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

Pivní slavnosti na náměstí
Více než 30 druhů piva, kotlíkové guláše, atrakce a hlavně pestrý hu-

Seznam pivovarů

dební program, tak bude vypadat třetí ročník svitavských pivních

• Vítek z Prčice

slavností. Na náměstí Míru ve Svitavách v sobotu 12. 7. poteče pivo

• Rodinný pivovar Bravůr

proudem. Od 13 hodin se veřejnosti představí šestnáct pivovarů

• Pivovar Chotěboř

z celé republiky. Můžete soutěžit o nejrychleji vypitý půllitr, vaření kotlí-

• Pivovárek Na Kopečku

kových gulášů nebo v jezení bramborových knedlíků. Kolem 17. hodi-

• Měšťanský pivovar v Poličce

ny si Václav Šmerda pro vás připravil gurmánskou show. Na oslavách

• Pivovar Rampušák

chmele a piva si můžete zakoupit malou degustační pivní sklenici. Stejně

• Pardubický pivovar Pernštejn

jako v minulém roce budou na základě vašeho hlasování vyhodnoceny

• Pivovar Nová Paka

tři nejlepší pivovary. Vedle soutěží pro dospělé jsou pro děti připraveny

• Vesnický pivovar OHRADA s.r.o.,

atrakce, soutěže a možnost vybrousit si vlastní sklenici. Nezbývá než si
přát hezké počasí a můžeme se začít těšit. Mediálním partnerem akce
je rádio Černá Hora.

Alice Štrajtová Štefková

Program:
13:00 zahájení
13:15 Pony Express
14:35 Kaderus Blues
15:50 Jaroslav Uhlíř a kapela
16:55 gurmánská show Václava Šmerdy
18:30 vyhlášení vítězů a zakončení slavností
19:30 Znouzecnost
21:00 Kilt
22:00 Bezlimitu

Vísky.
• minipivovar Richard Brno
• Krakonoš
- trutnovský pivovar
• Minipivovar Excelent Rýmařov
• Pivovar Padochov
• Letohradský jelen

pozvánka

• Restaurace a Minipivovar Veselka
• Pivovar Ferdinand Benešov
• ZON Třebíč

V. Mistrovství světa dorostu
a III. Mistrovství světa juniorů do 23 let

v požárním sportu
13.–20. 7. 2014
Svitavy

Program :
16. července 2014
17. července 2014
18. července 2014
19. července 2014

Výstup na cvičnou věž
Slavnostní zahájení
Běh na 100 m s překážkami
Štafeta 4 x 100 m
Požární útok
Slavnostní zakončení

Mistrovství světa v požárním sportu
V rámci V. mistrovství světa dorostu a III. mistrovství světa juniorů do 23 let v požárním sportu budou probíhat od
13. července na Svitavském stadionu tréninky. Ve středu 16. července v 17:00 hod se uskuteční slavnostní zahájení. Atraktivní pro diváky bude zejména výstup na cvičnou věž, kde se poprvé v historii představí i ženy a dívky.
Nebudou chybět ani další disciplíny, jako běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m a požární útok. Zakončení se bude konat v sobotu 19. července v 18 hod. Těšíme se na diváky.

Monika Němečková

Zdeněk Holomý - legenda svitavské fotografie
Zdeněk Holomý (*7. 8. 1924, † 12. 7. 2004) by se dožil v srpnu 90 let. Od jeho smrti, která ho bohužel zasáhla při
plné síle a v plném zdraví měsíc před jeho osmdesátými narozeninami, uplyne právě deset let.
Měl za sebou nesmírně plodný život. Pracoval v nemocnici jako rentgenový laborant, ale hlavní jeho životní láskou
byla fotografie. Byl sice amatér – být v socialismu profesionálem bylo nesmírně těžké – ale měl nejen profesionální
výbavu, ale hlavně profesionální povahu. Nikdy nic neošidil, obětoval fotografování spoustu času a hlavně – což
z něj v mých očích dělá opravdového mistra – pracoval koncepčně a vytvářel dlouhodobé projekty. Jeho chystaná kniha o Vysočině, které věnoval roky práce a hory materiálu, nevyšla kvůli krachu vydavatelství, což je veliká
škoda. Měl za sebou doslova stohy publikovaných fotografií, pohlednic a knih - včetně knihy o Svitavách. Zúčastnil
se stovky výstav v devíti zemích ve čtyřech světadílech. Zajímal se však také o další umělecké obory, o výtvarné
umění a hudbu.
A k tomu měl ještě jednoho velkého koníčka – hru v dechovém orchestru. Prostě renesanční člověk. Však také byl
v roce 2002 vyznamenán jako lauerát klubu Laurus. K jeho nedožitému jubileu jsme se rozhodli s jeho dětmi Blankou a Zdeňkem vydat kalendář s jeho fotografiemi. Je v něm zachycen průřez jeho tvorby od 40. let minulého století
až do posledního roku jeho života a zahrnuje alespoň zčásti všechny hlavní oblasti jeho tvorby – lidi a osobnosti
ze Svitav i z Vysočiny, a hlavně krajinu, na kterou byl mistr.
Křest kalendáře se uskuteční v muzeu, a to v neděli 13. července v 15 hodin. Zahraje k tomu jak jinak než dechovka.
Zkrátka taková menší slavnost, na kterou jsou všichni, kdo měli Zdeňka rádi, co nejsrdečněji zváni.
Miroslav Sychra, fotograf, kolega a přítel

Kulturní nabídka
11. Pa / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY
 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Indiánské léto ČR 1995
Scénář a režie: Saša Gedeon 65 minut

12. So / 13:00 / náměstí Míru
SLAVNOSTI PIVA

zahrají kapely Ponny Expres, Kaderus Blues,
Jaroslav Uhlíř & Kapela, Kilt, Znouzectnost,
BezLimitu.

 20:00 / kino Vesmír
Mimořádný filmový večer
Přímý přenos: Zakončovací ceremoniál 49. mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2014.
Vstupné: 80 Kč / titulky / 122 minut

13. Ne / 15:00 / městské muzeum a galerie
Křest kalendáře fotografií
Zdeňka Holomého

Kalendář k 90. výročí narození a k 10. výročí
úmrtí známého svitavského fotografa, který
připravil Miroslav Sychra.

 16:00 / park Jana Palacha
PROMENÁDNÍ KONCERT.
Dechový orchestr Astra

 20:00 / kino Vesmír
Přímý satelitní přenos britské komediální skupiny „Monty Python živě (převážně)“.
Odhadovaná délka přenosu je cca 2 hodiny.
Vstupné: 250 Kč

22. – 23. Út, St / 8:00 – 16:00 / dílny na
muzejní zahradě

ŘEMESLNÝ WORKSHOP - KAMENÍK
Práce s kamenem – opracování pískovce. Výroba reliéfu do obložení zdi, pískovcové misky na
květiny. Kurz je určen pro mládež ve věku 11
– 18 let, jeho absolvování je pro žáky zdarma.
Zájemci se mohou hlásit v Městském muzeu a
galerii ve Svitavách na tel.: 461 532 704, nebo
lektor@muzeum.svitavy.cz

22. Út / 9:30 – 12:00 / dětské oddělení knihovny
Turnaj v Ubongu.

25. Pá / 15:00 - 18:30 / kavárna Rarášek
DĚTSKÁ DISKOTÉKA

25. - 26. Pá, So /areál rybníka Rosnička

FESTIVAL ROSNIČKA 2014
Hudební festival současnosti

25. Pá / 19:00 / kavárna Rarášek

muzejní zahradě

ŘEMESLNÝ WORKSHOP - KOVÁŘ
Práce s kovem – příprava výhně, žhavení železa a jeho různé zpracování. Výroba kovaného
šnečku, torzírované tyče, keltského srpku. Kurz
je určen pro mládež ve věku 11 – 18 let, jeho
absolvování je pro žáky zdarma. Zájemci se
mohou hlásit v Městském muzeu a galerii ve
Svitavách na tel.: 461 532 704, nebo lektor@
muzeum.svitavy.cz

18. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Roman Dragoun
 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA

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

 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Metallica: Some Kind of Monster USA 2004.
Režie: Joe Berlinger, Bruce Sinofsky - 139 minut

19. So / 9:30 - 11:30 / čajovna Namasté
Tvůrčí čajový workshop

Letní kurz základů správné přípravy čaje. Lektorkou kurzu je majitelka čajovny Barbora
Steinbauerová. Na kurz je nutné přihlásit se
předem a rezervovat si místo na mob.: 736
619 384, nebo osobně v čajovně. Počet míst
je omezen počtem účastníků. Vstupné 250 Kč
(v ceně je zahrnut čaj a skripta ke kurzu).

20. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
POHÁDKY V PARKU

Dřevěné divadlo Jana Hrubce
Princezna na hrášku, O zlaté rybce

20. / Ne / 20:00

Přímý přenos z londýnské O2 Arény:
Monty Python živě (převážně)
Společné vystoupení pěti žijících členů skupiny Monty Python, jejich první od roku 1982
a údajně poslední vůbec, bude 20. července
živě přenášeno do 1500 kin na světě včetně
České republiky.
Vstupné: 250 Kč / přibližně 120 minut
23. / St / 19:30

22 Jump Street USA 2014

Revival ČR 2013
Scénář a režie: Alice Nellis / 116 minut

15. – 16. Út, St / 8:00 – 16:00 / dílny na

Francie 2014
Je tu konec školního roku a dlouho očekávané
prázdniny jsou konečně tady! Malý Mikuláš,
jeho rodiče a babička vyrazili k moři. Mikuláš
si najde nové přátele… Rodinná dobrodružná
komedie. Režie: Laurent Tirard
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 95 minut

Vhodné pro děti od 5 let, 350 Kč/dítě, sourozenec 150 Kč

14. - 24. Po - Pá / 9:00 - 18:30, So a Ne
dětské od vel. 50 do vel. 164, oblečení pro
dospělé, hračky, boty. Chcete-li něco prodat,
kontaktujte Janu Václavíkovou, mob.: 604 676
039, nebo e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz

Mikulášovy patálie na prázdninách

PŘESPÁNÍ V RARÁŠKU

 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino

13:30 - 18:30 / kavárna Rarášek

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

Dopoledne se stolními hrami.

13. – 19. Mistrovství světa v požárním sportu

BAZÁREK S LETNÍM OBLEČENÍM

17. / Čt / 19:30
Love Song USA 2013
Romantický příběh dvou muzikantů, kteří odjedou do New Yorku, aby zde začali nový život…
Až jejich rozchod a shledání dá vzniknout hudbě, která si získá srdce všech! Keira Knightley
a Mark Ruffao v hlavních rolích.
Scénář a režie: John Carney (autor filmu Once)
Vstupné: 110 Kč / titulky / 104 minut

26. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let, zahrajeme
na vaše přání české i zahraniční fláky. Vstupné:
dobrovolné u obsluhy na baru

Kino Vesmír
10. / Čt / 19:30
Joe USA 2013 PREMIÉRA!
Drsný příběh o přátelství. Bývalý trestanec
(Nicolas Cage) se setkává s mladým chlapcem
z problémové rodiny, pro kterého se stává
vzorem… Zároveň ale čelí volbě mezi vykoupením
a možnou odplatou. Drama oceněné na MFF
v Benátkách 2014. Režie: David Gordon Green
Vstupné: 110 Kč / titulky

Pařba zábava ve jménu zákona. Dva začínající
policisté jsou pověřeni prací v utajení na místní
vysoké škole. Komedie. Režie: Phli Lord, Christopher Miler
Vstupné: 120 Kč / titulky
24. a 26. / Čt a So / 19:30
Díra u Hanušovic ČR 2014 PREMIÉRA!
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy
nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze… Jednoho dne však u Hanušovic dojde k
nečekané události… V načernalé komedii dále
hrají: Ivan Trojan, Lenka Krobotová, Jaroslav
Plesl, David Novotný, Martin Myšička a další z
Dejvického divadla… Scénář a režie: Miroslav
Krobot
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / 98 minut

Sport
12. - 13. So - Ne / 8:30, 12:00 / Svitavský stadion

Turnaj ČTS Svitavy CUP mladší žactvo
(chlapci - 8:30, dívky - 12:00)

12. So / 9:00 / areál Cihelna

Veřejná soutěž UŠ, UR20 a UR25
12. / So / 20:00

Mimořádný filmový večer!
Přímý přenos: Zakončovací ceremoniál 49.
mezinárodního filmového festivalu Karlovy
Vary 2014. Poté: projekce zakončovacího filmu
49. MFF Karlovy Vary v našem kině: Divoké historky Argentina, Španělsko 2014
Režie: Damián Szifron
Vstupné: 80 Kč / titulky / 122 minut
16. / St / 19:30

Na hraně zítřka USA 2014
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimozemská rasa Mimikové, připomínající včelí
kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká
města v hromadu trosek a zanechávají za sebou miliony lidských obětí… Tom Cruise a Emily Blunt v hlavních rolích dobrodružné sci-fi.
Režie: Doug Liman
Vstupné: 100 Kč / titulky / 114 minut

Modelklub

19. So / 9:00 / areál Cihelna

Modelklub: Veřejná soutěž - soustředění

UŠ, UR20 a UR25

26. So / 9:00 / areál Cihelna

Modelklub: RC - auta 1:10, Buggy 1:10

 9:00 / So / Svitavský stadion
Turnaj ČTS Svitavy CUP babytenis (do 9 let)

26. So / 9:00 / hřiště za Národním domem

MIXY 2014 – 15. ročník turnaje smíšených
družstev
Volejbal

27. Ne / 9:00 / areál Cihelna

Modelklub: RC - auta 1:10, Buggy 1:10
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