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

Svatováclavský košt koncem léta
Jako každý rok i letos se definitivně rozloučíme s létem
na náměstí Míru ve Svitavách vinnými slavnostmi. V sobotu 26. září se bude konat Svatováclavský košt. Oslava
vína bude zahájena přípitkem v horní části náměstí Míru
ve 14 hodin. Ochutnávat můžete různé druhy vína od několika vinařů, sýrové speciality, slané pečivo i steaky.
Součástí slavností bude také bleší trh.
K degustaci vám od 14:10 zahraje cimbálová muzika Galán. Moderovat bude Ondřej Komůrka. Pro ty, kteří si chtějí odnést nějakou památku, jsou připraveny vinné sklenice
s emblémem Svitav, které si mohou návštěvníci za 50 Kč
zakoupit (vstup volný). Doufáme, že již podzimní počasí bude ke všem návštěvníkům přívětivé. Přijďte si na náměstí popovídat, pobavit se a ochutnat dobré víno.

Program:
14:00

zahájení

14:10 – 14:45

cimbálová muzika Galán
(1. blok)

15:00 – 15:35

cimbálová muzika Galán
(2. blok)

16:00 – 16:45

Hromosvod

17:30 – 18:20

Los Hongos

18:55 – 19:55

Helemese

20:30 – 21:45

Benjaming´s Clan

Alice Štrajtová Štefková
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EHD – památky znovuzrozené
Neděle 15. září 13 – 17 hodin
Dny evropského dědictví (EHD) jsou akcí, která každoročně otevírá zajímavé památky, muzea a galerie. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, bývá v tyto dny vstup volný. V České republice se EHD konají pravidelně
od roku 1991 v měsíci září, od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, jeho partnery Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Už po mnoho let se ke Dnům
evropského dědictví připojuje také naše město. Jednotlivé země vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény kulturního dědictví. Letošní národní
téma je Památky znovuzrozené.
V našem městě se letos veřejnosti opět zdarma otevřou dokořán dveře městského muzea, budete moci navštívit
stálé expozice Z historie praní, Oskar Schindler - spravedlivý mezi národy a Labyrint svitavských příběhů se svitavským betlémem. Zveme vás ale také na doprovodné akce, které při této příležitosti
v muzeu každoročně připravujeme. Ve výstavních síních společně ve 14 hodin zahájíme novou výstavu výtvarnice
Víti Morávkové – půjde o objekty z tradičních i v umění méně používaných materiálů. Jméno vystavující výtvarnice
vám zřejmě není úplně neznámé – po městě potkáváme její sochy, setkáváme se s ní na výstavách místních výtvarníků i na kamenických workshopech v muzejních dílnám. Přesto vás její výstava určitě překvapí. Od 16 hodin se
můžete těšit na vyprávění Pavla Fencla, který sestavil maketu letadla Spitfire, se kterým létal v trikových záběrech
ve známém českém filmu Tmavomodrý svět. Víte, že Pavel Fencl sestavil tři modely, ale jen jeden natáčení přežil?
Přijďte si poslechnout další zážitky z natáčení a využít poslední možnost prohlédnout si výstavu o létání v Pardubickém kraji. Od 18 hodin vás pozveme na starý hřbitov u kostela sv. Jiljí. Se svitavským historikem se zastavíte
u hrobek významných osobností ze svitavské historie
a dozvíte se mnohé nejen o rodinách a lidech, kteří tu žili v minulých stoletích před námi, ale také o historii svitavských hřbitovů. I toho protestantského, který byl právě letošního léta „znovuzrozen“ a o kterém se dočtete na
jiném místě tohoto zpravodaje. Těšíme se na setkání s vámi.

Blanka Čuhelová
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Veletrh sociálních služeb
V úterý 6. října od 9:30 do 16:00 hodin opět ožije FABRIKA, tentokrát již 2. ročníkem Veletrhu sociálních služeb. Smyslem veletrhu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách
ve městě Svitavy a prostřednictvím široké nabídky vystavovatelů nabídnout co nejvíce aktivit, při nichž se mohou
vzájemně potkat, navázat spolupráci i vyměnit zkušenosti nejen poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, ale
i široká veřejnost. Vstupné je zcela zdarma.
Myšlenka uspořádat Veletrh sociálních služeb se zrodila před dvěma lety na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Svitavy jako reakce na nedostatečnou informovanost občanů o nabídce sociálních služeb ve
městě. V letošním roce tedy pořádáme již 2. ročník Veletrhu sociálních služeb a věříme, že se akce stane místem
nejenom pro získání odborných informací, ale také místem vzájemného sdílení praktických zkušeností mezi poskytovateli, místem prožitkového poznávání různých omezení z důvodu zdravotního handicapu, místem navazování
spolupráce i místem kulturního vyžití.
Touto akcí se město Svitavy a poskytovatelé sociálních služeb připojují k celostátní kampani Týden v sociálních
službách, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky vždy v prvním říjnovém týdnu.
Svitavy mají funkční a rozsáhlou síť sociálních služeb, které svoji pomoc nabízí všem potřebným, ať již se jedná
o seniory, děti a jejich rodiče, zdravotně postižené či osoby v krizové situaci.
Přijďte se osobně přesvědčit o nabídce a kvalitě sociálních služeb, zhlédnout vystoupení uživatelů služeb i žáků
základních škol, nakoupit drobné dárky v podobě výrobků uživatelů služeb, či ochutnat báječné sýry z farmy
Květná zahrada, kde pracují klienti Domu na půl cesty. Přijďte zhlédnout kompenzační a rehabilitační pomůcky
pro posilování motoriky vhodné po úrazech, či operacích i ty větší, které usnadňují běžný život (nástavce na WC,
madla a sedačky do vany, toaletní vozíky, zvedací zařízení). Přijďte vlastním prožitkem poznat život se zrakovým
a tělesným postižením. Akce je pořádána pod záštitou starosty města Davida Šimka.
Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Počítačové kurzy pro seniory v MC Krůček startují
V září začaly pokročilé počítačové kurzy pro seniory účastnící se projektu „Učíme se navzájem“. Děkujeme zapojeným seniorům, dětem i rodičům za participaci v projektu. Vytvářeli jste vždy velmi příjemnou atmosféru. Projekt
pomáhá sbližovat a utvářet nová přátelství. Oceňujeme především ochotu podílet se na prospěšné činnosti ve
Vašem volném čase. Díky patří také Pardubickému kraji a firmám Medesa, Saint-Gobain (Adfors) a OR-CZ za
finanční a materiální pomoc. Další tvořivá dílnička pro senior(k)y a děti sloužící k výměně zkušeností proběhne
15.9. od 14 do 17 hodin v MC Krůček se zaměřením na vaření. Další tvořivé IT dílny se budou konat ještě v říjnu
a listopadu, těšíme se na Vás.

Markéta Březinová

MC Krůček: Podzimní a zimní bazárek je opět tu!
MC Krůček vám přináší další BAZÁREK! Přijďte si do velkého sálu do Fabriky (Wolkerova alej 92/18, Svitavy) nakoupit za výhodné ceny nejen oblečení pro děti na podzim i zimu, ale také těhotenské oblečení, boty, hračky, kola,
knížky, chůvičky, kočárky… Bazárek bude probíhat v úterý 22. 9. od 8.00 do 18.00 a ve středu od 8.00 do 12.00.
Chcete po dětech něco prodat? Kontaktujte nás na e-mail: mckrucekbazarek@gmail.com nebo tel. 774767984.
Výběr věcí bude probíhat celé pondělí 21.9. od 8:00 do 18:00. 		

Barbora Hávová
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Ženská energie pro politiku
Projekt Ženská energie pro politiku nabízí možnost
zúčastnit se odborného vzdělávání. V září startuje cyklus seminářů, které usnadní ženám přístup
k informacím a přispějí k osobnímu růstu. Zajímavé
lektorky, s nimiž se běžně v okrese nelze potkávat, přinesou zájemkyním své zkušenosti leckdy přesahující
rámec České republiky.
První semináře na téma Sebepoznání, bez něhož lze
velmi obtížně stanovovat vlastní reálné cíle, a poté jich
i dosahovat, povede Lenka Papadakisová ve středu 23. září 2015. Osmihodinové školení bude pokračovat stejně
intenzivním vzděláváním i následující den. Čtvrtek 24. září však bude věnován tématu sebevědomí. Bez zdravého
sebevědomí, které ženám nezřídka chybí, je velmi náročné, ba takřka nemožné, prosazovat změny, a to nejen ve veřejném dění. Nabyté vědomosti či dovednosti z obou seminářů mohou ženy uplatnit ve prospěch místní komunity.
Semináře začínají ve 13.30 hodin prezencí a networkingem. Předpokládané ukončení školení je ve 20.00 hodin.
Přihlášky je nutné dodat prostřednictvím elektronického formuláře na www.politicka.cz do 13. 9. 2015. Vzhledem
k tomu, že je seminář kapacitně omezen, budou přihlášené informovány, zda byly k účasti vybrány, či nikoliv, a to
do 18. září 2015.
Lektorka Lenka Papadakisová je koučka a průvodkyně osobnostním rozvojem leaderů a podnikatelů. V roli mentorky a konzultantky podporuje ženy v jejich podnikání. Vedle tradičních forem vzdělávání je propagátorkou učení
prostřednictvím příběhů. Facilituje councilové kruhy otevřené komunikace. S podnikáním ve firemním vzdělávání
začala v roce 1991, zakládala dvě vzdělávací společnosti Kredo a Expertis (www.expertis.cz). Po roce 2010 iniciovala a spoluvytvořila několik společensko-vzdělávacích projektů, jejichž záměrem je přinést do podnikání moudrost
reprezentovanou principy užitečnosti, rovnováhy, jednoduchosti, lidskosti. Změna podnikatelské kultury je pro ni
prostředkem k ozdravení celé společnosti. Projekt a spolek Moudré podnikání žen (www.moudrepodnikanizen.
cz) podporuje malé podnikání žen v regionech, Transpedice - cestování za hodnotami společnosti a poznáním
sebe sama, mediálně vzdělávací projekt Učíme se příběhy - mapuje inspirativní příběhy sociálních inovátorů. Sama
o sobě říká: „K životu potřebuji mít smysl, inspiraci příběhy, svobodu, vášeň, cestování, nadhled a dobré lidi. Věřím
v podnikání dělané hlavou a srdcem, tedy v moudré podnikání.“
Projekt Ženská energie pro politiku je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Více informací na, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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Ohlédnutí za dalším rozšíření Venkovky

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK
AKCE NAVÍC ZÁŘÍ 2015 - MĚSÍC NOVÝCH KAMARÁDŮ

DENNĚ KLUBY RODIČŮ, INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ CENTRUM DLE PRAVIDELNÉHO PROGRAMU
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Dílna tvořivosti* - školní potřeby, dekorace do dětských pokojíků školáčků i
školkáčků
HAPPENING* MC KRŮČEK na svitavském náměstí
Vyhlášení soutěže Bazén mých snů a ocenění všech umělců a umělkyň – přijďte si pro
krásné odměny včetně volného vstupu do bazénu
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* – přijďte k nám do Krůčku jen tak
si popovídat, poradit, sdělit si zkušenosti a podpořit se. Nahlaste se na
katerina.ciencialova@email.cz
Dílna tvořivosti* - stonožkové tvoření - housenka z papíru
BABYKRŮČEK - Mrňouskovo zdravé vaření v Hlídáčku, Pražská 2a – eko vaření
Zelený Krůček
Rodinné finance* - přednáška s diskuzí s Ing. Martinem Bělovským – přijďte se poradit a
získat praktické informace, jak na vaše finance, jak si vést domácí cash-flow a jiné …
Tvoření - podzimní mozaika - v rámci eko tvoření Zelený Krůček
Dílna tvořivosti* - podzimní zápich do květináče
Učíme se navzájem – vaření – senioři, seniorky a děti, přijďte si vyměnit své zkušenosti
Žepa není řepa* – logopedická poradna pod vedením zkušené logopedky Alžběty
Kmoškové, nutnost objednání na: alzbetar@centrum.cz
Kurz efektivního rodičovství I.* - vede Monika Čuhelová, 500Kč/kurz členové,
800Kč/kurz nečlenové (přihlášky a informace na: cuhelova@svi.cz, 739 085 457)
Loutkové divadlo Kozlík – pohádka „Jak šel kozlík do světa“ – v MC Krůček, Fabrika
80 Kč/rodina-členové MC Krůček (+ sleva 10% VZP KPZ), 120 kc/rodina- nečlenové
Beseda s učitelkou z MŠ* - praktické rady při nástupu do školky – přijďte se
s učitelkou z MŠ poradit na praktické rady ohledně prvních týdnů vašeho dítka ve školce,
co (ne)brat s sebou, na jaké emoce se připravit a jak s nimi bojovat a podobně…
Jak se s dětmi učit* - vede Mgr. Monika Čuhelová
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* – přijďte k nám do Krůčku jen tak
si popovídat, poradit, sdělit si zkušenosti a podpořit se. Nahlaste se na
katerina.ciencialova@email.cz
Výběr věcí na bazárek – Chcete po dětech něco prodat? Kontaktujte nás na e-mail:
mckrucekbazarek@gmail.com nebo tel. 774 767 984
BAZÁREK – prodej - velký sál, Fabrika
Dílna tvořivosti* - Mlýn na okno - dekorace na okno, výrobek z papíru – tvoření bude
probíhat ve foyer před velkým sálem
BAZÁREK – prodej - velký sál, Fabrika
Kurz efektivního rodičovství II.* - vede Monika Čuhelová, 500Kč/kurz členové,
800Kč/kurz nečlenové (přihlášky a informace na: cuhelova@svi.cz, 739 085 457)
Seminář Sebepoznání v rámci projektu Ženská energie pro politiku - jak poznat sama sebe,
kdo jsem, růst ze siných stránek a možnosti osobního rozvoje, lektoruje Lenka Papadakisová
Mrňouskovo zdravé vaření* v rámci montessori centra - ovocné housenky (špízy z ovoce)
Seminář Sebevědomí v rámci projektu Ženská energie pro politiku - jak nalézt, posílit a
udržet sebevědomí, lektoruje Lenka Papadakisová
Den české státnosti – zavřeno
Dílna tvořivosti* - květina z papíru - květin není nikdy dost – originální květina z papíru
Kurz efektivního rodičovství III.* - vede Monika Čuhelová, 500Kč/kurz členové,
800Kč/kurz nečlenové (přihlášky a informace na: cuhelova@svi.cz, 739 085 457)
Shiatsu – přednáška o léčebné japonské masážní technice v rámci eko projektu pod
vedením Evy Janečkové

Inovovaná a rozšířená nabídka poradenství v Krůčku, více v pravidelném programu.
Není-li uvedeno jinak, cena je na rodinu 30 Kč/členové MC Krůček, 50 Kč/nečlenové.

*CPR: Aktivity projektu Centrum pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Pardubickým krajem
a městem Svitavy. Informace: tel. 737 236 152, 733 518 999, email: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz

BURZA ŠKOL 2015
Přehlídka středních škol a středních odborných učilišť

21. 10. 2015
9 - 17 hodin
v prostorách multifunkčního centra

FABRIKA SVITAVY

Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

Obsahem je
 prezentace středních škol okresu Svitavy a dalších regionů
 podrobné informace o vzdělávací nabídce a vyučovaných oborech
 ukázky náplně a činnosti jednotlivých oborů
 informační a propagační materiály
 služby Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání ÚP ČR
 prezentace významných zaměstnavatelů a jejich profesních požadavků
Určeno pro
 žáky základních škol a jejich rodiče
 výchovné poradce
 pedagogickou i širokou veřejnost
 zaměstnavatele
Pořádá Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Svitavy
ve spolupráci s multifunkčním centrem Fabrika Svitavy

Kulturní nabídka
Kultura

 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
155. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

MALTA - OSTROV KŘIŽOVATKA KULTUR

11. Pá / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

15. Út / 19:00 / Fabrika
Víkend s Bohem
původní divadelní hra … odkud přicházíme,
proč jsme zde, kam kráčíme, po čem toužíme
– to jsou otázky, které si klade každý z nás. Pokud dnešní večer najdete odpověď alespoň na
jednu z nich, budeme rádi. Režie: Mário Kubec, Scénář: Zdeňka Kafková, Mário Kubec,
Hrají: Mário Kubec, Matouš Ruml, František
Kubec. Vstupné: 250 Kč, ZTP a senioři: 190 Kč
Pořadatel: Divadlo Na prádle (Praha).

16. St / 16:00 - 17:00 / MC Krůček
Loutkové divadlo Kozlík v Krůčku
Cena: 80 Kč/rodina (členové MC Krůček),
120 Kč/rodina (nečlenové). Předprodej vstupenek v MC Krůček.
17. Čt / 18:30 / Fabrika

Kurz tance a společenské výchovy

18. Pá / 11:00 / Fabrika

Mime Fatale Praha: Push The Button
Pantomima se dotýká života mladých spolubydlících se spoustou problémů, ze kterých
unikají pomocí virtuální reality.
Vstupné: 50 Kč

21. Po / 14:30/ park Jana Palacha u knihobudky
Žijí mezi námi

Podzimní cyklus pořadů pro děti zaměřený na
knihy jiných národů. Čtení a tvořivý program
poprvé s knihou „Jak velbloud potkal ťavu“.
Více na straně 14

22. - 23. 9. Út, St / 8:00 - 18:00 (12:00)
/ sál Fabriky

Podzimní a zimní bazárek
Přijďte si do velkého sálu Fabriky nakoupit za
výhodné ceny oblečení a další potřeby pro děti
na podzim i zimu. Pořádá MC Krůček. Info na
e-mail: mckrucekbazarek@gmail.com.

24. Čt / 9:00 / kostel Navštívení Panny Marie

Den otevřených dveří začíná mší svatou za
Charitu Svitavy
Více na straně 6

 18:00 / Fabrika, bar u knihovny
Stověžaté blues, výstava a rýmy ve Fabrice
Vernisáž fotografií a výtvarných objektů Mirky Hedbávné a Dagmar Benešové, poezie
v podání autorů z literárního serveru Litweb
a koncert Josefa Gušlbauera, autora úsměvných a bluesových písní.

Tři sta kilometrů čtverečních pevniny uprostřed
Středozemního moře, kde se vystřídaly téměř
všechny významné kultury Evropy, západní
Asie a severní Afriky. Každá z nich zanechala po
sobě osobitý styl. Návštěvníkům večera bude
vyprávět o historii a památkách Jan Richtr.

 18:30 / Fabrika
Kurz tance a společenské výchovy

26. So / 14:00 / náměstí Míru
Svatováclavský košt

14:00 – zahájení Svatováclavského koštu
14:10 – Cimbálová muzika Galán
15:00 – Cimbálová muzika Galán
16:00 – Hromosvod
17:30 – Los Hongos
18.55 – Helemese
20:30 – Benjaming´s Clan
Více na straně 1 a 2

 10:30 / muzeum esperanta
Vernisáž nové celoroční tematické výstavy
S esperantem kolem světa aneb Alternativní
cesty poznávání cizích zemí a kultur s kulturním programem, křest 4. vydání učebnice Esperantem za tři měsíce z nakladatelství KAVA-PECH, občerstvení (česky, s tlumočením do
esperanta).
15:00 – 16:15 – Turistika pro všechny - Specifika cestování se zdravotním a smyslovým
handikapem. Novinky v bezbariérové turistice
(zajímavé trasy nejen pro vozíčkáře, v Pardubickém regionu i v jiných lokalitách) - česky,
s informacemi v esperantu v PPT prezentaci
16:15 – 17:45 - S esperantem kolem světa
(Austrálie, Brazílie, Izrael, Japonsko, Korea,
Kuba, Singapur) – zážitky z cest s promítáním
- dr. Petr Chrdle, nakladatel a bývalý majitel
cestovní agentury, který procestoval 70 zemí
světa (v esperantu, bez tlumočení)
19:00 – 20:00 - promítání krátkých cestopisných filmů (v esperantu, s krátkým úvodním
shrnutím v češtině)
20:00 – Společné muzicírování a výuka písní
z různých koutů světa (v češtině, v původních
jazycích i v esperantu) - vlastní rytmické nástroje vítány! Vstup volný

poslední den k vidění výstava Počátky letectví
v Pardubickém kraji.
Doprovodný program
Dnů evropského dědictví
14:00 – KÁMEN, DŘEVO, PAPÍR
Vernisáž výstavy Vítězslavy Morávkové, autorky spjaté blízce se svitavským muzeem k jejímu
životního jubileu. Ve volné tvorbě se zabývá
komorní a exteriérovou plastikou z různých
materiálu, vychází z denně prožívaných situací
a životních pocitů.
16:00 – LÉTAL JSEM V TMAVOMODRÉM SVĚTĚ
Přednáška Pavla Fencla o natáčení známého
filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět. Pavel
Fencl pro tento film vyrobil rozměrný model
letounu Supermarine Spitfire, který byl po celé
léto součástí výstavy ve svitavském muzeu.
18:00 – OSOBNOSTI SVITAVSKÉ HISTORIE
Komentovaná procházka po starém svitavském hřbitově s místním historikem a kronikářem Radoslavem Fikejzem.

29. Út / 19:00 / Fabrika
Poutníci slaví 45 let
Koncert se stolovou úpravou.
Vstupné: 150 Kč

 19:00 / čajovna
Djembe workshop
Workshop bubnování na africké bubny s Andrejem Kolářem. Nástroje vezměte s sebou.
Vstupné dobrovolné
Předprodeje v září:
• Víkend s Bohem (15. 9.) – vstupné: 250 Kč,
ZTP a senioři 190 Kč
• Poutníci (29. 9.) – vstupné: 150 Kč
• Fragile (19. 10.) – vstupné: 300 Kč
• Marta Kubišová (17. 12.) – vstupné: 350 Kč
Vstupenky se dají zakoupit v recepci Fabriky
a v informačním centru.

KINO VESMÍR
Z důvodů rekonstrukce areálu kina Vesmír
Svitavy bude přerušen provoz do 31. října
2015. Děkujeme za pochopení.

SPORT

27. Ne / 13:00 – 17:00 / městské muzeum
a galerie

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

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

KP ml. žáků – kvalifikační turnaj

Vstup do expozic a výstav muzea zdarma,

Volejbal: mladší žáci – KP

 9:00 / areál Cihelna
Mistrovství ČR v kat. F2A, F2B, UŠ,
UR20, UR25

 9:00 / gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – Spartak Choceň
Oblastní přebor U 19

Modelklub

10:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Ústí n. Orlicí

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

Kopaná: 10:00 st. a 11:45 ml. KP žáků

 14:00 / areál Cihelna
MČR a ČP jednotlivců na ploché dráze

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Minerva Boskovice
Volejbal: kadetky – 1. liga

AMK, Flat track

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Ústí n. Orlicí

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Hlinsko
Kopaná: KP dorostu

Kopaná: KP dorostu

 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Nový Bydžov
Kopaná: VčP dorostu

 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Lanškroun

 18:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy B – TJ Šumperk
Pohár České pošty, 2. kolo

27. Ne / 13:30 / Svitavský stadion
TJ SY A – Trutnov
Kopaná: VčP dorostu

Kopaná: KP muži

13. Ne / 9:00 / areál Cihelna
Mistrovství ČR v kat. F2A, F2B, UŠ,
UR20, UR25
Modelklub

 9:00 / hřiště za Národním domem
KP přípravek (dívky) – kvalifikační turnaj
Volejbal: žákyně-přípravky – KP

 9:00 / hřiště za Národním domem
KP přípravek (chlapci)
– kvalifikační turnaj
Volejbal: žáci-přípravky – KP

19. So / 9:00 / gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – TJ Sokol Chrudim
Regionální přebor U 15		

 9:00 / ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Podzimní turnaj žen – 13. ročník
Volejbal: 2. liga, KP I. tř.

 17:00 / UMT Lány
TJ SY B - Dlouhá Loučka
Kopaná: I. A tř. muži

20. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP starších žáků - turnaj
Volejbal: starší žáci – KP

26. So / 9:00 / areál Cihelna
Setkání přátel U-modelů všech kat F2
Modelklub
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