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

Svatomartinský lampionový průvod
V úterý 11. listopadu již tradičně proběhnou Svatomartinské slavnosti, které organizuje Středisko volného času Svitavy ve spolupráci s OS Bonanzou, SKS a dobrovolníky. Akce začíná v 17 hod. před
Albertem na náměstí Míru, kde návštěvníci budou čekat na příjezd
svatého Martina na bílém koni. Potom se všichni seřadí do lampionového průvodu a v dlouhém lidském hadu, v rytmu bubnu a za
doprovodu světlonošů se přemístíme do parku Jana Palacha, kde
na všechny přítomné bude čekat vyzdobený park. Bude připraveno bohaté občerstvení i ohňová show. Pro účast v soutěžích v parku bude nutné zakoupit dětskou kartu za 30 Kč. Hlavním organizátorem akce za SVČ je Lenka „Krťa“ Waltová, která lampionový průvod organizuje již několik let. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Robert Snášil

Krůček slaví 13. narozeniny
Před nedávnem jsme se naposledy rozloučili s Františkem Plívou, který stál před 13 lety u zrodu MC Krůček. Tehdy jsme se
scházeli v nadačním domě na
náměstí. Od roku 2009 působíme ve Fabrice. Krásné 13. narozeniny Krůčku oslavíme společně v úterý 11. listopadu od 9 do 12 hodin s mrňousky a jejich sourozenci. Přijďte společně vzpomínat, těšit se z veselého programu a plánovat budoucnost. Občerstvení zajištěno.
Všechny rodiče zveme na prezentaci projektu Evropská dobrovolná
služba, kdy nás italský dobrovolník Krůčku Marco DePaulis seznámí
s kulturou své země, ochutnáme italskou kuchyni. Zhlédneme výstavu
fotografií našich dobrovolníků. Marko a tým Krůčku vás zve 11. listopadu od 19 hodin do kavárny Rošambo.

Tým MC Krůček
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Co Svitavany trápí?
Na podzim se sestavuje rozpočet města a plánuje se, co se v příštím roce vybuduje, co bude mít prioritu a co bude
realizováno až v příštích letech. Již počtvrté se můžete zúčastnit sestavování rozpočtu také vy. Můžete upozornit na
to, s čím nejste ve Svitavách spokojeni, co vás zlobí. Zkuste také navrhnout, co by se dalo udělat lépe a samozřejmě
budeme rádi, když i pochválíte, co se povedlo. Na otázky a náměty vám odpoví vedení města u dalšího Kulatého
stolu s podtitulem Co Svitavany trápí?, který se koná v úterý 25. listopadu v 17 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy (T. G. Masaryka 25).

Zuzana Pustinová

Oddíl Správný táborník v labyrintu
Do Brandýsa nad Orlicí jsme se vydali na výlet v sobotu 27. září. Přesný cíl nám byl utajen a zjistit jsme ho museli
pomocí indicií, které jsme získali při hledání nápověd ke keškám. Keška se nám povedla ulovit nakonec jen jedna, ale
z indicií, které tvořily část býka, část muže, klubko nití a mapa, mnozí přišli na hlavní bod našeho výletu. Byl to labyrint. Z dálky vypadalo bludiště velmi nízké, takže lehký úkol, ale když jsme přišli blíže, nikdo už přes jednotlivé stěny
neviděl. Labyrint je vysoký kolem 220 cm a je vysázen z více než 2000 habrů. Uličky mají kolem jednoho metru. Sraz
byl uprostřed a nakonec se všem podařilo cestu nalézt. Někteří zkusili jít zpět poslepu. Všem se vydařený výlet líbil.
Lucie Fišerová, Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Vysočina Svitavy
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Proti AIDS lze bojovat i hrou
Střední zdravotnická škola ve Svitavách připravuje pro své žáky i žáky škol v regionu řadu preventivních aktivit v oblasti péče o zdraví. Již po desáté zorganizovala škola spolu se Státním zdravotnickým ústavem Praha interaktivní preventivní program Hrou proti AIDS. Třídenní akce proběhla ve dnech 14. až 16. října díky finanční podpoře města Svitavy. Cílem programu je netradičním způsobem předat základní znalosti o rizicích přenosu viru HIV a jiných pohlavně
přenosných chorobách a o formách antikoncepce. Jsme rádi, že o akci je mezi svitavskými školami stále zájem. Letošní počet zúčastněných byl 293 žáků základních a středních škol ze Svitav a okolí.

Czech Virtuosi

Jana Brixová

5. 11. / 19:00 / Fabrika

Komorní orchestr Czech Virtuosi (umělecký vedoucí K. Procházka) vznikl
a zahájil svou koncertní činnost v lednu 1998. Členy ansámblu jsou koncertní mistři a sólisté na dechové nástroje dvou brněnských těles – Filharmonie a Janáčkovy opery. Repertoár souboru zahrnuje díla od baroka po současnost a to nejen symfonická, ale i hudbu duchovní (kantáty a oratoria)
a operní. Doménou orchestru je hudba Mozartova – jen ve Vídni soubor
provedl souborně čtyři Mozartovy opery. Czech Virtuosi jsou každoročně
zváni na významné české i zahraniční hudební festivaly (Rakousko, Francie,
Belgie, Španělsko‚ Polsko, Německo, Holandsko a další). K nejúspěšnějším
patří koncerty ve slavném vídeňském Konzerthausu, Mnichově, Salzburku
a koncertní turné do Japonska v roce 2003. V současné době jsou zváni do
Itálie, Francie, Belgie a Rigy. S tělesem hostovalo již více než 130 vynikajících instrumentalistů, operních pěvců a sborů a na tři desítky dirigentských
osobností doslova z celého světa. Vzácní hosté jsou pravidelně představováni i domácímu publiku v Brně – tradicí se již staly adventní a vánoční koncerty v katedrálách, věnované hudbě barokních mistrů. Kromě profilového CD s hudbou Respighiho, Prokofjeva
a Dvořáka natočili Czech Virtuosi též unikátní sérii CD pro belgickou společnost PHAEDRA, např. instrumentální
koncerty belgických Mozartových současníků. Poslední nahrávkou je Pastorální mše českého skladatele, též současníka Mozartova, Fr. Maxe Knížete. Publikum i odborná kritika cení na orchestru Czech Virtuosi stylovou čistotu,
barevnost, dokonalou souhru a spontánní muzikálnost.

www.czechvirtuosi.cz
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Neseď doma!
SVČ Tramtáryje ve spolupráci s firmou Sportes připravila na listopad akci Neseď doma! V hale na Střelnici bude
umístěno více než 10 velkých skákadel pro malé i velké (skákací hrady, bludiště, bláznivé koule – wipeout, zápasnická aréna, maxi opičí dráha,...). Děti i dospělí budou odměňováni za podané výkony. Celou akcí vás bude provázet moderátor. Akce proběhne v sobotu 15. listopadu od 15:00 do 19:00 hod. Vstupné pro děti od 3 let: v předprodeji 120
Kč / osoba, na místě 150 Kč / osoba – předprodej již nyní – IC Svitavy a SVČ Tramtáryje Svitavy). Pavlína Šmerdová

Svitavské tenisové naděje trénovaly
s Karlem Nováčkem a Robinem Vikem
V pátek 19. září měli nejlepší hráči oddílu TO TJ Svitavy možnost zatrénovat si se dvěma tenisty, kteří během
své kariéry okusili pocit, jaké je to být v nejlepší stovce
světového tenisového žebříčku ATP. Do Svitav přiletěla
tenisová legenda Karel Nováček, bývalý 8. hráč světa
a dlouholetý daviscapový reprezentant Československa.
Druhým špičkovým tenistou, který u nás trénoval, byl Robin Vik, jeho nejlepší umístění bylo 57. místo na žebříčku
ATP a několik startů v Davis Cupu. Oba si postupně zatrénovali s minitenisty Janem Růžičkou, Danielem Drápelou
a Erikem Růžičkou, babytenisty Dominikem Rouchalem,
Jakubem Vrtěnou a Lenkou Veiglovou a žáky Janem Krejčím, Tomášem Vrtěnou, Martinem Veiglem, Kryštofem
Hrubým a Ladislavem Vašákem. Oba trenéři hodnotili nadšení ze hry a skvělý přístup dětí k tréninku. Karel Nováček
ocenil talent a dobrou techniku vybraných tenistů. Moc se mu líbilo zázemí tenistů a celý areál Svitavského stadionu
hodnotil jako výjimečný. Jako důležitou podmínku dalšího rozvoje tenisových talentů připomněl neustálou kvalitní
práci trenérů, podporu nadšených rodičů a především to, že oddíl musí pracovat jako tým. Pro všechny děti měl
trénink význam nejen z hlediska rad techniky, ale i taktiky hry. Doufejme, že to náš klub posune zase o kousek dál. Na
konci tréninku měly všechny děti možnost krátce se proletět nad naším městem ve vrtulníku. Toto byla krásná tečka
nad nádherným dnem, na který budou všechny děti velmi dlouho vzpomínat. Oba špičkoví tenisté přijeli do Svitav
na pozvání poslance Pavla Havíře.
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II. Kardio olympiáda
V sobotu dvacátého září se uskutečnila II. Kardio olympiáda připravená základní organizací kardio Svitavy. Soutěže
proběhly v areálu Na Cihelně. Zúčastnili se členové klubu,
jejich příznivci a děti z Dětského domova v Poličce. Slavnostně jsme vztyčili olympijskou vlajku, zapálili olympijský
oheň. Rozhodčí a soutěžící složili slib.
Zahájení her se zúčastnili a úspěšný průběh soutěží popřáli,
starosta David Šimek, místostarosta Miloš Vízdal a zástupci
svých odborů Šárka Řehořová a Jiří Petr. Soutěžilo se v šesti disciplínách vhodných pro seniory. Hod míčkem na terč,
petangue, croket, rovnováha na čáře, hod kroužku na metu, přízemní košíková (hod míčkem na dálku do kbelíku).
Senioři se promíchali s dětmi dětského domova a bojovali statečně a korektně o nejvyšší zisk bodů. Vítězové jednotlivých disciplín byli dekorováni medailemi. Říká se, že člověk po dosažení seniorského věku se vrací do dětských let,
tak při II. kardio olympiádě to platilo dvojnásob. V soutěživosti nebylo rozdílu mezi seniory a dětmi. Všichni účastníci se shodují na tom, že tato akce přispěla k odreagování od každodenních starostí a zdravotně postižení, spolu
s dětmi dětského domova prokázali, že jim nechybí smysl pro humor a recesi. Děti byly dekorovány medailemi, odměněny drobnými dárky a byly potěšeny, že si mohly hrát s babičkami a dědečky. Průběh soutěží zpestřily tanečky
skupiny Cauntry klubu Srdíčko. Celé akce se zúčastnilo 62 lidí a dětí. Spokojenost je veliká a přáním je zorganizovat
III. kardio olympiádu v roce 2015. Celou akci připravili a organizovali členové výboru ZO Kardio Svitavy. Děkujeme!
Jaromír Lahodný

Lyžařský areál Čenkovice
Lyžařský areál v Čenkovicích bude v nastávající zimní sezoně
rozdělený na dva celky. Společnost Sportes, patřící městu
Svitavy, a Tělovýchovná jednota Čenkovice, která provozuje
tři vleky a tři sjezdovky (Svitavská, Vigona a Čenkovická).
Druhým subjektem je společnost Skipark Červená Voda
vlastnící sjezdovku Českotřebovskou. Nepodařilo se dohodnout na spolupráci, nebude zaveden společný skipas. Přijatelná forma finančního vyrovnání ze společného jízdného
v sezoně 2013 - 2014 se nenašla. Model pro další sezonu
je, že budou dál podnikat subjekty vlastnící vleky, a zvlášť
Skipark Červená Voda se svými lanovkami, kde jedna je na straně Čenkovic. Čenkovický areál si pro letošní sezonu připravil na dojezdu svitavské sjezdovky zastřešené sezení a probíhá rekonstrukce Skibaru. Na chatě Vigona
s apartmány je pro vás připravena nová kuchyň s malou jídelnou. V současnosti se buduje nová pokladna, která bude
sloužit pro vrchní část areálu, tzn. pro všechny vleky. V této pokladně bude možné zakoupit pouze červený skipas,
který bude oproti loňské sezoně zlevněn. Naším motem je: „Lyžování pro všechny za nízkou cenu.“ Na večerní lyžování se na vás budeme těšit opět na sjezdovce Vigona a Čenkovická. Na nových webových stránkách areálu: www.
arealcenkovice.cz si lze spustit virtuální prohlídky.

Alice Štrajtová Štefková
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Akcelerační víkend z projektu Mentorská
asistence pro rok 2014/2015
Ve dnech 10. a 11. října se uskutečnil již třetí akcelerační víkend mentorů a jejich žáků v rámci projektu Mentorská
asistence. V pátek od rána probíhalo školení pod vedením Jiřího Hrdinky z Unie mentorů. V 15 hodin začalo slavnostní zahájení v obřadní síni města Svitavy za přítomnosti starosty města Davida Šimka, který spolu s Erichem Stündlem
– koordinátorem prevence, pronesl pár slov a poděkování mentorům za jejich ochotu se vzdělávat, rozvíjet a pomáhat mladším dětem. Poté jsme s mentory a žáky odjeli do Domu na půl cesty Květná Zahrada, kde jsme prožili příjemný víkend. Tímto bychom chtěli poděkovat Ferdinandu Raditschovi a Kateřině Burešové z Květné Zahrady, pracovnicím z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Evě Huschkové, Světlaně Richtrové a Lence Bekeové a pracovníkům SVP Alfa Táně Brodské a Janu Mazákovi, kteří nám v realizaci programu pomáhali.
Zahájení probíhalo hravou formou. Hry na seznámení, prolomení ledů, navázání komunikace a spolupráce mezi
mentorem a žákem byly v plném proudu, děti se pobavily a vzájemně se oťukaly. Poté probíhala aktivita na rozřazení do dvojic mentor-žák. Děti si své mentory vybraly a našly. Nicméně nejvíce očekávaná událost měla teprve přijít…
Hra se strašidelným příběhem, noční putování žáka s mentorem s několika zastávkami na tajuplných místech, přísahou a také symbolickým spálením toho, co děti v životě tíží. Mentoři podporovali své žáky, žáci podporovali své
mentory, všichni si dodávali odvahu a všichni také v pořádku dorazili zpět na farmu. Další den po snídani probíhal
již program pro vytvořené dvojice. Sádrové masky, které si pak děti a studenti vybarvovali a malovali dle svého přání
a také kontaktní arteterapeutická aktivita s hrnčířskou hlínou. Své výtvory si mohly děti odnést domů.
Co říci na závěr? Doufáme, že dobrá nálada a nadšení, které se podařilo zažehnout o tomto víkendu, vydrží jak mentorům, tak žákům po celý rok společného scházení a spolupráce. Přejeme všem, ať nově vzniklá přátelství jsou pevná, hluboká a vydrží déle než tento školní rok…

Pracovníci Krizového centra J. J. Pestalozziho

Oběti trestných činů mají větší možnost
uplatnit svá práva
Zákon o obětech trestných činů - právní úprava, která výrazně rozšířila a posílila práva obětí trestných činů, v srpnu
oslavila první rok své existence. Oběti získaly celou řadu nových práv, která výrazně změnila jejich postavení v trestním řízení. Nejvýraznější změnou je zájem všech zapojených subjektů o osobu oběti a citlivější přístup k ní. Také na
Svitavsku mají oběti k dispozici komplexní systém dostupné bezplatné pomoci. Kromě střediska Probační a mediační služby ve Svitavách, poskytuje své služby obětem trestných činů Poradna pro oběti a to v rámci projektu „Proč
zrovna já?“. Od letošního roku se do stejného projektu zapojilo také Krizové centrum J. J. Pestalozziho ve Svitavách.
Za rok existence Zákona o obětech bylo středisko Probační a mediační služby v kontaktu s 51 oběťmi trestných činů
v případech, ve kterých probíhalo trestní řízení, ale soudem ještě nebylo rozhodnuto o vině a potrestání pachatele.
Poradna pro oběti trestných činů dosud poskytla své služby 40 obětem majetkové, násilné nebo sexuálně motivované trestné činnosti. Nedokážeme zabránit tomu, aby byla páchána trestná činnost, můžeme se ale postarat o to, aby
oběti dobře znaly svá práva, věděly, jak je uplatnit a na prožité trauma nebyly samy. Veškerá naše činnost je bezplatná.
Probační a mediační služba, Lanškrounská 2, Svitavy, tel: 733 788 973, e-mail: jsabrnakova@pms.justice.cz
Poradna pro oběti trestných činů, Lanškrounská 2, Svitavy, tel: 734 362 972, e-mail: vpaar@pms.justice.cz
Krizové centrum J.J.Pestalozziho, Milady Horákové 10, Svitavy, tel: 461 321 100, e-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
Mgr. Jaroslava Šabrňáková
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Kulturní nabídka
1. So / 19:30 / kino Vesmír

8. So / 20:00 / klub Tyjátr		

Světová premiéra amatérského filmu Bang!

Kurtizány z 25. Avenue + Sin Joy

The Movie, který natočili studenti svitavského
gymnázia. Po skončení koncert kapely The
Dozing Brothers v Tyjátru

Kurtizány z 25. Avenue se vrací v nové sestavě
se dvěma zpěváky a s tvrdším zvukem. Sin
Joy „Likvid bigbít“ - Svitavy. Vstupné: 150 Kč
(možnost si lístky zarezervovat v klubu Tyjátr)

4. Út / 08:00 - 16:00 / OA a VOŠ ekonomická
Svitavy

9. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Den otevřených dveří

Pohádková neděle:
Taškařice do pětice s liškou

 17:00 / klub Tyjátr
Štěstí + beseda

Hraje divadlo Bublanina Vsetín. Vstupné 50 Kč,
rodinné pasy

Promítání filmu Štěstí + beseda o náhradní
rodinné péči (NRP).

 19:00 / čajovna Namasté
Kurz bubnování s Andrejem Kolářem
Lekce hry na africký buben - djembe pro
začátečníky i pokročilé. Nástroje pokud možno
s sebou. Vstupné dobrovolné

5. St / 19:00 / čajovna Namaste
Poetická čajovna
příjemné setkání nad literaturou a poezií, tentokrát na téma: Strom. Vstupné dobrovolné

 19:00 / Fabrika koncert KPH
Czech Virtuosi
Sólista koncertu: Igor Františák, dirigent: Eric
Lederhandler (Belgie)
Vstupné: 160 Kč (členové KPH: 80 Kč),
předprodej vstupenek od 22. 10.

6. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
148. cestovatelský večer AS Brontosaura
Norsko - letem světem nejen cyklistickým.
Přednáší Mgr. Gabriela Veselá.

 10:00 / Fabrika
Mezinárodní dětský folklorní festival:
Tradice Evropy Pardubice
Soubory a taneční páry z Bulharska, Maďarska
a Srbska (v jednání je Rumunsko a Panama)
Určeno pro MŠ, ZŠ i SŠ. Vstupné: 20 Kč

 16:30 / kavárna a hrací centrum Rarášek
Jumping pro děti
Vhodné pro děti od 4 let, rezervace na mob.:
606 474 063, e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz

 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer

7. Pá / 10:30 / Fabrika
Divadelní soubor E. Vojana Brněnec:
Komunismus
Napsal Wiliam Klimáček, přeložil Karel Král.
Posláním hry je připomenutí minulosti pro naši
současnost. Určeno od 7. roč. ZŠ, SŠ, SOU
a nejen pro školy. Vstupné: 40 Kč

 19:30 / čajovna Namasté
Zdenka Blechová - přednáška:
Jak se naučit žít přítomný okamžik
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč
Rezervace a další informace: mob.: 736 619 384

11. – 12. Út – St / 9:00, 10:30 / Fabrika
Taneční akademie
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ pro školy.

11. Út / 17:00 / náměstí Míru – park Jana Palacha
Svatomartinské slavnosti

13. Čt / 18:00 / klub Tyjátr
04826 Jirous
Dokument o básníku Ivanu Martinu Jirousovi,
jedné z nejvýznamnějších postav českého undergroundu - následuje beseda s autorkou dokumentu - režisérkou, spisovatelkou a nakladatelkou Monikou Le Fay. Monika Le Fay se ve
své tvorbě zabývá tématy jako ochrana práv dětí
a zvířat, lidská práva, totalitní ideologie a rasismus. Je autorkou mnoha, převážně dokumentárních filmů o zajímavých osobnostech (Karel
Schwarzenberg, Václav Havel, Ivan Martin Jirous, Jiřina Prekopová a další). Pro studenty
středních škol pořádá městská knihovna besedu s Monikou Le Fay na téma Dagmar Šimková
– Byly jsme tam taky (dědictví komunismu).
Kniha je doporučenou četbou pro výuku dějin
20. století. Akce v rámci oslav 25 let od sametové revoluce. Vstupné dobrovolné

 18:00 / Andělská kavárna
Poznej sám sebe - jak se tvoří realita

 19:00 / kavárna a hrací centrum Rarášek
Přespání v Rarášku
Rodiče, chcete si odpočinout či vyrazit do
společnosti? Rezervace na mob.: 606 474 063,
e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz

 18:00 / kavárna V Parku
Křest knihy Martina Sodomky
- Jak si postavit motorku
Knihu pokřtí spisovatelka Kateřina Dubská,
hudební doprovod Adam & Schwitz.

 18:00 / Fabrika
Galavečer požárního sportu
 18:00 / čajovna Namasté
Martin Adamec: Kurz kreslení mandal
Na tento kurz si doneste pokud možno své
vlastní pastelky. Vstupné 150 Kč

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

Kino Vesmír
1. / So / 19:30

Světová premiéra filmu Bang!
The Movie Film natočili studenti svitavského
gymnázia. Hrají: Jakub Ducháček, Jiří Macháň,
Šárka Pittnerová, Mikuláš Přikryl, Tomáš Mohr,
Tereza Češková, Markéta Kroulíková, Jakub
Hájek. Kamera a střih: Jiří Macháň. Scénář
a režie: Mikuláš Přikryl, Jiří Macháň. Po
skončení projekce následuje večírek v klubu
Tyjátr. Hraje kapela The Dozing Brothers
4. / Út / 19:30

Falešní poldové USA 2014
Když si velký kluci hrají na policajty a zloděje…
Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou
policajtech, až na to, že naši hrdinové nejsou
poldové… takhle to je komedie. Režie: Luke
Greenfield
Vstupné: 110 Kč / titulky / 104 minut
5. / St / 19:30

Ing. Karel Spilko působí jako lektor a spisovatel. Nabízí poznatky o tvoření reality a fungování Matrixu. Základem konceptu je Jednota
– Vědomí, které vytváří svět tak, jak jej známe.
Vstupné 300 Kč, závazné přihlášky: e-mailem
nebo na mob.: +420 603 284 101

Mezi náhrobními kameny USA 2014
Liam Neeson jako bývalý newyorský policista
a vyléčený alkoholik pracuje jako soukromý detektiv bez licence pro ty, kteří nemohou jít na
policii… Akční thriller. Režie: Scott Frank
Vstupné: 110 Kč / titulky / 113 minut

14. Pá / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám

6. / Čt / 19:30

Hravé divadlo Brno:
Nosáčkova dobrodružství
Představení vzniklo na motivy známé knihy, ve
které malý panáček vyřezaný ze dřeva ožije.
Určeno pro MŠ a 1. st. ZŠ. Vstupné: 35 Kč

Česká pivní válka ČR 2014
Svět kolem nás se neustále mění. A s ním
i naše pivo. Co se skrývá za tradičními pivními
značkami v éře globalizace? Dokument. Režie:
Jan Látal
Vstupné: 90 Kč / 70 minut
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7. - 8. / Pá / 17:00, So / 15:00, 17:00
Winx Club – V tajemných hlubinách Itálie 2014
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit
císařského trůnu, omylem však probudí krutou vílu… Animovaný rodinný film. Režie: Iginio
Straffi
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 98 minut
7. - 8. / Pá, So / 19:30
Interstellar USA 2014 premiéra!
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice
naší galaxie má za úkol najít mezi hvězdami
pro lidstvo nový domov. V hlavní roli: Matthew
McConaughey. Režie: Christopher Nolan
Vstupné: 100 Kč / titulky / 169 minut
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Sport

12. St / 17:00 / hala Na Střelnici

1. So / 10:00 / hala Na Střelnici

Basketbal: Kooperativa NBL

Tuři Svitavy – BK LIONS Jindřichův Hradec

TJ Svitavy – Tesla Pardubice
Volejbal: ženy – KP I. tř.

 15:15 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Sokol Vysoké Mýto
Basketbal: VČL muži

 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem
Basketbal: Kooperativa NBL

2. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP v přehazované – kvalifikace

11. / Út / 19:30
John Wick USA 2014
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčním filmu,
kde se kácí les a kde létají třísky. John Wick je
zabiják, kterému je lepší se vyhnout… Režie:
Chad Stahelski
Vstupné: 110 Kč / titulky / 96 minut

Volejbal: žáci – přípravky mladší

12. / St / 19:30

TJ Svitavy – TJ Nivnice

Andělé všedního dne ČR 2014
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste
si jich všimli. Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si
nechávají proklouznout život mezi prsty. Proto se v jejich blízkosti objevili andělé… Podle
románu Michala Viewegha natočila Alice Nellis
komedii i drama.
Vstupné: 110 Kč / 97 minut

 13:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C
– TJ Sokol BC Darren Chrudim B
Basketbal: VČL muži

8. So / 10:00 / hala Na Střelnici
Volejbal: junioři – 1. liga

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: juniorky – 1. liga

 10:00 / hala Na Střelnici
KP mladších žákyň
Volejbal

13. - 15. / Čt, Pá, So / 19:30
Pohádkář ČR 2014
Milostný příběh člověka balancujícího na hraně
lásky, vášně a lži. Příběh o touze, podvodu
a věčném odpuštění. Příběh lidí ztracených
v bludišti lásky… Podle bestselleru Báry Nesvadbové. Moderní love story s Jiřím Macháčkem
a Annou Geislerovou v hlavních rolích.
Režie: Vladimír Michálek
Vstupné: 130 Kč / od 15 let / 90 minut

 13:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – KK Valašské Meziříčí

14. - 15. / Pá, So / 17:00

Basketbal: 2. liga muži

Tři bratři ČR 2014
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk
Piškula) se vydávají do světa na zkušenou,
aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat
hospodářství. Sourozenci vstupují do slavných
pohádek… Scénář: Zdeněk Svěrák, režie: Jan
Svěrák
Vstupné: 100 Kč / 86 minut

Basketbal: 2. liga muži

 17:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - TJ Znojmo LAUFEN CZ
Florbal: 8. kolo

9. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B
– TJ Gymnázium Hladnov

 9:00 / ZŠ Felberova
KP minivolejbal – turnaj
Volejbal: žákyně - přípravka

 12:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VK Jihlava
Volejbal: kadetky – 1. liga
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