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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
červen 2014								 Alice Štrajtová Štefková
město

Město Svitavy kandiduje na titul Evropské
město sportu 2015
Titul EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU uděluje European Capitals of Sport Association (ACES - Evropská asociace hlavních měst sportu). Přiznání titulu je oficiálním uznáním kvality podpory sportu v daném městě. Od roku 2001 se
při udělování titulu dělí města podle počtu obyvatel na tři kategorie, a to capitols – města s více než 499 999 obyvatel, cities – města od 25 000 do 499 999 obyvatel a towns – města s méně než 25 000 obyvatel.
Východiska pro kandidaturu města Svitavy na titul Evropské město sportu 2015:
Město Svitavy dlouhodobě vytváří podmínky pro sportování nejširších vrstev obyvatelstva a podporuje morálně
i finančně především dětský a mládežnický sport, ale i rekreační sport svých obyvatel bez ohledu na pohlaví, věk,
rasu, fyzické dispozice, hendikep či ekonomické zázemí. Město Svitavy fandí sportu. Svitavsko je region s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti, která s sebou přináší delikventní jednání a sociálně patologické jevy, podporuje město Svitavy sport nejen jako součást zdravého životního stylu, ale také jako důležitou a účinnou složku
prevence negativních jevů. Učením se pravidel, disciplíny, spolupráce s jinou generací či hendikepovanými občany, učí nejen děti a mládež být lepšími občany. Vyjádření tohoto závazku bylo deklarováno usnesením Rady
města Svitavy, která svou vůli vyjádřila schválením záměru kandidovat na titul EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU.
Plánovaný průběh:
• podání kandidatury města Svitavy na titul Evropské město sportu
• informování široké veřejnosti o snaze města Svitavy o získání titulu
• vedení města informuje sportovní veřejnost o kandidatuře města Svitavy září – listopad 2014 – návštěva hodnoticí
komise ACES ve Svitavách do 30. listopadu 2014 – ACES rozhodne o udělení nebo neudělení titulu městu Svitavy
Kandidaturou na Evropské město sportu 2015 se město Svitavy se zavazuje:
• k další modernizaci sportovišť a sportovních areálů ve městě
• k trvalé podpoře sportu jednotlivců, klubů, seniorů, handicapovaných
a škol jako prostředku pro zvýšení kvality života, vytváření společenských vazeb a smyslu pro fair play
• k další podpoře rekreačních sportů pro všechny generace

SV!TAVY
KANDIDÁT NA
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• k další rozšiřování Programu podpory pracovníků s mládeží
• k publikování a šíření myšlenky ACES

Nominace Svitavy_video zde

Dětský den v parku Jana Palacha
Město Svitavy se rozhodlo oslavit Dětský den již tradičně v parku Jana
Palacha a připravilo pro děti ve spolupráci se svitavskými organizacemi,
ZŠ a MŠ bohatý program. Dětský den se bude konat v sobotu 7. června
od 13 do 17 hodin. Cena hrací karty je 30 Kč.
Akci s názvem Den dětí s dobrovolníky organizuje město Svitavy, koordinátorem je DDM Tramtáryje. Na programu se spolupodílí svitavské základní
a mateřské školy, organizace pracující s dětmi a mládeží (DDM, MC Krůček, TOM Zálesáci, Skauti, NK Díra), Koalice Nevládek Pardubicka, městská knihovna, taneční škola Scarlett, jazyková škola HelloGoodbye, ochránci přírody, VZP ČR, ČČK, ERA. Program
připravili i svitavští atleti a šachisti. V parku budou pro děti připravena stanoviště, na kterých mohou plnit rozmanité úkoly, za které budou dostávat razítka a následně odměnu. Na dvou pódiích se vystřídají děti ze základních a mateřských škol, kroužků DDM a organizací města Svitavy se svým programem (akademie, divadelní představení…).
V parku bude také skákací hrad a stánky
s občerstvením. Vystoupí hudební skupina Pískomil a Generace II. Připravena je unikátní projížďka westernovým
kočárem taženým koňmi. Jako doprovodný program je ve svitavském bazénu poloviční cena vstupného pro děti
do 15 let na jednorázové vstupné (netýká se rodinných pasů).
Akce je zajímavá tím, že se do ní zapojilo okolo čtyřiceti svitavských organizací, kroužků, škol a MŠ. Poděkování
patří všem, kteří věnují čas na přípravu i realizaci sobotního odpoledne. Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který je zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Pardubice. Srdečně zveme všechny rodiny, děti, prarodiče a vůbec všechny, kdo se rádi baví, a těšíme se na vaši účast.

			

Robert Snášil

Školičkové Trámtadyjá
V Divadle Trám ve středu 11. června v 17:00 hodin v rámci projektu Medvěd medvědu medvědem vystoupí třídy Dramatické školičky s ukázkami práce nad knihami. Vstupné dobrovolné. Medvědi jsou vítáni!
Jana Mandlová

Modroočky- Můj medvěd Flóra

Duhovky- Kubula a Kuba Kubikula

Čečetky - V každém lese je
myš, která hraje na housle

Brambůrky - Tajemný Skellig

Dětská scéna Svitavy 2014
43. celostátní přehlídka dětského divadla a 42. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů proběhne ve
dnech 13. - 19. června již počtvrté ve Svitavách.
13. - 15. června bude přednášet 92 nejlepších recitátorů v kině Vesmír. Naše město bude reprezentovat Iva Táborská z naší Dramatické školičky! Dílny pro recitátory a dizkusní kluby pro doprovod recitátorů proběhnou na
zdravotnické škole; v městském muzeu bude besedovat lektorský sbor s recitátory a jejich doprovodem.
14. - 18. června ve Fabrice a v Divadle Trám bude hrát sedmnáct nejlepších dětských divadelních souborů z celé
republiky. Dramatická školička bude reprezentovat naše město hned dvakrát: divadelní soubor Naopak zahraje
v hlavním programu přehlídky hru s názvem PFÚ! (podle Milneho knížky Medvídek Pú)
a soubor Málo se představí v doplňkovém programu s pohádkou Haló, Jácíčku2. To je skvělý úspěch! Na Dětskou
scénu do našeho města přijede celkem 260 dětí ve věku do patnácti let
a s nimi 34 obětavých učitelů a vedoucích souborů. Divadla se budou hrát vždy dopoledne
a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčastní dílen v Muzeu, Ottendorferově domě, farní stodole, Fabrice
a po celém městě. Sto dvacet seminaristů – studentů škol, zabývajících se dramatickou výchovou a dětským divadlem - se bude vzdělávat po celou dobu přehlídky

v pěti seminářích ve všech koutech Fabriky, Divadla Trám a v klubu Tyjátr. Přehlídka má svůj doprovodný program: 14. června zahraje ve Fabrice hradecký Drak úžasnou hru – plnou kouzel – Poslední trik Georgese Meliése. 15. června večer na náměstí u fontány kapela Bombarďák představí Příhody kluka Bombarďáka. 16. června v Divadle Trám zahraje Hanka Voříšková z Chocně snovou hru Pohyblivé obrázky. Hudebně ji doprovodí
manželé Vedralovi z Vysokého Mýta.
17. června roztančí farní stodolu The Dozing Brothers (tedy Dřímající bratři) a duo Ošklivé sestry. Tak takovbude Dětská scéna 2014 v našem městě. Tato celostátní divadelní a recitační přehlídka je již čtvrtý rok jednou
z nejvýznamnějších kulturních a společenských událostí nejen v našem městě, ale v celém Pardubickém kraji!
Petr Mohr

Kytičkový den očima Pionýrské skupiny
Vysočina Svitavy
Je středa 14. května 8 hodin ráno a my se scházíme na svitavském náměstí. Obléknout poznávací trička, vaky přes rameno,
kytičky, letáky do košíčku a vyrážíme. Ve stejném čase vychází
i naše další skupiny ve Vendolí, Poličce a Litomyšli. Ucházíme
prvních pár kroků a mnozí lidé za námi sami chodí a kupují si kytičku, tentokrát s tyrkysovou stužkou. Letošní sbírka je
na prevenci proti
rakovině plic. Tato
sbírka je opravdu v
povědomí lidí a za
sebe mohu říci, že
se nesetkáváme se zápornými ohlasy. Kdo nemá zájem, slušně odmítá. Naopak mnozí jsou velmi rádi, že nás potkali, navigují nás, kam dále
máme zavítat. Během dopoledne stále více narážíme na „označené“ kočárky, jednotlivce, kteří již přispěli a zakoupenou kytičku ihned viditelně přišpendlili.
Celkově jsme prodali 767 kytiček a vybrali částku 16 839 Kč. Průměrná
cena nám vyšla 21, 954 Kč za kus, tudíž mnozí přispívají i více než je stanovená cena. Příkladem jsou tři pánové, kteří vhodili do vaku sto korun
za jednu kytičku. Podobných případů bylo samozřejmě více.
Tímto všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, děkujeme! 		
Lucie Fišerová

Turistický zájezd DDM Tramtáryje
na Medvědí soutěsku v Rakousku
Poslední květnový den DDM Tramtáryje zorganizovala turistický zájezd do známé lokality „Medvědí soutěska“
v Rakousku. Kolem deváté hodiny jsme byli na místě a vyrazili na výšlap s celkovým převýšením 1200 m. První
výšlap jsme absolvovali skalnatým kaňonem po 164 lávkách, žebřících a můstcích na konec první části výstupu,
k hospůdce Guter Hirte (1209m).
Potom jsme vyrazili přes vrchol Hochtlantsch (1720m), kde jsme byli odměněni krásným výhledem a zapsáním se
do vrcholové knihy. Trasa končila u jezera Teichalmsee, kde na nás čekal autobus. Uznání patří všem, kteří náročný
pochod absolvovali. Nálada byla vynikající, vše probíhalo v přátelské atmosféře a již v autobuse jsme se domluvili,
že co nejdříve zorganizujeme další podobnou akci.
Velké poděkování patří Pavlíně Šmerdové a jejímu manželovi Pavlovi, kteří celý turistický zájezd připravili do nejmenších detailů, včetně turistické mapky s popisky a základními frázemi v němčině pro každého účastníka.
Budeme se těšit na Vaši účast na podobné akci DDM Tramtáryje.
Všechna fota z akce možno shlédnout na: tramtaryje.rajce.net		

Robert Snášil

Chvála pejskům
V poslední době se často v médiích mluví o psech, ne o tom jak jsou krásní, hodní a jak pomáhají třeba nemocným dětem, nýbrž o tom kolik vyprodukují exkrementů, koho napadli, a jaké šíří nemoci. Nedá mi to a musím
napsat, alespoň krátký článeček na jejich obranu.
Můj život s Nellou, v září to budou dva roky, co mám doma křížence jezevčíka, labradora a pravděpodobně ještě
šesti čistokrevných psů. Přišla k nám domů nečekaně – neteř ji našla uvázanou v lese, chtěla si ji nechat, ale brzy
zjistila, že v 1+1 s přítelem a stálým pejskem to fungovat nebude. Přivedla mi ji ukázat, říkala jsem si „nechám ji
pár dnů u sebe a najdu ji dobrý domov!“, ale všechno dopadlo jinak. Nella se u nás zabydlela a už si život bez ní
neumím představit. Položím si stejnou otázku, jakou si pokládají média. Co mi přináší pes? Zhubla jsem 21 kilo
– nikdy jsem tomu nevěřila, ale pravidelný pohyb dělá divy. Nella procházky prostě miluje, takže minimálně dvě
a půl hodiny spolu strávíme každý den na vycházce. Pravidelný pohyb sebou nese i další pozitiva, klesl mi krevní
tlak, cholesterol mám jak z učebnice pro mediky a kondice se mi zlepšila tak, že bych mohla dělat dobrému vojáku
Švejkovi doprovod při cestě na Bělehrad. Pokud tuhle myšlenku posunu dál – díky tomu jsem méně nemocná,
nečerpám peníze z VZP, stal se ze mě ideální pojištěnec. Na jedné přednášce jsem slyšela, že nejlepší antidepresivum je na konci psího vodítka, musím to potvrdit. Dále se mi rozšířil okruh známých a co je velmi zajímavé - napříč
celou společností. Znám prima pana soudce, spoustu sympatických seniorů, dva mládence bezdomovce, které
potkávám nad ránem, když jdou ke kontejnerům se svým pejskem, omladinu se spoustou pírsingů a poslušným
pitbulem, vojáka, který má úžasně vycvičené svoje psy a já ho vždycky zaručeně rozesměju, když mě vidí přemlouvat fenu, ať už jde domů, protože málo platné každý jezevčík je tvrdohlavý a má vlastní názor. Jsem pyšná, že naše
město vzkvétá, pro mladé je tady spousta možností. Můžou běhat, jezdit na bruslích, házet diskem, hrát volejbal,
nebo tenis…. Pro mě, jako dámu téměř v menopauze tyhle aktivity moc nejsou, protože malá nadváha ještě zbyla,
od mládí křivá kolínka nedovolí bruslení a ruku na srdce, když přijdu po dvanáctihodinové směně domů jediné, co
mě dokáže vyburcovat k aktivitě je vyčítavý pohled Nelly „dneska nejdeme“? Úklid po pejskovi považuju za samozřejmý za celou dobu, co ji máme, jsem ani jedinkrát nezapomněla uklidit exkrement – řadím se ke druhu – uklízeč
extrémista- uklízím všude, na polních i lesních cestách a mezi zahrádkami. Není mi zatěžko vzít si rukavice obejít
naši bytovku a poklidit co tam někdo zapomněl. A nejsem sama, někdy se chystám, a světě div se je vysbíráno.
Občas vidím lehkou hysterii při spatření hovínka=infekce. Ale já bych se přimlouvala za zdravý rozum. Tento týden
jsem navštívila Afy palác v Pardubicích je to nové veliké nákupní centrum s několika dětskými koutky, všechny byly
v době naší návštěvy obsazené. Děti si hrály, lezly po nafukovacích atrakcích, olizovaly je – pěkně jedno po druhém.
Já osobně bych se bála infekce spíš zde, a vy? 			

Marcela Marková

Svitavské kritérium
Pořadatelé ze Sdružení cyklistů Mirva Svitavy zvou všechny děti do roku narození 2003, aby si přišly zazávodit
v neděli 8. června od 9 hodin na Svitavský stadion. Připravena pro vás bude trať kolem stadionu v délce cca 400
metrů, na které můžete změřit své síly, a to jak ti nejmenší na odrážedlech, tak i starší děti až do 11 let. Těšit se můžete na sladké odměny a ti nejlepší závodníci, kteří se umístí na stupních vítězů, i na diplomy a medaile. Dostavte
se v doprovodu rodičů, kteří svým podpisem potvrdí vaši účast v tomto závodu, dále si nezapomeňte doma cyklistickou přilbu, která je pro start v našem závodu povinná, a v neposlední řadě také formu, abyste mohly zvítězit.
Vy, co nebudete právě závodit, můžete využít dětského hřiště na stadionu a zde si pohrát v přítomnosti maskota
svitavských basketbalistů. Věříme, že nám bude přát počasí a že se dostavíte v hojném počtu, abychom si společně celé dopoledne pořádně užili.

		

Členové SC Mirva Svitavy

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, o.s.
Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika
Wolkerova alej 92/18, 568 02
tel.: 737 236 152 | email: mckrucek@gmail.com|web:www.mckrucek.cz |blog: krucek.blogspot.cz

VÝTVARNÉ
ŘÁDĚNÍ V PARKU
PARK J. PALACHA
ČTVRTEK 19. ČERVNA 2014
15 - 19 HODIN
 Přijďte se na chvíli proměnit v opravdové
umělce, vyřádit se s barvami a vyzkoušet si
spoustu různých výtvarných technik.
 Nezapomeňte na vhodné oblečení, které se
nebudete bát zamazat
 Připraveny budou i atrakce firmy
Aktivita podpořena z projektu Centrum pro rodinu.

V případě deštivého počasí se akce ruší
Vstupné 50 Kč za rodinu pro členy MC Krůček, 70 Kč pro nečleny

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, o.s.
Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika
Wolkerova alej 92/18, 568 02
tel.: 737 236 152 | email: mckrucek@gmail.com|web:www.mckrucek.cz |blog: krucek.blogspot.cz

S MICKEYM A KRŮČKEM
PÁTEK 13. ČERVNA 2014

v parku za bývalým DDM pro děti od 1 roku a
jejich starší sourozence.
Na nejmenší i ty větší budou čekat interaktivní, naučná a
hravá stanoviště vytvořená podle oblíbeného Mickeyho
klubíku. Součástí je i péče o zoubky pejska Pluta a divadélko
pro nejmenší

PŘÍSPĚVEK NA AKCI JE 30Kč pro členy MC Krůček a 50Kč pro nečleny za rodinu

Kulturní nabídka
5. Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie
MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY
ČESKÉ SPOŘITELNY

Vernisáž výstavy, na kterou jsou vybrány obrazy a kresby z poboček České spořitelny,
a.s. z celého území Čech, Moravy a Slezska.
Ačkoli byly zakoupeny pro potřeby výzdoby
finančních ústavů, poskytují dnes reprezentativní pohled na české umění od poloviny 19.
století do poloviny 20. století.

5. a 6. Čt, Pá /

9:00 a 13:15 / kino Vesmír

Turbo USA 2013
Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký
sen. Žít život hlemýždím tempem ho neuspokojuje, touží po mnohem vyšší rychlosti. Turbo
opustí rodné rajče a vydá se do světa, aby si
splnil své sny o vyšší rychlosti. Díky fatálnímu
střetu s motorem nadupaného sportovního
auta získá Turbo superschopnost. Na cestě
za snem si uvědomí, že těžko uspěje sám bez
pomoci druhých a že když pomůže splnit malé
sny svých kamarádů, pomohou mu na oplátku
splnit ten jeho, velký... Animovaná komedie pro
MŠ, ZŠ, 96 min.
Vstupné: 40 Kč

6.

Pá / 19:00 / Fabrika

13. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Irská kapela Beerberries
 19:00 / Rosnička
Benátská noc, hraje Rotoped

14. So / 17:00 / areál UMT v Lánech
Koncert skupiny GENERACE 2

pop-rock / Svitavy
V repertoáru jsou především české skladby, ale
i zahraniční v české coverzi či v menší míře též
s originálním textem.

17. Út / 18:00 / koncertní sál ZUŠ
Jazzový a popový koncert

18. St / 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer

 18:00 / klub Tyjátr
Cestovatelská beseda a promítání
z mise v Keni
První díl: KEŇA
Vyprávění, promítání a následná beseda s cestovatelem Jurajem Kováčem.
Vstupné: dobrovolné

19. Čt / 15:00 -19:00 / park Jana Palacha

vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč

Výtvarné řádění pro děti i rodiče
s MC Krůček

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Pianotéka Richarda Pogody

 19:00 / Fabrika
Divadelní abonentní cyklus:

 21:00 / klub Tyjátr
SHOW BABY

Divadlo Járy Cimrmana – Lijavec
Hra s opravdovým deštěm.
www.cimrman.at
Vstupné: 300 Kč

Na stojáka

DJS: JOSHEK, FCUK, DEVY B - house, electro, drum’n’bass. Speciální EMULATOR DVS
SHOW, která je skutečně unikátním audiovizuálním spojením. Vstupné: 50 Kč

7. So/ 13:00 / park Jana Palacha
Dětský den

Přijďte s námi, ostatními organizacemi a ZŠ
a MŠ ze Svitav strávit příjemné odpoledne do
parku Jana Palacha, kde budou připraveny
soutěže pro děti a vystoupení svitavských ZŠ
a MŠ na dvou pódiích, svézt se westernovým
dostavníkem taženým koňmi, připraveno je i
vystoupení hudební skupiny Pískomil a Generace II. Cena hrací karty 30 Kč.
Více informací na straně 1

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

9. Po / 14:00 - 16:00 / taneční sál ZUŠ
Zápis do tanečního oboru

11. St / 17:00 / Divadlo Trám
Školičkové TRAMTADYJÁ

V rámci projektu Medvěd medvědu medvědem.
Vystoupí třídy Modroočky, Duhovky, Čečetky
a Brambůrky.
Vstupné dobrovolné

 18:00 / Ottendorferův dům
Absolventský koncert
 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování
s workshopem Andreje Koláře
Vstupné dobrovolné

12. Čt / Svitavy - Polička

Výlet do Poličky s Krůčkem
pro rodiny s dětmi
Více informací na radkabocek@gmail.com,
mob.: 733 518 999

Kino Vesmír
5. - 7. / Čt, Pá, So / 19:30
Zakázané uvolnění ČR 2014 PREMIÉRA!
Komedie o únosu nevěsty, který se dosti
nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a
o koktejlu, který si holky nalejou, až když je
správný čas. Podle scénáře Petra Kolečka
(Okresní přebor) natočil Jan Hřebejk!
Vstupné: 110 Kč / 74 minut
6. - 7. / Pá, So / 17:00
Sputnik Německo 2013
Dobrodružný příběh o „skutečných“ událostech z 9. listopadu 1989 v Německu dne, kdy
padla Berlínská zeď! Dobrodružný rodinný
film. Režie: Markus Dieter
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 83 minut
10. / Út / 19:30

Hvězdy nám nepřály USA 2014
Nejvtipnější smutná lovestory podle světového
knižního bestselleru Johna Greena, který vypráví o tom, jak zábavné, vzrušující a tragické je
žít a být zamilovaný. Romantické drama.
Režie: Josh Boone
Vstupné: 120 Kč / titulky / 125 minut
11. / St / 19:30
Olga ČR 2014
Nejbližší a nejspolehlivější parťák Václava Havla, kamarádka, která nezkazí žádnou legraci,
štědrá hostitelka, vášnivá hráčka a houbařka,
milovnice přírody, ostrá glosátorka, statečná
a neúnavná disidentka, žena věcná, vždy s nohama na zemi, vždy svá: Olga Havlová. Dokument. Režie, scénář a kamera: Miroslav Janek
Vstupné: 80 Kč / 87 minut
17. / Út / 19:30

12. – 15. Čt - So / 9:30 – 17:30 / Ne 8:00

Dvojník GB 2013

– 12:00 / restaurace Na Cihelně

Plachý samotář Simon potká v práci nového
kolegu. James je fyzicky Simonovým dvojníkem, po psychické stránce však jeho protikladem. Pomalu začíná přebírat kontrolu nad
Simonovým životem… Hravá adaptace novely F.
M. Dostojevského. Humor a osobitá estetiky je
namíchaná s kafkovskou atmosférou… Komedie
i thriller. Scénář a režie: Richard Ayoade
Vstupné: 80 Kč / titulky / 93 minut

Bazárek pro dvojčátka
Příjem zboží od 9. do 11. 6.
Kontakt: bazarek.dvojcata@centrum.cz,
mob.: 604 638 656

13. – 19. Pá - Čt / Fabrika, kino Vesmír, Divadlo Trám, Ottendorferův dům, klub Tyjátr...

DĚTSKÁ SCÉNA

18. / St / 19:30

Všechny cesty vedou do hrobu USA 2014
Albert, celoživotní zbabělec, žije ke své smůle
na Divokém západě, kde se každý druhý konflikt řeší soubojem na pistole, a on přitom
neumí vůbec střílet. I na notorického outsidera ale někdy může sednout štěstí… Pekelně
zábavná jízda od tvůrců filmu Méďa. Scénář
a režie: Seth MacFarlane
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 116 minut
19. - 21. / Čt, Pá, So / 19:30
Všiváci ČR 2014 PREMIÉRA!
Drama o vztahu dvou bratrů, jejichž cesty se
v mládí rozešly a v jejich zralém věku se k sobě
přibližují a nakonec i protnou. Jeden je sám
a druhý se snaží udržet pohromadě svou
rodinu. Jiří Langmajer a Ondřej Vetchý
v hlavních rolích.
Vstupné: 110 Kč / 98 minut

Sport
7. So / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Hradec Králové

Kopaná: ČLŽ U15 a U14

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Litomyšl
Kopaná: KP muži

 17:00 / Lačnov
1HBC Sy - HBc Fire horses Žvanice
Hokejbal: 2NHbl, muži

8. Ne / 9:00 / Svitavský stadion
Svitavské kritérium
– dětské cyklistické závody

9. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 6. kolo
Volejbal

11. St / 18:00 / hřiště za Národním domem
1. Městská volejbalová liga 2014 – 7. kolo
Volejbal

14. So / 9:00 / areál Cihelna
Přebor Pardubického kraje
Modelklub: kat. UŠ, UR20 a UR25

 9:00 / pivovárek Na Kopečku
Cyklistické závody pro dětské kategorie
V sobotu 14. 6. Bude organizován cyklistický
závod pro děti od 4 – 15 let v rámci závodu
„Kopečkovské drncání“ ve spolupráci s „Bike
Club“ Svitavy. Podrobnosti na: www.ddm.svitavy.cz

 9:00 / UMT v Lánech
O pohár starosty města
Malá kopaná: závěrečný turnaj městské ligy
v malé kopané

 11:00/ pivovárek Na Kopečku
Kopečkovské drncání
Bike club Svitavy pořádá již tradiční závod horských kol

15. Ne / 9:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty
TO TJ Svitavy – TC Jevíčko
Tenis: Východočeská soutěž – senioři

 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – VK Lanškroun B
Volejbal: muži - KP II. tř

 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Rapid Liberec
Kopaná: divize muži

16. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 7. kolo
Volejbal
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