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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
březen 2015							
Alice Štrajtová Štefková
město

Den učitelů
Oslava Dne učitelů proběhne ve čtvrtek 26. března ve Fabrice. Zveme všechny pracovníky svitavských škol ke společné oslavě, na které zahrají učitelé Základní umělecké školy Svitavy a zazpívá pěvecký sbor Červánek. Začátek je
Jiří Petr

v 18 hodin a pořadatelé avizují ještě překvapení na konec.

První kolo zápisu dětí do mateřských škol
První kolo zápisu dětí do mateřských škol ve Svitavách proběhne 15. dubna opět ve velkém sále Fabriky od 13:00 do
17:00 hodin. Zde rodiče obdrží tiskopis přihlášky a po jeho vyplnění ho budou moci odevzdat s originálem zdravotního potvrzení od dětské lékařky ředitelce pouze té mateřské školy, do které bude chtít své dítě zapsat. V případě, že výsledkem správního řízení bude nepřijetí dítěte, budou mít rodiče možnost zúčastnit se druhého kola zápisu. O jeho termínu budeme včas informovat. O dalších podrobnostech zápisu budeme informovat v dubnovém čísle Naše město.

Pozvánka na dvě stávající výstavy a dvě nové
Už jen do 15. března naleznete ve výstavních síních
muzea výtvarná díla 45 výtvarníků z celého svitavského okresu, zatímco unikátní výstavu historických gramofonů v přízemí budovy můžete obdivovat až do měsíce května. Menší výstavu, věnovanou Nadaci Josefa Plívy a jejímu zakladateli Františku Plívovi, můžete
zhlédnout pouhých 14 dní - od 13. do 30. března. Výstava Dva světy, která se otevře v sobotu 21. března,
bude zajímavým spojením dvou svitavských výtvarníků - fotografa Pavla Juříka a keramika Jana Vostřela.
Na výstavě se spolu setkají dvě generace, díla plošná
a plastická, svět akademický i svět undergroundu. Pavel Juřík je absolventem Ateliéru reklamní fotografie na UTB ve Zlíně, kde v současnosti dokončuje své magisterské studium. Během studia mimo jiné absolvoval studijní stáž na Nottingham Trent University v oboru výtvarné fotografie a zaznamenal dva úspěchy v prestižní soutěži Czech Press Photo v letech 2011 a 2013. Prošel si postupně žánry dokumentu, krajiny a konceptuální fotografie. Na výstavě představí stěžejní díla i projekty zcela nové. Jan
Vostřel je umělecký keramik, který tvoří tak, jak vidí věci ve své mysli, jednoduše a několika tahy sochařské špacht-
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le. Tvoří tak, že je z jeho práce cítit kus autora, jeho uvolněnost a radost z tvorby. Jeho dílo spojuje výtvarný talent a umění vyjádřit podstatu věci společně s náročností a zdlouhavostí výrobního procesu pro něj tolik typických keramických reliéfů. Jan má v galeriích po celé ČR vystaveno přes padesát obrazů, má za sebou několik společných i samostatných výstav. Pro výstavu Dva světy chystá nové a dosud nevystavené práce. Vernisáž proběhne
v sobotu 21. března v 17:00 hodin.

Blanka Čuhelová (s použitím textu autorů výstavy Dva světy)

Autorské čtení s Markétou Hejkalovou
19. 3. / 18.00 / klub Tyjátr
Městská knihovna ve Svitavách srdečně zve na autorské čtení se spisovatelkou, překladatelkou a zakladatelkou Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Markétou Hejkalovou. Markéta Hejkalová vystudovala ruštinu a finštinu
na Karlově univerzitě, v 90. letech působila jako kulturní atašé na českém velvyslanectví v Helsinkách. Od roku 2009 je
členkou mezinárodního výboru světového PEN klubu, místopředsedkyní českého PEN klubu, překládá dílo Miky Waltariho. Na Masarykově univerzitě v Brně vede překladatelský seminář finské literatury, pracuje v rodinném nakladatelství Hejkal. Je autorkou sedmi románu, poslední Rudé paprsky severního slunce vyšel v roce 2014.

Zápis do prvních tříd na ZŠ Felberova
Ve středu 4. února se na ZŠ Felberova konal zápis do prvních tříd, ke kterému se dostavilo celkem 67 předškoláků. Do
prvních tříd ve školním roce 2015/2016 bylo přijato 58 dětí.
Vlasta Lanžhotská

Úspěchy žáků ZŠ Felberova
na školních olympiádách
Během ledna a února letošního roku předvedli žáci naší školy své vědomosti v předmětových olympiádách. Ty proběhly v matematice, dějepisu, češtině, chemii a v cizích jazycích. Největšího úspěchu dosáhl Martin Valach, který postoupil do krajského kola v olympiádě z německého jazyka, a Zdeněk Fiala, který bude naši školu reprezentovat v krajském
kole olympiády v ruském jazyce.
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Projekt Předprofesní příprava žáků
na Speciální ZŠ Svitavy skončil
V letošním školním roce uzavíráme projekt Předprofesní příprava žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce,
který byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
První projektové aktivity, začleněné především do pracovního vyučování (v tematických okruzích truhlářské,
zámečnické, opravářské, kuchařské, cukrářské, dekoratérské, krejčovské, zemědělské a pečovatelské práce), jsme
s velkým očekáváním zahájili 1. dubna 2012.
Během celého projektu probíhala tvorba metodických materiálů ve výše uvedených okruzích a nové metodiky
byly integrovány do výuky. Zaměřili jsme se také na vzdělávání pedagogů s cílem prohloubit jejich znalosti v oblastech souvisejících s projektovými aktivitami.
Naši žáci absolvovali celkem třikrát pětidenní praktický pobyt v Odborném učilišti Chroustovice, zaměřený na
rozvoj manuálních dovedností v praktických činnostech, sociální komunikaci a relaxaci. Jeho program byl založen
na střídání dílčích činností spojených s poznáváním jednotlivých učebních oborů (truhlář, tesař, zámečník, opravář zemědělské techniky, zedník, zahradník, švadlena, prodavač, kuchař a cukrář, chovatel hospodářských zvířat,
pracovník v pečovatelských službách a technik v autoservisu a jeho cílem bylo usnadnit žákům volbu jejich dalšího
profesního vzdělávání.
Ve výčtu uskutečněných aktivit nesmíme opomenout patnáct návštěv v Květné zahradě, kde se žáci v praxi seznámili se způsobem života na farmě, vyzkoušeli si práci s hospodářskými zvířaty i na poli, ale také činnosti spojené
s údržbou hospodářských budov a jejich okolí.
Přímo v prostorách školy jsme uspořádali tři workshopy řemeslných činností, které byly realizovány v dobových
dílničkách. Každá dílnička měla své vlastní stanoviště, kde si zájemci mohli jednotlivá řemesla a výrobní techniky
vyzkoušet. Žáci se seznámili s technikou malby na hedvábí, vyráběli hedvábné šátky, obrázky a obaly na mobilní
telefony, vyzkoušeli si kolíkové tkaní na tkalcovském stavu, paličkování, pletení náramků z kůže a výrobu keramiky
na hrnčířském kruhu. Velký zájem vzbudila také možnost prověřit si svou zručnost v řezbářské a kovářské dílně.
Mezi další aktivity projektu patřily činnosti prováděné ve spolupráci s našimi partnery, jako jsou projektové dny
či návštěvy učňovských zařízení.
Projektová činnost výuku výrazně obohatila. Pro žáky je velmi podnětná a významnou měrou jim napomáhá
v rozhodování o jejich budoucím povolání.
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Středisko mediační služby
Ve čtvrtek 19. března od 9 do 16 hodin se uskuteční Den otevřených dveří. Budete mít požnost prohlédnout
si prostory střediska, setkat se s jeho pracovníky a získat informace o různých oblastech činnosti Probační a mediační služby. V případě větší organizované skupiny (nad 15 lidí) doporučujeme kontaktovat vedoucí střediska (mob.:
733 788 973) pro smluvení konkrétního času či případně jiného termínu. Těšíme se na vás na adrese: Milady Horákové 10, Svitavy (1. patro budovy pozemkového úřadu).

Jaroslava Šabrňáková

Jarní a letní BAZÁREK
Ve dnech 24. a 25. března 2015 se jako již téměř tradičně uskuteční
jarní a letní bazárek pod patronátem Mateřského a rodinného centra Krůček. Přijďte se do velkého sálu Fabriky (Wolkerova alej 92/18,
Svitavy) vybrat to nejlepší pro své ratolesti. Pokud chcete nějaké oblečení či hračky nejen nakupovat, ale také prodávat, ozvěte se nám na
mailovou adresu mckrucekbazarek@gmail.com. Vaše zboží pak budeme přebírat v pondělí 23. 3. po celý den (výjimečně možnost domluvy jiného termínu). Těšíme se na vás.

Bazárek s Modrým
koníkem
Mateřského a rodinného centra Krůček a Modrý
koník pořádají Bazárek dětského oblečení nejen
pro dvojčata pod záštitou ředitele SKS Petra Mohra v sobotu 28. 3. od 9:00 do 12:00 v sále Fabriky. Chcete-li na bazárku prodávat, napište na bazarek.dvojcata@centrum.cz nebo zavolejte na tel.
604 638 656.

Tým MC Krůček

Velikonoční dílna
tvořivosti v Krůčku
Připravte se s námi na svátky jara! V pátek 27. 3. od
15. do 20. hodiny se společně sejdeme v prostorách Krůčku a budeme vyrábět velikonoční dekorace. Maminky (i tatínci) si vyrobí velikonoční věneček, děti se pak mohou vyřádit na vytváření veselého zajíčka z ruliček od papíru. Vypomozte nám – pokud se vám doma válí knoflíky, které již nebudete
potřebovat, či přebývající vyfouknutá vajíčka, rádi
je v Krůčku uvítáme, aby posloužily třeba i vám při
tvořivých dílnách v Krůčku.

Tým MC Krůček

Tým MC Krůček
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Být členy MC Krůček
se vyplatí,
staňte se jimi i vy
Každým rokem zlepšujeme naši nabídku služeb i aktivit a nyní jsme zapracovaly na zlepšení výhod pro členské rodiny.
Rády bychom vás informovaly o nových výhodách, které jako členky a členi MC Krůček můžete čerpat.

Výhody členství:
• 10% sleva na nepravidelné velké akce pořádané MC Krůček Svitavy, o.s. pro členy Klubu pevného zdraví – VZP.
Získání členství u VZP je zdarma.
• Nižší cena na pravidelné aktivity MC Krůček (30kč členové, 50 kč nečlenové), vždy pro celou rodinu
• Nižší cena na nepravidelné aktivity MC Krůček
• Výrazně nižší cena na vzdělávací kurzy i příměstské tábory
• 10% sleva na nákup zboží v zahradnictví Marcela Poulová, Kpt. Jaroše13a, Svitavy
• 5% sleva na nákup volného zboží v Nová lékárna, nám. Míru 51/63, Svitavy, http://www.nova-lekarna.cz
• Speciální sleva na nákup kosmetiky Bioderma a těhotenské vitamíny v Nová lékárna Svitavy ( dle domluvy)
• 10% sleva na nákup zboží v Mozaika, R. Kloudy 110/8, Svitavy, http://www.e-mozaika.cz
• 10% sleva na nákup zboží Pelz sport, Kpt. Jaroše 65/47, Svitavy, http://www.pelzsport.cz
• 10% na nákup zboží SEN Dekor, Smetanovo nám. 62, Litomyšl
• 5% sleva cukrářství Lucie Kropfová, Kpt. Jaroše 47, Svitavy, http://www.cukrarstviluciesy.cz
• 5 % sleva půjčovna kostýmů Dráček, Purkyňova 206/55, Svitavy, http://www.pujcovna-dracek.webnode.cz
• 5% sleva - kosmetička Jitka Novotná, náměstí Míru 80; www.kosmetikasvitavy.webnode.cz
• 10% přírodní manikúra- pedikúra,Markéta Dobešová, Purkyňova251/15, Svitavy
• Připravujeme další výhody

Členství stojí stále 400 Kč na rok. Jak se stát členem? Povinnosti členů?
• Napište si o přihlášku e-mailem (mckrucek@gmail.com) nebo přijďte do Krůčku, kde ji vyplníte. Zaplatíte 400 Kč.
A je to.
• Účast na Valné hromadě 1x za rok.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, rády vám odpovíme či odpověď na něj najdete na info tabulích v MC Krůčku.
Přijďte se vzdělávat, poradit se, odpočinout si a hlavně udělat radost sobě i vašim dětem.

Jsou s námi na jedné lodi - pomáhají nám:
Zahrádkářské a chovatelské potřeby – MARCELA POULOVÁ, MOUŘENÍN realitní kancelář spol. s r.o., STORY DESIGN S.R.O., Hasičský záchranný sbor ČR, Ravensburger Karton, s.r.o., KB, a.s., HRG spol. s r.o., Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov, Orion, s.r.o., Svitap J.H.J., spol. s r.o., Cukrářství Lucie Kropfová, Půjčovna kostýmů DRÁČEK, ČESKÁ
SPOŘITELNA, Specialista na zdobení textilu KŘÍŽ, POJIŠŤOVNA SLAVIA, KAPELA 3J- Lačnovské country, NOVÁ
LÉKÁRNA, PELZ SPORT, SEN DEKOR, Kosmetické služby Jitka Novotná, přírodní manikúra- pedikúra Markéta Dobešová, J&F CZ s.r.o., Bellitex fashoin s.r.o., Oáza zdraví, VZP a další.
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Ohlédnutí za karnevalem na ledě a masopustem

AQUAshow
AQUAshow
4. 4. / 14:00, 16:00 / bazén Litomyšl

AQUAshow
AQUAshow
21. 3. / 14:00, 16:00 / bazén Svitavy

netradiční oslava velikonočních prázdnin. Na krytém plaveckém bazénu v Litomyšli
bude umístěno 7 velkých atrakcí pro malé i velké (vodní trampolíny, vodní houpačka
- kokos a banán, aquazorbing, aquaspace, vodní válec a kostka).
Během celého odpoledne zůstane vířivka a tobogán v provozu.
Pozor akce je omezena kapacitou bazénu!

Netradiční oslava prvního jarního dne. Na krytém plaveckém bazénu ve Svitavách
bude umístěno 7 velkých atrakcí pro malé i velké (vodní trampolíny, vodní houpačka
- kokos a banán, aquazorbing, aquaspace, vodní válec a kostka,
pro nejmenší budou do malého bazénu umístěny lodičky).
Během celého odpoledne zůstanou dvě dráhy volné. Vířivka a tobogán budou
po celou dobu v provozu. Pozor akce je omezena kapacitou bazénu!
Během akce nelze použít nabité čipové hodinky!

Vstupné, díky omezené kapacitě bazénu, bude rozděleno na dva časy:
14:00 - 16:00 a 16:00 - 18:00 h. Cena je vždy za 2 hodiny na osobu.

Vstupné, díky omezené kapacitě bazénu, bude rozděleno na dva časy:
14:00 - 16:00 a 16:00 - 18:00 h. Cena je vždy za 2 hodiny na osobu.

Vstupné: účastníci na atrakcích: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč,
doprovod a veřejnost: 90 Kč. Předprodej: Městský bazén Litomyšl,
kanceláře SVČ „Tramtáryje“ Svitavy a DDM Litomyšl (do 29. 3.).
Kontakt: Pavlína Šmerdová, tel: 734 287 284, e-mail: psmerdova@svitavy.cz

Vstupné: účastníci na atrakcích: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč,
doprovod a veřejnost: 50 Kč. Předprodej: Krytý plavecký bazén - pokladna,
kanceláře SVČ „Tramtáryje“ Svitavy a IC Svitavy (do 14. 3.).
Kontakt: Pavlína Šmerdová, tel: 734 287 284, e-mail: psmerdova@svitavy.cz

www.svc.svitavy.cz
www.facebook.com
/svctramtaryje

www.jvcomp.cz

www.svc.svitavy.cz
www.facebook.com
/svctramtaryje

www.jvcomp.cz

Domov na rozcestí Svitavy a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,
o.s., místní organizace Domov na rozcestí Svitavy Vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU A PRODEJ
VÝROBKŮ
25.-27. března
2015
od 9.00 - 16.00 hod.
Dne 27. března bude prodej
pouze do 12.00 hod.

Výstava a prodej budou probíhat v
prostorách Domova na rozcestí v
návštěvní místnosti u vrátnice

Kulturní nabídka
17. Út / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Malé divadélko Praha:
Branka zamčená na knoflík

Na motivy známé knížky Jiřího Trnky ZAHRADA, dva kluci vlezou do tajuplné zahrady, kde
prožívají svá dobrodružství s trpaslíkem, zlomyslným kocourem, hodnými slony, modrou
velrybou a protivnou psí dámou. Doporučeno
pro předškoláky z MŠ a 1. – 3. ročníky ZŠ.
Vstupné: 40 Kč

17. - 19. / Út - Čt / 9:00 / Fabrika
Jeden svět 2015 pro školy

Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech. Objednávejte na jspolicka@seznam.cz. Vstupné: 50 (40) Kč

18. St / 14:00 - 18:00 / MC Krůček

Pavla Juříka a keramika Honzy Vostřela. Na
výstavě se spolu setkají dvě generace, díla
plošná a plastická, svět akademický i svět undergroundu.

 19:00 / Fabrika
DS E. Vojana Brněnec:
Dobře rozehraná partie

22. Ne / 15:00 / kostel Navštívení Panny Marie

28. So / 8:00 - 16:00 / muzejní dílny

Pašijová hra

23. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám

Bílkovo kratochvilné divadlo H. Králové:
Sůl nad zlato aneb Chleba s máslem zlatem
neosolíš. Klasická pohádka, v níž chytrá
Maruška svému královskému otci dokáže, že
někdy je obyčejná sůl opravdu cennější než
zlato a drahé kamení... Doporučeno pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ. Vstupné: 40 Kč

Den otevřených dveří

 18:00 / klub Tyjátr
Ukrajino, jaká jsi?

 19:00 / Fabrika
Věra Martinová & Kapela
Jubileum 55 tour

Cestami po „ukrajinské Atlantidě“ – Jasina,
Haverla, Verchovina, Kosič, Jaremča, Kolomija.
Tradicí a současností „Bohyně Matky“ v kultuře
Ukrajiny vás provede PhDr. Ján Masaryk.
Vstupné dobrovolné

Věra Martinová v roce 2015 oslavuje své 55.
narozeniny! Vstupné: 250 Kč

19. Čt / 18:00 / klub Tyjátr

Autorské čtení s Markétou Hejkalovou
Setkání se spisovatelkou, nakladatelkou,
překladatelkou a zakladatelkou Podzimního
knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Vstupné dobrovolné

20. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Větrný večer

Zahraje kapela Do větru a host večera Radimec
& Old Horses z Brna. Vstupné: 50 Kč

21. So / 9:00 - 12:00 / čajovna Namasté
Škola čaje

Čajový workshop, kurz neformální přípravy
čaje. Naučíte se profesionálním způsobem
připravit základní druhy čaje. Cena kurzu: 650
Kč včetně čajů. Na kurz je třeba se objednat
v čajovně, nebo si rezervovat místo do
18. března na mob.: 736 619 384. Maximální
počet účastníků je 6.

25. St / 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

26. Čt / 18:00 / Fabrika

Předprodej od 13. března. Vstupné: 80 Kč

Dětský kovářský workshop

Zájemci od 8 do 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu.
V ceně je mzda odborného lektora, materiál,
zapůjčení všech pracovních a ochranných
pomůcek, oběd, pitný režim.

 11:00 / klub Tyjátr
Porta 2015 - oblastní kolo
Oblastní kolo v tradičním portovním městě,
které nabízí účast v soutěži pro muzikanty
nejen z česko-moravského pomezí. Facebookové stránky Oblastního kola Porty ve Svitavách:
www.facebook.com/PortaOblastniKoloSvitavy
Uzávěrka přihlášek je 15. března.

 19:30 / Fabrika
11. aprílový ples
Hraje kapela COMBO 2. Předprodej místenek
na mob.: 607 677 633 nebo e-mailu z.petrzela@
gmail.com. Vstupenka a místenka: 210 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
Wabi Daněk a Miloš Dvořáček

Den učitelů

Hosté Oblastního kola Porty
Předprodej od 13. března. Vstupné: 150 Kč

 19:00 / čajovna Namasté
Koncert Jany Vébrové

29. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Písničkářka se silným hlasem, harmonikou
a kořeny pevně vrostlými do země. Na harmoniku začala sama hrát až ve svých 17ti letech.
Právě ta jí „otevřela“ hlas. Vstupné: 80 Kč

 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert učitelů ZUŠ

27. Pá / 15:00 - 20:00 / Mc Krůček

Divadlo KRAB Praha: Žabák Žak a rak Jak
Cirkusová pohádka o tom, jak nerozluční kamarádi žabák Žak a rak Jak s pomocí mistra
Krokodiliniho zvítězili nad nudou. Pro děti od
3 let. Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy

30. Po / 8:30 a 10:30 / Fabrika

Zpívat nás baví (8:30 h - MŠ, 1. st. ZŠ )
Osvobozené divadlo a Semafor

Velikonoční dílna tvořivosti

(10:30 h – 2. st. ZŠ, SŠ)
Koncerty s odborným výkladem pro školy
- skupina MARBO Dobrochov. Vstupné: 40 Kč

 17:00 - 20:30 / Fabrika
Taneční večer pro páry

 15:30 / kavárna Rarášek
Dětský diskoples v maskách

31. Út / 18:00 / Ottendorferův dům

Pro začátečníky a mírně pokročilé, lektoři
manželé Pokorní z TK Style. Vstupné: 180 Kč
za pár

Pro děti všech věkových kategorií. Rezervace stolů je nutná, mob.: 606 474 063, e-mail:
raraseksvitavy@seznam.cz, kavárna Rarášek

 17:00 / městské muzeum a galerie
Dva světy

 18:30 / klub Tyjátr
Rachot beden aneb veřejná zkouška

Vernisáž výstavy, která bude zajímavým spojením dvou svitavských výtvarníků - fotografa

Kapely: Klobás, Kilt, Sin Joy + after party
Vstupné: „je to na tobě“

Löw-Beerovy vily
Přednáška Vladimíra Velešíka sen. i jun.
o vilách a historii židovské rodiny Löw-Beerů
s projekcí dokumentárního filmu. Oba dva historikové jsou autory stejnojmenné publikace
a libreta výstavy. Mezi památkově chráněné
Löw-Beerovy vily patří např. také vily v nedaleké Svitávce nebo brněnská vila Tugenthat.

Kino Vesmír
17. / Út / 19:30
Focus USA 2014
Will Smith jako podvodník, který se zamiluje do
začínající podfukářky a když se sní rozejde, potkají se znova při dalším podvodu… Komedie.
Scénář a režie: Glenn Ficcara, John Requa
Vstupné: 100 Kč / titulky / 105 minut
18. / St / 19:30
Whiplash USA 2014
Mladý jazzový bubeník sní o slávě. Potká
skvělého dirigenta, proslaveného učitelským
talentem. Drama. Scénář a režie: Damien
Chazelle
Vstupné: 80 Kč / titulky / 106 minut
19. - 21. / Čt, Pá, So / 19:30
Vybíjená ČR 2015
Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru
Michala Viewegha. Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu
a hledání lidského štěstí. Ondřej Sokol, Michal
Suchánek, Richard Genzer, Simona Krainová,
Lukáš Vaculík a další.
Vstupné: 130 Kč / 94 minut
24. / Út / 19:30
Rezistence USA 2015
Druhý díl knižní a filmové série Divergence.
Pokračuje boj s nelítostným systémem i s vlastními démony. Idylická společnost je na pokraji
války… Akční dobrodružné sci-fi. Režie: Robert
Schwentke
Vstupné: 110 Kč / titulky / 120 minut
25. / St / 19:30

Projekt 100: Perný den GB 1964
John, Paul, George a Ringo v době největší
slávy, v době, kdy beatlmanie doslova hýbala světem a naplno zasáhla životy miliónů
fanoušků.. Skvělý mix dokumentu a hraného
filmu. Je plný úžasné hudební energie! Režie:
Richard Lester
Vstupné: 70 Kč / titulky / 87 minut
26. / Čt / 19:30
Gunman: Muž na odstřel USA 2015
Akční špionážní thriller. Sean Penn jako bývalý
žoldák se musí postavit organizaci, pro kterou
původně pracoval. Nejlepší obrana je útok.
Režie: Pierre Morel
Vstupné: 110 Kč / titulky / 105 minut

27. - 28. / Pá, So / 17:00
Popelka USA 2015
Známý pohádkový příběh v novém výpravném
pojetí. Cate Blanchett, LLa James, Richard
Madden a další. Režie: Kenneth Branagh
Vstupné: do 15 let 105 Kč / od 15 let 130 Kč
/ dabováno / 105 minut
27. - 28. / Pá, So / 19:30
Lovci a oběti ČR 2015
Akční thriller. Příběh Jakuba (Martin Kraus),
který se rozhoduje, co udělá se svým životem.
Jeho start do života je složitý a dostává se do
finančních problémů. Režie: Marcus Benois Tran
Vstupné: 120 Kč / 104 minut
31. / Út / 19:30
Cesta naděje USA 2015
Russell Crowe se vydává ve výpravném filmu
na dobrodužnou pouť napříč Tureckem po
první světové válce. Pátrá po osudu svých tří
synů, kteří se nevrátili z bitevního pole… Režie
a hlavní role: Russell Crowe
Vstupné: 110 Kč / titulky / 111 minut

Sport
21. So / 17:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Geosan Kolín
Basketbal: Kooperativa NBL

28. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – SK Beskydy
Volejbal: junioři – 1. liga

 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – USK Praha
Basketbal: Kooperativa NBL

29. Ne / 8:00/ hala na Střelnici
Fotbalová přípravka - U9
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