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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy.

Alice Štrajtová Štefková

Pivní slavnosti a výstava historických vozidel
Na svitavském náměstí se v sobotu 11. července nudit určitě nebudete. Čtvrtý ročník Pivních slavností bude v dolní části
náměstí Míru obohacen o výstavu historických vozidel, kterou
pořádají veteráni ze Svitav a klub Boxer Morava Historik. Registrace historických automobilů, motocyklů a kol vyrobených
do roku 1985 proběhne od 8 do 10 hodin. Pro dobrou náladu
bude k poslechu hrát dobovou hudbu Líšnický šraml. Na jedenáctou hodinu je připravena komentovaná prohlídka strojů.
Historická vozidla hromadně odjedou ve 14 hodin, ale Pivní
slavnosti budou dál pokračovat. Od 13 hodin se veřejnosti představí šestnáct menších pivovarů z celé republiky.
Tak jako v loňském roce se i letos uskuteční vaření kotlíkových gulášů, tentokrát budou svými týmy zastoupena
i spřátelená zahraniční města včetně Svitav. Můžete se opět těšit na soutěže a nebude chybět oblíbené jezení
bramborových knedlíků. Na oslavách chmele a piva si můžete zakoupit za 60 Kč malou degustační pivní sklenici.
Každý návštěvník akce dostane dva žetony, kterými bude hlasovat pro nejlepší pivo. Večer budou vyhodnoceny
tři nejlepší pivovary.

Harmonogram kapel:
Program:
13:00

Zahájení

13:15

Madam

14:35

FLY FISH

15:50

Vltava

17: 40

Kupolet

18:30

Vyhlášení vítězného pivovaru a guláše

19:30

Syfon

20:45

COVERS FOR LOVERS

22:00

Totální nasazení
Alice Štrajtová Štefková
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Křest knihobudky a čtenářské lavičky
Město Svitavy je zapojeno do projektu Města vzdělávání společnosti EDUin. Dílčí aktivitou vzdělávací strategie ve městě je tzv. street teaching, jehož cílem je oživení veřejného prostoru a pořádání
vzdělávacích a komunitních akcí. V rámci této aktivity bude umístěna v parku Jana Palacha kruhová čtenářská lavička pro 18 osob
a tzv. knihobudka (pouliční knihovna), která funguje na základě
výměny knih (každý si může bezplatně odnést jakoukoliv knihu
z budky výměnou za knihu, kterou sám přinese). Vzhledem k dostupnosti parku může být místo využíváno pro školní programy a pro neformální vzdělávací aktivity (např. veřejné
čtení, programy pro družiny pořádané knihovnou, doučování, konverzace v cizím jazyce apod.). Uplatnění najde
určitě i u návštěvníků parku, kteří se budou moci
u lavičky a knihobudky setkávat, číst, diskutovat.
Vizuální řešení prostoru navrhl tým designérů z Centra pro rozvoj řemeslné gramotnosti BOR4, projekt je realizován Městskou knihovnou ve Svitavách, MC Krůček a městem Svitavy, finančně je zajištěn díky sponzorům. První
pravidelnou „street teachingovou“ aktivitou bude doučování angličtiny během prázdnin, které zajistí MC Krůček.
Pomocí neformálních metod (her, tvoření, poznávacích aktivit) se budou děti sbližovat s anglickým jazykem za
asistence českých a zahraničních dobrovolníků. Aktivita bude probíhat každý čtvrtek od 10 - 12 hodin (děti ve
věku 5 - 8 let) a od 14 - 16 hodin (děti ve věku 9 - 14 let). Ve středu 29. července a v pondělí 31. srpna od 10 - 12
hodin se uskuteční u knihobudky interaktivní čtení pro děti pořádané městskou knihovnou. Křest čtenářské lavičky
a knihobudky proběhne v neděli 5. července odpoledne v rámci první Pohádkové neděle.
Jiří Sehnal, Marta Bauerová

Prázdniny v parku
V letních měsících je připraven bohatý program v parku Jana Palacha. Pokud počasí dovolí, bude se každý pátek
po setmění promítat film. Každou neděli se bude v odpoledních hodinách po čtrnácti dnech střídat pohádka
nebo promenádní koncert. O všech těchto akcích se dočtete v kalendáři akcí. Nenechte si ujít v neděli 5. července otevření knihobudky, o které se více dočtete na straně 1, a také si vás dovoluji pozvat na koncert jazzové
a swingové muziky Golden Big Band Praha 9. července. Všechny akce jsou zdarma. Přeji vám příjemné letní dny.
Alice Štrajtová Štefková
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Věž kostela opět otevřena
Tak jako každý rok i o letošních prázdninách můžete vystoupat po 102 schodech na vyhlídku věže kostela Navštívení P. Marie na svitavském náměstí
a vychutnat si krásný pohled na náměstí i do širokého okolí. Věž bude pro
veřejnost otevřena od 4. 7. do 30. 8. každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin
a v neděli od 15:00 do 17:00 hodin. A také celou pouťovou neděli 6. září.
Vstupné činí 10 Kč za osobu, děti do šesti let mají vstup volný.
Renata Pavlíková

Velká herní show Asus Finals
První červencový víkend se ve Fabrice Svitavy odehraje již potřetí velká herní
show ASUS FINALS, kde proběhne vyvrcholení letní sezony turnajů v PC hrách
portálu Hitpoint.cz. Utkají se zde tak nejlepší české týmy v League of Legends
a Counter Strike. V duelu se zde utkají hráči legendární střílečky Quake Live
a populární strategie StarCraft. Vidět budou nejlepší domácí hráči, kteří budou
v sále soupeřit o finanční dotaci přesahující hodnotu 100 000 korun a ještě hardware k tomu! Akce je proslulá hlavně díky skvělé produkci a parádní divácké atmosféře. Není se čemu divit, v komentovaných zápasech s projekcí na plátno se představí absolutní domácí progaming
špička. Kromě finálových utkání profesionálů bude pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program, tombola
o super ceny, cosplay show, overclocking, virtuální realita, závodění na volantu a mnoho dalšího!
Přijďte si užít tuhle unikátní akci a nechte se unést fenoménem interaktivní zábavy! Předprodej vstupenek a další
Ondřej Báča

detaily najdete na stránkách organizátorů: www.hitpoint.cz.“

Nový kněz ze Svitav
Slavnostní zvonění svitavských kostelních zvonů v sobotu 4. července oznámí městu nevšední událost. Náš rodák,
Vilém Pavlíček, který přijal 27. června v olomoucké katedrále z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení,
oslaví tento veliký dar primiční (první) mší svatou v kostele Navštívení Panny Marie na svitavském náměstí. V 9:30 se
vydá slavnostní průvod farníků a hostů od hřbitovního kostela sv. Jiljí náměstím Míru k farnímu kostelu. Slavnostní
mše svatá je plánována na 10 hodin. V 15 hodin udělí P. Vilém Pavlíček slavnostní novokněžské požehnání v kostele
sv. Jiljí. V roce 2008 slavil ve Svitavách svou primiční slavnost svitavský rodák P. Zdeněk Gerhard Klimeš, v roce 2004
P. Radek Sedlák. Dokladem skutečného požehnání naší farnosti jsou i dva další bohoslovci ze Svitav v olomouckém
kněžském semináři. K účasti na svém slavnostním svědectví víry vás co nejsrdečněji zve P. Vilém Pavlíček.
P. Václav Dolák, svitavský farář

Pivní slavnosti i na discgolfovém hřišti!
SK Discgolf Svitavy při příležitosti Svitavských pivních slavností pořádá 11. července od 8:30 discgolfový turnaj, zařazený do celostátní ligy, kategorie C. Srdečně zveme všechny fanoušky tohoto sportu ke změření sil s těmi nejlepšími
hráči v republice, z nichž několik již přislíbilo účast. Turnaj se koná na hřišti
v lačnovském poldru. Startovné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti. Přijďte si udělat žízeň.
Vojtěch Sýs
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MC Krůček o prázdninách
I o prázdninách pro Vás Krůček poběží, ale v trochu jiném režimu. Centrum pro rodinu bude probíhat pravidelně
každé pondělí, úterý a středu od 8 do 12 hod v MC Krůček. Na telefonu pro vás budeme každý všední den do 18 hod,
poradny je možné domlouvat i mimo stanovenou dobu, více na tel.: 737 236 152, 733 518 999, mail: mckrucek@
gmail.com, www.mckrucek.cz. Hlídací centrum Babykrůček na ulici Pražská poběží bez omezení! Nabízí hlídání dětí
od kojeneckého věku, vzdělávací programy pro větší děti - tel.: 604 509 421, hlidani.krucek@seznam.cz.

Prázdninový provoz MC Krůček
Ve Fabrice od 8:00 do 12:00 hodin - uvítáme i starší sourozence:
• pondělí: Dubinka S Notičkou - hudebně pohybový klubík / úterý: Montessori centra / středa: baby klub pro
nejmenší / čtvrtek: výlety / pátek: zavřeno
• Cvičení a poradna pro těhotné – dvakrát měsíčně v pondělí (13. 7., 20. 7, 17. 8., 24. 8.) od 17.do 19.hod
• Logopedická poradna v termínech v úterý 21.7. a 18.8., objednání na: 608 563 495, alzbetar@centrum.cz
• Jóga – středa 1., 15, 22. a 29. 7. a 19. a 26. 8. v 17:15 - v MC Krůček, Fabrika 4. patro, v případě příznivého počasí
venku v areálu Gymnázia (informace o místě na tel. 603 795 103)
• Street teaching s dobrovolníky v parku J. Palacha – každý čtvrtek
• Příměstské tábory - poslední volná místa pouze na „hobití“ tábor 10. - 14. 8. 2015

Výlety s Krůčkem
Tak jako každý rok i letos pořádáme ve čtvrtky o prázdninách výlety nejen pro naše táborníky, ale také pro rodiče
s dětmi. Zde je jejich nabídka:

14. 7. Hvězdárna a planetárium Brno
−− výjimečně úterý kvůli provozu hvězdárny
−− pořad Úžasné planety a komentovaná výstava Příběh sluneční soustavy
−− cena: 150 Kč, doprovod zdarma + doprava
−− odjezd 7:59 vlakem, návrat kolem 16:00 - bližší informace: 734 134 759, jaroslava.rich@gmail.com

30. 7. Letní PINGUin park Přívrat
−− areál plný atrakcí a zábavy v klidné lokalitě blízko lesa vybavený moderními herními prvky, které rozvíjí
dětskou motoriku, představivost a obratnost
−− odjezd v 8:00 od Fabriky, příjezd kolem 16:00
−− cena: 250 Kč/dítě, 350 Kč/dospělí s dopravou, pobytem i obědem - bližší informace: 737 236 152,
terca.veitova@gmail.com

13. 8. Rozhledna Járy Cimrmana a hobití stezka
−− výlet do Březové nad Svitavou za cílem dobít rozhlednu Járy Cimrmana a překonat hobití stezku plnou
překážek a nástrah
−− odjezd kolem 8:00, příjezd kolem 15:00

20. 8. Letní PINGUin park Přívrat
−− areál plný atrakcí a zábavy vybavený moderními herními prvky, které rozvíjí dětskou motoriku,
představivost a obratnost
−− odjezd v 8.00 od Fabriky, příjezd kolem 16.00
−− cena: 250 Kč/dítě, 350 Kč/dospělý s dopravou, pobytem i obědem v ceně,
bližší informace: 733 539 810, k.krausova@email.cz
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Rozloučení před prázdninami
na Cihelně s Krůčkem,

Machem
u
o
v
o
t
s
e
b
a Še
Pátek 26. června
16 -18 hod.

Škola nám končí a začínají prázdniny a na ty
se Mach s Šebestovou samozřejmě moc těší.
Přivítejte spolu s nimi prázdniny, připraven
bude bohatý animační program a možná se
jim pomocí kouzelného sluchátka podaří
vykouzlit i hasiče s pěnovou párty.
40 Kč/členi + 10% sleva KPZ VZP, 60 Kč/ nečleni

Asociace turistických
informačních center ČR

pořádají soutěž

Informační
centrum

2015

E
ZVOLTějš
í
nejolíben
IC v kraji

Soutěž trvá
od pondělí
15. června 2015
do pátku
31. července 2015.

Vybírejte z více než
350 certiﬁkovaných
informačních
center a rozhodněte
o nejoblíbenějším
infocentru ČR
pro rok 2015.
Čtěte aktuální
informace o dění
v informačních
centrech, o letošní
turistické sezoně
a další zajímavosti.

www.denik.cz/infocentra
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Kultura
ČERVEN
27. So / 9:00 - 12:00 / čajovna Namaste
Škola čaje
Srdečně vás zveme na kurz neformální přípravy
čaje. Dozvíte se o správném výběru čajového
náčiní, vlivu a působení čaje na lidský organismus a zdraví člověka a jeho vhodném užívání.
Cena kurzu: 650 Kč včetně čajů. Na kurz je třeba
se objednat v čajovně, nebo si rezervovat místo
do 26. června včetně na mob.: 736 619 384.

27. So / 18:00 / Svitavský stadion
QuantoCup 2015

DJ Foltýn – Kiss Hády Rádio, koncert kapely
Gipsy cz

 20:00/ restaurace Pod Hodinami
Hudební skupina Rotoped

27., 28. So, Ne / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Výtvarný workshop pro děti

4. So / 9:20 / před kostelem sv. Jiljí

10. Pá / 19:30 / Cihelna

Primiční slavnost P. Viléma Pavlíčka

Kapela ABC

9:20
10:00
		
15:00
		

řazení průvodu
mše svatá
kostel Navštívení Panny Marie
svátostné a novokněžské požehnání
kostel sv. Jiljí

 10:00 / Fabrika
Herní show Asus Finals
Vyvrcholení letní sezony turnajů v PC hrách
portálu Hitpoint.cz, www.hitpoint.cz, vstupenky na recepci ve Fabrice.

 18:00 / čajovna Namaste
Mantry
Zpěv manter a jiných písní pro energii, relaxaci a uvolnění. Kurz zpěvu manter vede David
Breiter (Chrudim).
Vstupné dobrovolné

5. Ne / Fabrika

Herní show Asus Finals
Vyvrcholení letní sezony turnajů v PC hrách
portálu Hitpoint.cz, www.hitpoint.cz, vstupenky na recepci ve Fabrice

Zájemci do 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena workshopu je 600 Kč /osobu.
V ceně je mzda odborného lektora (Leona
G. Sehnalová), materiál, zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd, pitný
režim. Domů si odnesete své jedinečné dílo.

 15:45 / park Jana Palacha
Křest knihobudky a čtenářské lavičky

28. Ne / 16:00 / park Jana Palacha

 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku

K poslechu zahraje Žákovský orchestr ZUŠ
Svitavy a Jarda Gang pod vedením kapelníka
Jaroslava Dvořáka

Divadlo U staré herečky. Šípková Růženka,
O líné Liduně a třech přadlenách. Vstup volný

ČERVENEC

Djembe workshop

Promenádní koncert

3. Pá / 20:00 /restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Obsluhoval jsem anglického krále
Česko, Slovensko, Německo, Maďarsko 2006
Tématem Hrabalova slavného románu je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec
cestáře v době politických zvratů první půle
20. století. Drama, komedie, romantický
i válečný film. Scénář a režie: Jiří Menzel,
120 minut. Začátky promítání jsou orientační.
Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

Koncem června oživí park Jana Palacha knihobudka a čtenářská lavička, u které budou
probíhat vzdělávací a komunitní aktivity (křest
v rámci Pohádkové neděle).
Více na str. 1 a 13

7. Út / 19:00 / čajovna Namaste
Kurz hry na africké bubny. Vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Bubny případně
i jiné hudební nástroje si vezměte, pokud máte,
s sebou.
Kurz vede Andrej Kolář - hudebník, muzikoterapeut, masér intuitivních masáží (Praha).
Vstupné dobrovolné

9. / Čt / 17:00 / park Jana Palacha

Koncert - Petr Sovič & Golden Big Band Praha
Golden Big Band Praha vznikl s cílem oživit
českou hudební scénu, a to v podobě moderní
interpretace klasické jazzové a swingové muziky. Golden Big Band Praha vede nejmladší kapelník v Evropě. Sólistka - slovenská zpěvačka
Zuzana Vlčeková. Vstup volný

 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Rolling Stones Shine a Light
– koncert USA 2001
Pohled režiséra Martina Scorseseho na největší
rock’nrollovou kapelu, na legendární Rolling
Stones. Záznam dvou koncertů z New Yorku
ze dvou dnů – strhující divácký zážitek! Titulky,
117 minut. Začátky promítání jsou orientační.
Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

11. So / náměstí Míru
Pivní slavnosti
a výstava historických vozidel
V rámci slavností zlatavého moku vystoupí
hudební kapely: Madam (Česká Třebová),
Fly Fish (Moravská Třebová), Vltava (Praha),
Syfon (Svitavy), Covers for Lovers (Praha)
a Totální nasazení (Slaný).
Vstup volný.

 9:00 - 12:00 / čajovna Namaste
Jak na zelený čaj?
Kurz přípravy základních druhů zeleného čaje.
Na kurz je potřeba se přihlásit předem ( je určen
pouze pro max. 5 účastníků), a to do čtvrtka
9. července včetně, formou sms na mob.: 736
619 384. Vstupné: 250 Kč při plné kapacitě, jinak 350 Kč. Kurz vede Bára Steinbauerová.

12. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
DO Astra Svitavy. Vstup volný

17. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped
 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Půlnoc v Paříži USA 2011
Mladý pár přijíždí do Paříže. Procházka nočním
městem mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život… Owen Wilson
jako mladý spisovatel se potká s Paříží 20. let
20. století – plnou úžasných umělců: Piccaso,
Dali, Hemingway, Gertruda Stein, Edith Piaff …
Romantická komedie. Scénář a režie: Woody
Allen, titulky, 94 minut. Začátky promítání jsou
orientační. Promítá se až za úplného setmění.
Vstup volný

19. / Ne / 6:00 / Cihelna
Motoburza

str. 8
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15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku

2. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha

Bílkovo kratochvilné divadlo
Sůl nad zlato, Kašpárkovo království
Vstup volný

Malé divadélko Praha
O Sněhurce, O Palečkovi.
Vstup volný

22. St / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop pro děti
Zájemci od 8 do 15 let se mohou hlásit v muzeu
na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč /osobu. V ceně je mzda odborného lektora (Vladimír
Gracias), materiál, zapůjčení všech pracovních
a ochranných pomůcek, oběd, pitný režim.
Domů si odnesete své jedinečné dílo.

23. Čt / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Kamenický workshop pro děti

Zájemci od 8 do 15 let se mohou hlásit v muzeu na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@
muzeum.svitavy.cz. Cena workshopu je 350 Kč
/osobu. V ceně je mzda odborného lektora (Vítězslava Morávková), materiál, zapůjčení všech
pracovních a ochranných pomůcek, oběd, pitný režim. Domů si odnesete své jedinečné dílo.

24. Pá / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino

Cesta do pravěku ČR 1955
Celovečerní kombinovaný fantasticko-dobrodružný film, který ukazuje prehistorická stádia
vzniku Země, flory a fauny. Výprava čtyř kluků
do dávné minulosti! Film, který ovlivnil slavné
světové tvůrce filmů sci-fi a trikových filmů!
Scénář a režie: Karel Zeman, 93 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za
úplného setmění. Vstup volný

24. – 25. Pá, So/ areál rybníka Rosnička
Rosnička – hudební festival současnosti

26. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert

DH Pohoranka Sebranice. Vstup volný

29. St / 10:00 – 12:00 / park Jana Palacha

Pohádky v parku

7. Pá / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Fimfárum
- Do třetice všeho dobrého ČR 2011
Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana
Wericha O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král
měl tři syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli, Rozum
a Štěstí. „No a co ještě zbývá pro poučení? Štěstí
se rádo fláká…“. Režie: Kristina Dufková, Vlasta
Pospíšilová, David Súkup, 72 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za úplného
setmění. Vstup volný

 20:00 / lánská zahrada
Citizen37- Bezlimitu - Dymytry
Vstupné na místě: 250 Kč, v předprodeji: 200 Kč
(od 1. 7. v recepci Fabriky)

8. So/ 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Ponny Expres

9. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
Holóbkova mozeka Protivanov. Vstup volný

14. Pá / 19:30 / restaurace Na Cihelně
Kapela ABC
 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
The Doors – When You’re Strange USA 2009
První dokumentární film o skupině The Doors
napsal a režíroval Tom DiCillio a komentář namluvil Johnny Depp. Snímek staví na záběrech
natočených v letech 1966 -1971, tedy od vzniku kapely až do smrti Jima Morrissona. Titulky,
86 minut. Začátky promítání jsou orientační.
Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

Interaktivní čtení pro děti u knihobudky

15. So / 19:00 / park Jana Palacha

31. Pá / 19:30 / Cihelna

Písničkáři v parku

Kapela Rotoped

 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Příběh kmotra ČR 2013
Příběh velké lásky. Lásky k penězům. Podle
bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek.
Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se vypracoval na pozici šedé eminence české politiky. V hlavní roli akčního filmu: Ondřej Vetchý.
Režie: Petr Nikolaev, 99 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za úplného
setmění. Vstup volný

SRPEN
1. So / 14:00 / psychiatrická léčebna
Malování pro Venkovku
15:00 - komentovaná prohlídka kostela sv. Josefa
19:00 - koncert písničkářského dua Sova + Slamák

Adéla Jonášová, René Souček, Beata Bocek
Vstup volný

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

16. Ne / 6:00 / Cihelna
Motoburza
 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Dřevěné divadlo		
Princezna na hrášku, Zvířátka a loupežníci.
Vstup volný

21. Pá / 21:00 / park Jana Palacha

Má dohlížet na to, aby se v obchodě nekradlo…
Pronikavá psychologická generační studie
s komediálním nadhledem a porozuměním pro
svět otců i synů 60. let 20. století. Skvělý Vladimír Pucholt! Hudba: Jiří Šlitr. Scénář a režie:
Miloš Forman, 84 minut. Začátky promítání
jsou orientační. Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

23. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
DO Svitavská dvanáctka. Vstup volný

26. St / 20:30 / park Jana Palacha
Divadelní večírek
s Dramatickou školičkou v parku
Hrají: soubor Bubliny - Medvěd !?! a soubor
Oslovy - Oslovi. Vstup volný

28. Pá / 21:00 / Park Jana Palacha
Letní kino
Rivalové USA 2013
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Niki Lauda
a James Hunt – dokonalý profesionál versus
neodolatelný playboy. Svět Formule 1. Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné
dívky a nezkrotná touha po vítězství. Skutečný
příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na
okruhu, ale také ve skutečném životě… Režie:
Ron Howard, titulky, 123 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

29. So / 18:00 / čajovna Namaste
Mantry
Zpěv manter a jiných písní pro energii, relaxaci a uvolnění. Odhoďte zábrany a přijďte si
zazpívat. Zpívat umí každý! Kurz zpěvu manter
povede David Breiter (Chrudim).
Vstupné dobrovolné

30. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Hudební divadýlko ALE-JO
Bajky pana Ezopa, Čertova nevěsta. Vstup volný

31. Po / 10:00 – 12:00 / park Jana Palacha
Rozloučení s prázdninami u knihobudky
Interaktivní čtení pro děti

Kino Vesmír
Červenec
4. / So / 19:30
Méďa 2 USA 2015 PREMIÉRA!
Hromský kámoši se vracejí. Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit,
hulit a milovat se… Někteří chtějí dítě! Komedie. Scénář a režie: Seth MacFarlane
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / dabováno/ 125 minut

Letní kino
Černý Petr ČR 1963
Filmová komedie nejenom o mladých lidech.
Šestnáctiletý učeň nastupuje do samoobsluhy.

5. - 6. / Ne, Po / 17:00

Sedmero krkavců ČR 2015
Pohádkový příběh podle Boženy Němcové.
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Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se
pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí,
které na ně uvrhla jejich matka. Příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě
a opravdové lásce… Scénář a režie: Alice Nellis
Vstupné: 100 Kč / 97 minut
8. / St / 19:30

29., 30. / St, Čt / 19:30
ANT – MAN USA 2015
Podle comicsu z roku 1962. Bývalý zloděj má
pozoruhodnou schopnost – zmenšuje své fyzické rozměry, ale současně znásobí svou sílu.
Ujímá se role hrdiny, aby zachránil celý svět.
Režie: Peyton Reed
Vstupné: do 15 let 105 Kč, ostatní 130 Kč / dabováno

11. / So / 19:30

Terminátor Genisys USA 2015 PREMIÉRA!
Teď platí jiná pravidla. Budoucnost je temná.
Soudný den zlikvidoval polovinu lidstva. Arnold Schwarzenegger – Terminátor – stroj na
zabíjení s lidskými rysy má pomoci! Akční sci-fi
thriller. Režie: Alan Taylor
Vstupné: 120 Kč / titulky / 126 minut
15. / St / 19:30

Jurský svět USA 2015
Park se otevírá. Uplynulo 22 let od tragického konce snu o parku plném dinosaurů. Od
té doby se mnohé změnilo a park jede na plné
obrátky… Dobrodružný film pro všechny. Režie: Colin Trevorrow
Vstupné: 110 Kč / dabováno
16., 18. / Čt, So / 19:30

Domácí péče ČR 2015 PREMIÉRA!
O konečnosti lidské existence a jak si s ní poradit. Alena Mihulová a Bolek Polívka v hlavních rolích dramatu i komedie. Příběh obětavé
zdravotní sestry. Scénář a režie: Slávek Horák
Vstupné: 120 Kč / 92 minut
22. / St / 19:30

Bez kalhot XXL USA 2015
Členové striptérské skupiny Králové Tampy se
vydávají na své závěrečné vystoupení, cestou
se naučí pár nových pohybů a … překvapujícím
způsobem se zbaví své minulosti… Komedie.
Režie: Gregory Jacobs
Vstupné: 110 Kč / titulky / 115 minut
23. / Čt / 19:30

Daleko od hlučícího davu USA 2015
Podle stejnojmenného románu Thomase Hardyho. Romantické drama. Viktoriánská Anglie
19. století. Příběh jedné z největších literárních
ženských postav všech dob! „Je plná vzrušení,
je divoká a upřímná jako den.“ Režie: Thomas
Vintenberg
Vstupné: 110 Kč / titulky / 119 minut
25. / So / 19:30

Papírová města USA 2015 PREMIÉRA!
Ztracená a nalezená. Romantické drama. Příběh kluka, který má od dětství rád nespoutanou sousedku Margo. Prožije s ní velké dobrodružství, ale dívka náhle zmizí… Podle románu
Johna Greena. Režie: Jake Schreier
Vstupné: 110 Kč / titulky

15. / So / 19:30

Fantastická čtyřka USA 2015 PREMIÉRA!
Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají
čtyři mladí vědci specifické superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž
má v úmyslu ovládnout svět. Režie: Josh Trank
Vstupné: 120 Kč / dabováno
19. / St / 19:30

Dáma ve zlatém USA 2015
Spravedlnost se nedá zaplatit. Životopisné drama ženy, která za každou cenu bojuje o dědictví, které její rodině ukradli nacisti. V hlavní roli:
Helen Mirren. Režie: Simona Curtis
Vstupné: 110 Kč / titulky / 110 minut
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Srpen
1. - 2. / So, Ne / 17:00
V hlavě USA 2015
Víš, kdo bydlí u tebe v hlavě? Cesta do lidské
mysli… Animovaný rodinný film. Režie: Pete
Docter
Vstupné: do 15 let 105 Kč, ostatní 130 Kč / dabováno
1. / So / 19:30

Iracionální muž USA 2015 PREMIÉRA!
Profesor filozofie si prochází existenciální krizí
a nedaří se mu nalézt smysl života. Obrat nastává, když se zamiluje do své krásné studentky… Mysteriózní opus. Nejnovější film Woody
Allena!
Vstupné: 120 Kč / titulky / 96 minut
5. / St / 19:30

Pařížská blbka Francie 2015
Borat v sukních. Když je vyhozena ze zaměstnání, rozhodne se, že se stane šlechtičnou
a vezme si posledního svobodného… prince
Harryho… Komedie. Režie: Eloise Lang, Noémie Saglio
Vstupné: 100 Kč / titulky / 82 minut

Amy GB 2015
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za
slavným jménem Amy Winehouse? Co tato
hudební ikona skrývala před okolním světem
a proč zemřela v pouhých 27 letech? Dokument.
Režie: Asif Kapadia
Vstupné: 80 Kč / titulky / 128 minut
20., 22. / Čt, So / 19:30
Pixely USA 2015
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně
vyloží videozáznamy klasických videoher jako
vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou
jednotek… Je třeba zachránit lidstvo! V hlavní
roli: Adam Sandler. Režie: Chris Columbus
Vstupné: 130 Kč / dabováno
26. / St / 19:30

Vykolejená USA 2015
Komedie o žurnalistce Amy, která si užívá divokého nevázaného života a to poslední, po čem
touží, je nějaký dlouhodobý romantický vztah.
Jenže potká úžasného mladého muže… Režie:
Judd Apatow
Vstupné: 110 Kč / titulky / 122 minut
27. / Čt / 19:30

6. / Čt / 19:30
Bojovník USA 2015
Boer Billy Hope je na vrcholu své slávy, má
vše – ženu, dítě. Jednoho dne přijde tragédie
a vše se změní. Sportovní drama. Režie: Antoine Fuqua
Vstupné: 110 Kč / titulky / 120 minut
8. / So / 19:30

Mission: Imposible - Národ grázlů USA 2015
Tom Cruise jde znovu po krku těm největším
grázlům současného světa. Velkolepý zážitek,
cesta po celém světě… Akční sci-fi. Scénář
a režie: Christopher McQuarie
Vstupné: 120 Kč / titulky
12. / St / 19:30

Věčně mladá USA 2015
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Třicetiletá Adaline přežije havárii a stane se zázrak
– už nikdy nezestárne a žije dalších 80 let…
Romantické drama. Režie: Lee Mills Goodloe
Vstupné: 120 Kč / titulky / 112 minut
29. / So / 19:30

Hitman: Agent 47 USA 2015 PREMIÉRA!
Fiilm se soustředí na elitního nájemného vraha,
který byl pomocí genetiky stvořen jako dokonalý stroj na zabíjení. Posledním cílem Agenta
47 je korporace, která chce vytvořit armádu
zabijáků, jejichž schopnosti předčí dokonce
i jeho vlastní. Režie: Aleksander Bach
Vstupné: 110 Kč / titulky

Nenasytná Tyffany ČR 2015
Pepa – Leoš noha – si vydělává vykrádáním
víkendových chat… až objeví videokameru
se záznamem cesty k netušenému pokladu…
Dobrodružná hororová komedie. Scénář a režie: Andy Fehu
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / 80 minut
13. / Čt / 19:30
Nesmrtelný USA 2015
Průmyslový magnát – Ben Kingsley – ovládá
svět. Diagnóza rakoviny ho přiměje podstoupit radikální lékařský zákrok, který zvrátí běh
času… Režie: Tarsen Singh
Vstupné: 110 Kč / titulky

Výstavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
20. června – 6. září

Viewpoints
Výstava umělců sdružených kolem Institutu
umění Opolské university. Wit Pichurski – obrazy a plastiky z kovu, dřeva. Bartosz Posacki
- cyklus grafik v digitálních a světelných boxech v různých formátech. Paulina Ptaszynska
„Kompas” - digitální grafiky a multimediální
projekce, Krawiec Michal - grafika.
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ČERVENEC

20. června – 27. září

Kafé Rošambo

Počátky letectví v Pardubickém kraji

Do 11. 7.

Výstava se věnuje historii a vývoji aviatiky
v Pardubickém kraji v letech 1910 - 1948. Autorem výstavy je Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě, své exponáty zapůjčili také Národní technické muzeum, Vojenský ústav v Praze, soukromní sběratelé a členové regionálních klubů
modelářů.

Ze zámečku do světa

Stálé expozice

Michal Škavrada
Sportovní fotografie

Discgolfový turnaj

Fabrika

Svitavy CUP, kat. C

Labyrint svitavských příběhů

Občanské sdružení při Základní umělecké
škole Jevíčko se sešlo ve složení - Janka Lukšová, Jana Martínková, Jiřina Jakubcová, Pavla
Bělehradová pod vedením Renaty Štindlové
a tvořily ve večerní kresbě. Každá autorka je
jiná, věk nerozhoduje, ale radost ANO.
Od 12. 7.

Příběh města a Svitavského betléma

4. 7. So / 8:00 / hřiště ZŠ T. G. M.
Nohejbal – turnaj trojic

5. 7. Ne / 9:00 / Svitavský stadion
Svitavy CUP
Minitenis: celostátní turnaj (tenisté do 7 let)

11. 7. So / 8:30 / discgolfové hřiště
11., 12. 7. So, Ne / 9:00 / Svitavský stadion

Z historie praní

Foyer

Největší expozice historických praček v ČR

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Svitavy

Hledání hvězdy Davidovy

2. podlaží – pasáž

Svitavy CUP, kat. C

Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

Viewpoints
Damian Pietrek - Roviny setkání

Tenis: celostátní turnaj mladších žáků
(chlapci, dívky)

Muzeum esperanta /
Ottendorferův dům

Velkoformátové práce na hranici kresby a grafiky

Aktuální výstava: Esperanto a sběratelství

Krzysztof Rzepczynski
- Rozpačité myšlenky

POZOR! Změna otevírací doby:
Út - Ne / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
So - Ne / 13:00 - 17:00
První neděli v měsíci je pro obyvatele Svitav
vstup volný.

prostorové formy ve dřevě a kovu

Živá zeď
Venkovní galerie u Alberta

Evropská zákoutí
Miloš Brichta (Svitavy), výběr z let 2006 - 2012
Cyklus panoramat a malebných koutů střední
a jihovýchodní Evropy vznikl výběrem fotografií z cest, které autor podnikl mezi léty 2005
- 2014. Fotografie Tiché ráno nad Narwou
vyhrála v roce 2006 1. místo ve fotografické
soutěži Univerzity Palackého v Olomouci.
Více na www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/
ziva-zed/504-1/

Tenis: celostátní turnaj dorostenců

18., 19. 7. So, Ne / 8:00 / Svitavský stadion

25. 7. So / 9:00/ hřiště za Národním domem
MIXY 2014
– 16. ročník turnaje smíšených družstev
Volejbal: celostátní turnaj

3. podlaží

Pavel Hon, Rožnov p. Radhoštěm:
Ze třetí řady
RNDr. Pavel Hon (1942) fotografuje od svých
třinácti let. Fotografie v celé své rozmanitosti
(film, video, astronomie) prostupuje celý jeho
život (včetně literárních pokusů). V roce 2008
založil s přáteli občanské sdružení Přátelé Fotografie, jehož je dodnes předsedou. Na výstavě
uvidíte fotografie z představení Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
4. podlaží

AMFO 2014, Slovensko: fotografie

SRPEN
8. 8. So / 9:00 / Svitavský stadion
Svitavy CUP
Babytenis: celostátní turnaj
(tenisté do 9 let)

22., 23. 8. So, Ne / 8:30
Svitavy CUP, kat. C
Tenis: celostátní turnaj dospělých

29. 8. So / 9:00 / hala Na Střelnici,
ZŠ Riegrova

SPORT

Memoriál manželů Vymětalových – 5. ročník
Volejbal: celostátní turnaj - starší žákyně

Čajovna Namaste
19. 6. – 6. 9.

Viewpoints
Výstava Michala Krawiece „Loverowe” - komorní grafika z univerzity v polském Opole.
Více na www.cajovnanamaste.cz

Kavárna V Parku
The Kids
Výstava představuje průřez tematických prací
fotografa Tomáše Pleskota za posledních deset
let, obsahuje jak fotografie reportážní, tak fotografie portrétní vzniklé na zakázku. Dobře se
zde ukazuje, jak zdánlivá je nesourodost žánrů
přebita fenoménem dětské bezprostřednosti,
autenticity.
Výstava je prodejní.

ČERVEN
27. So / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TK Perštýn Pardubice B
Tenis: Pardubický krajský přebor staršího žactva

27. - 28. So, Ne / 9:00 / Svitavský stadion
QantoCup 2015

28. Ne / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy – TO SK Žamberk
Tenis: Pardubický krajský přebor dorostu
Tenis: 10:30 / Tenis Svitavy, Česká Třebová
C – TK Choceň B, Pardubická krajská soutěž,
mladší žactvo
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centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná redaktorka: Alice Štrajtová Štefková, alice.strajtova@svitavy.cz; redaktorka: Zuzana Pustinová, zuzana.
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