné dobrovolné

6. Út / 19:00 / Fabrika
Dívčí válka

8. Čt / 9:00 / klub Tyjátr
ROZKVETLÉ BOTY

8. a 9. Čt a Pá / 8:00 - 16:00 / kavárna
Rarášek (dříve restaurace AMD)
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S RARÁŠKEM
Pro děti od 3 do 10 let. Cena: 280 Kč/1 dítě/1
den, 500 Kč/2 dny, sourozenec 250 Kč/1 den,
souroz. 400 Kč/2 dny. V ceně zahrnut každý
den oběd a 2 svačinky.

10. So / 10:30 / Ottendorferův dům,
městské muzeum a galerie
34. NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2014
Vernisáž fotografické výstavy, jejíž součástí je
vyhodnocení vítězů národní soutěže amatérských fotografů a slavnostní udělení cen za
účasti významných hostů, členů poroty a vystavujících fotografů z celé České republiky.

 20:00 / klub Tyjátr
Koncert kapel FLY FISH + DPM hudební
kanál band
FLY FISH /rock / Moravská Třebová
Rocková parta hrající svižný energický rock
s prvky funky.
DPM hudební kanál band /alternative-progressive / Boskovice
Vstupné: 50 Kč

11. Ne / 17:00 / čajovna Namasté
Mantry

7.

Zpívání manter i jiných duchovních písní
z různých tradic a kultur se zpěvákem i skladatelem písní Davidem Breiterem a jeho
přáteli.
Vstupné 108 Kč

Akademie ZŠ náměstí Míru

12. - 16. 9:00 - 18:30/ kavárna Rarášek

Vstupné: 320 Kč, 290 Kč. Předprodej v recepci
Fabriky. Pořádá Tomáš Grepl.
St / 10:00 pro školy, 15:00 pro veřejnost /
Fabrika

LETNÍ BAZÁREK (dříve restaurace AMD)
 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

 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ

Přijďte si nakoupit oblečení pro děti od vel. 80
do vel. 140 za výhodné ceny. A pokud chcete
prodat něco po svých dětech, stačí napsat na
e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz.

12.

Po / 9:30 – 11:30 a 14:00 – 16:00/
kancelář ZUŠ – 2. patro

Zápis do hudebního oboru

SPIRÁLOVÉ SLUNCE

14. St / 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ
 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování
Po měsíci opět zavítá do čajovny muzikoterapeut a perkusista Andrej Kolář. Těšit se můžete
na jeho bubenický workshop i na společnou
improvizaci. Bubny pokud možno s sebou.
Vstupné dobrovolné

15. Čt / 9:00 - 12:00 /

MC Krůček

Rodina a profese DVĚ STRANY TÉŽE MINCE
Členíte životní období na mateřství
a zaměstnání? Strávila jste několik let doma
péčí o dítě či blízkou osobu a děsíte se návratu
do práce? Máte hodně dětí a společnost vás
obviňuje, že se od ní necháváte vyživovat?
Chcete se vrátit po porodu brzy do práce
a mají vás za krkavčí matku? Seminář pod vedením Terezy Veitové. Nahlaste účast a hlídání
dětí na terca.veitova@gmail.com, mob.: 604
291 469

 14:00 – 16:00 / učebna výtvarného oboru
ZUŠ
Zápis do výtvarného oboru
 17:00 / klub Tyjátr
Večer pod lucernou s válečným veteránem
plk. Pavlem Vranským
Večer s českým letcem z dob druhé světové
války a přímým účastníkem bojů u Tobruku.
Plk. Vranský je nositelem Řádu T. G. Masaryka
a mnoha dalších českých i zahraničních vyznamenání.

16. Pá / 17:00 / dětské oddělení knihovny
Výtvarný workshop s knihou
Výtvarná dílna a povídání o ilustrování knih
s Marijou Kulina, ilustrátorkou knihy Emušáci
- Ferda a jeho mouchy.

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Cimbálovka Slovácko mladší

16. – 17. Pá – So / Fabrika, kino Vesmír
FAPS
11. festival amatérských pěveckých sborů: Carmina Burana. Festival je nesoutěžní přehlídkou
doprovázenou překrásnou tvůrčí atmosférou,
vzájemnou inspirací a novými přátelstvími.

18.

Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Jó, náš Jonáš - Damúza Praha
Pohádka na motivy Miloše Macourka.
Vstupné 50 Kč, rodinné pasy

Kino Vesmír
1. - 3. / Čt 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30
Amazing Spider - Man 2 USA 2014
Největší bitva, které se Spider-Man kdy
zúčastnil, se odehrává v jeho nitru. Být SpiderManem je skvělé, ale je strašné čelit nepříteli,
který je mnohem silnější než on sám…
Režie: Marc Webb
Vstupné: 130 Kč / do 15 let / 105 Kč
6. - 7. / Út, St / 19:30
300: Vzestup říše USA 2014
Pokračování epické ságy podle komiksového
románu Franka Millera Xerxes. Úchvatná vizuální podívaná. Boj o sjednocení Řecka na
moři… Akční film. Režie: Noam Murro
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 103 minut
8. / Čt / 19:30
Hany ČR 2014 PREMIÉRA!
Dnes v noci je vše dovoleno…Generační
výpověď mladé filmařské generace o současné
společnosti a mladých lidech. Film je dovyprávěn
v jednom kontinuálním záběru. Komedie
a drama zároveň. Scénář a režie: Michal Samir
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / 90 minut
9. - 10. / Pá, So / 19:30
Divergence USA 2014
Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na
pět frakcí podle svých dobrých vlastností, ale
najde se výjimka…, z které se stává lovná zvěř.
Dobrodružná akční fantasy podle úspěšného
románu Veroniky Roth. Režie: Neil Burger
Vstupné: 110 Kč / titulky / 139 minut
13. / Út / 19:30

3 dny na zabití USA, Francie 2014
Kevin Costner jako agent tajné služby. Má
3 dny na to, aby zneškodnil světově
nejhledanější teroristickou organizaci… Akční
krimi.
Režie: McG
Vstupné: 100 Kč / titulky / 117 minut

a o ženách. Pomsta manželky a milenky jednomu muži… Carmen Diaz a Kate Upton
v hlavních rolích komedie.
Režie: Nick Cassavetes
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 109 minut
15. - 17. / Čt, Pá, So / 19:30

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Švédsko 2014 PREMIÉRA!
„Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou.“
To je motto svérázného pana Karlssona, jehož
životní příběh je pozoruhodný. Dobrodružství
muže, který prožil a ovlivnil dějiny 20. století!
Podle stejnojmenného bestselleru Jonase Jonassona. Scénář a režie: Felix Herngren
Vstupné: 120 Kč / titulky / 114 minut

Sport

18:00 / hřiště za Národním domem
1. Městská volejbalová liga 2014 – 2. kolo
Volejbal

10. So / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Chrudim
Kopaná: ČLŽ U15 a U14

 14:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty
TO TJ Svitavy – TK Ústí nad Orlicí
Babytenis: Memoriál Zdeňka Kocmana, Pardubicko C

 16:00 / hřiště Lačnov
1HBC SY - NA Rangers Hronov
Hokejbal: 2NHBL - muži

11. Ne / 9:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty
TO TJ Svitavy – TK Ústí nad Orlicí
Tenis: Pardubický přebor – dorost

TO TJ Svitavy – Spartak Polička

1.Čt / 18:00 / hřiště za Národním domem

Tenis: Východočeská soutěž – senioři, 11:00

1. Městská volejbalová liga 2014 – 1. kolo

TO TJ Svitavy – TK Skuteč

Volejbal

Minitenis: Memoriál Zdeňka Kocmana, Pardubicko C, 14:00

3. So / 9:00 / Svitavský stadion - tenisové kurty
TO TJ Svitavy - TK Česká Třebová B
Tenis: Pardubický přebor - starší žáci

 10:00 a 11:30 / Svitavském stadionu
TJ SY - Pardubice
Kopaná: ČLŽ U13 a U12

 9:30 a 11:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Chrudim
Kopaná: ČLŽ U13 a U12

12. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 2. kolo

4. Ne/ 9:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty

Volejbal

TO TJ Svitavy – LTC Pardubice

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

Tenis: Pardubický přebor - mladší žáci

TO TJ Svitavy – USK Pardubice
Tenis: Východočeská soutěž – senioři, 11:00

 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Viktoria Žižkov
Kopaná: ČLŽ U15 a U14

5. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 1. kolo
Volejbal

7. St / 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Viktoria Žižkov
Kopaná: ČLD U19

1. Městská volejbalová liga 2014 – 3. kolo
Volejbal

17. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Krajský festival Barevného minivolejbalu
Volejbal: žactvo 6 – 10 let

 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Meteor Praha
Kopaná: ČLD U17 a U16

18. Ne / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – Sokol Rybník
Volejbal: muži - KP II. tř

 14:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Třebeš

14. / St / 19:30

8. Čt / areál Cihelna

Jedna za všechny USA 2014

Přebor ČR jednotlivců

TJ SY A - Kutná Hora

Všechny proti jednomu. Film o přátelství

Plochá dráha

Kopaná: divize muži, 17:00

Kopaná: ČLD U19
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