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Setkání s odborníky 
   Středisko sociálních služeb Salvia poskytuje služby osobní asistence a respitní péče již jedenáct let. Během této 
doby jsme zjistili, že i osoby, které celodenně pečují o svého rodinného příslušníka, si potřebují mezi sebou 
předat svoje zkušenosti.  Pomůže jim i to, že si  mohou   popovídat s odborníky,  o některých situacích, které se 
při jejich záslužné práci mohou vyskytnout.  Setkání  se uskuteční 20. června od 9 hodin ve Fabrice Svitavy (3. 
p.,  uč. č. 2).  S pečujícími osobami si přijdou popovídat psycholožky Marcela Hrazdirová a Vlasta Tvrdíková a 
sociální pedagog  Erich Stündl.                          Ludmila Benešová, vedoucí střediska sociálních služeb Salvia 

 

Studentský projekt pomáhá seniorům na facebook 
   Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE v Praze. Výukový 
modul www.jaknafacebook.eu umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie. 
   „Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. 
Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se 
nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům 
připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí“ vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského 
projektového týmu. 
   Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu 
www.sedesatka.cz, určeného právě seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených.„Dostupnost 
nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je často omezena zvýšenými nároky na 
uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samo-
zřejmým, jako třeba televize. Senioři však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, zkou-
šet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům“  uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz . 
   Projekt www.jaknafacebook.eu,  je jednou z možností,  jak předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení senio-
rů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a 
zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt. 
   Kontakt: Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha, tel. 721 564 564, hrasky@centrum.cz .          Jan Vojvodík 
 

Stále se něco děje 
    Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev. Při vycházkách sledujeme s dětmi všechny 
zázraky, které se v přírodě dějí. Dětem nastává ráj pro hry na hřejivém slunci. 

    Sílu jeho paprsků jsme si 
vychutnávali 28. dubna, kdy se na 
naší školní zahradě „slétly“ různé 
babizny, ježibaby, ale i čarodějové – 
děti v převlecích. Při soutěžích a 
čarodějnické diskotéce prožily 
radostné dopoledne. 
   Děti z oddělení Zvonečku si pobyt 
v MŠ zpříjemnily Noční školkou. 
V pozdních odpoledních hodinách 
plnily různé úkoly na cestě za 
pokladem. Nezvyklá večeře 
v prostorách MŠ zvláště chutnala a 
po ní děti dováděly na pyžamové 
diskotéce. Za svoji statečnost, kdy 
bez jediné slzičky vydržely bez 
rodičů, byly náležitě odměněny. 
    Jarní sluníčko nasadilo toulavé 
boty také dětem z oddělení Berušek 
a Sluníček. 
    V minulých týdnech se vydaly 

vlakem na výlet za památkami královského města Polička. Při dnes již běžném cestování auty, byla jízda vlakem 
pro děti silným zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat. 
                                                                                Petra Zubčeková,  ředitelka MŠ Milady Horákové Svitavy  
 

 



Akademie ZŠ nám. Míru 
   Letošní školní Akademie – již osmnáctá - připadla na 5. května. Významnou doprovodnou akcí se stala výsta-
va výtvarných prací žáků školy v předsálí Fabriky, která se setkala s kladným ohlasem. 
Hned na začátku programu rozpohybovali celý sál malí boxeři, poté jsme se mohli uložit ke spánku s bobry 
z třídy 1.B. Za okamžik nás však probu-
dili žáci recitačního kroužku a myšky 
ze čtvrté třídy. Jarní náladu přinesli ve 
svém vystoupení pestrobarevní motýli, 
broučci a zahradníci, kteří připomněli, 
že jaro je již tady. K dobré atmosféře 
přispěly i neobvyklé kreace mažoretek a 
rytmické představení 5. třídy. Do časů 
dávno minulých nás vrátili sedmáci se 
svým vystoupením na píseň Tepláky a 
také další číslo vzniklo za doprovodu 
písně Nonstop, která je stále známým 
hitem. Dvě představení vznikla pod 
taktovkou Aleny Petrželové, včetně již 
tradičního závěrečného loučení žáků 9. 
třídy. Letos poprvé byli zapojeni do 
jejich vystoupení i učitelé. Během pro-
gramu se na jevišti vystřídali i jednot-
livci, kteří zpívali, recitovali a hráli na 
různé hudební nástroje. K oživení programu přispěla i školní družina s dvojjazyčným vystoupením. Všichni 
účinkující i organizátoři byli odměněni bouřlivým potleskem.                                                     Pavlína Daňková 

 

Zpestření a rozšíření výuky 
   Na ZŠ Felberova probíhá již druhým rokem projekt Rozvoj klíčových kompetencí žáků a učitelů v rámci před-
mětu Výchova ke zdraví s mezipředmětovou vazbou, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evrop-
ského sociálního fondu. Letos jsme zahájili pilotní zkoušení výuky, které s sebou do vyučování přináší celou 
řadu nových témat formou přednášek a besed. Výuku vedou speciálně proškolení učitelé, partneři projektu a řada 
odborníků v daných oblastech, kteří byli přizváni ke spolupráci. Nové aktivity jsou letos soustředěny zejména na 
žáky prvních a šestých ročníků, ale začínají se pomalu rozbíhat i v ostatních třídách. 
   Žáci z prvního stupně si již sami vyzkoušeli přípravu jídla podle pravidel zdravého stravování a poznali někte-
ré neobvyklé pokrmy. Naučili se pracovat s keramickou hlínou při vytváření dárků k různým slavnostním příle-
žitostem. Seznámili se s některými netradičními hudebními nástroji a relaxačními technikami. Zúčastnili se před-

nášky o prevenci kouření a několika 
besed s praktickým nácvikem ošetření 
zraněného pod vedením ČČK. Další 
přednášky se věnovaly tématům z oblasti 
sexuální výchovy a prevenci úrazů.  
   Ve třídách druhého stupně se nová 
témata objevila v tělesné výchově (aero-
bik, fitbally a overbally, jóga a další). 
V občanské výchově si žáci vyzkoušeli 
svatbu nanečisto se všemi náležitostmi, 
které má každá skutečná svatba mít (od 
obřadu až po hostinu).  Ve výchově ke 
zdraví se pod vedením odborníků 
seznámili se základy první pomoci, 
s možnostmi prevence kouření a dalších 

závislostí. Také v pracovních činnostech bylo zařazeno nové téma o chovatelství. Výuka je vedena netradičními 
poutavými formami, což přináší žákům řadu nových poznatků, které jim zcela nepochybně pomohou v různých 
životních situacích.                                                                                                    Jana Machová, ZŠ Felberova 
 

Školní rok Základní umělecké školy Svitavy  
   Školní rok 2010 /2011 zahájila Základní umělecká škola Svitavy netradičně – rodiče i žáci byli přivítáni zbrusu 
novou vstupní halou. Do školy nastoupilo 467 žáků do hudebního oboru, 120 oboru do výtvarného a 100 do 
tanečního, z toho  108 nových prvňáčků. V naší umělecké škole učí 26 učitelů.            
   Vynikajícím vstupem do nového školního roku byl společný koncert našich žáků s žáky ZUŠ ze Žiaru nad 
Hronom, partnerského města Svitav. Výchovné koncerty pro ZŠ měly téma  „Co by tomu řekl mistr Bach... “.  
Posluchači vyslechli velmi povedené úpravy klasických skladeb v jazzovém provedení. Hned druhý výchovný 
koncert představil žákům svitavských ZŠ nejlepší zpěváky z 1. Finále populární písně Svitavský slavík.  



V listopadu pak přivezl Svitavský dětský sbor krásné stříbrné pásmo ze své první účasti v prestižní celostátní 
sborové soutěži Porta musicae  2010. První pololetí ukončil 2. února tradičně Koncert sborů a malých souborů  
ve Fabrice.  
    Únor a březen proběhl ve znamení soutěží ZUŠ v oboru klavír, housle, akordeon a kytara. V okresních kolech 
nás zastupoval úžasný počet  39  žáků. Z krajského kola přivezl 2.cenu J.Lustyk a J.Dynková (housle), čestné 
uznání L.Nekvinda (klavír),  2.cenu K.Marková (kytara) a kytarový kvartet, z akordeonové soutěže 2.cenu 
K.Jeníček a čestné uznání J.Kubová. V krajské soutěži pěveckých sborů získal Svitavánek i Svitavský dětský 
sbor zlaté pásmo. Mezinárodní soutěže Mládí a Bohuslav Martinů, kterou pořádá ZUŠ v Poličce se letos účastni-
li klavíristé a zpěváci. Na nejlepší ocenění – zlaté pásmo – dosáhla Julie Fiedlerová a devítileté duo Eliška Udr-
žalová a Eliška Makovská. 
    Úplnou novinkou letošního školního roku je 1. jazzová jízda Junior Big bandu pod vedením Richarda Hory, 
která se uskutečnila v květnu v kinokavárně. Soutěže v populárním zpěvu Svitavský slavík se v castingu zúčast-
nilo celkem 37 dětí ze všech svitavských ZŠ a dvě MŠ.  
    Spojení flétnového souboru Marcely Černé, houslového souboru Karolíny Benešové a kytarového souboru 
Veroniky Plívové  zahájilo letošní spolupráci v září na soustředění v Chorvatsku a vyvrcholí v Týdnu ZUŠ ve 
Fabrice v neděli 5.června ve Vivaldiho Čtvero ročních dobách. Ve Fabrice v týdnu ZUŠ dále uvidíte dechový 
soubor pod vedením Jaroslava Dvořáka a žesťový soubor Lukáše Moravce, vystoupí jazzové soubory Petra Je-
níčka a Richarda Hory, flétnový, kytarový a houslový soubor. V pondělí 6. června dopoledne uvidí žáci svitav-
ských ZŠ pestrý výchovný koncert – průřez všech koncertů a v 18 hod. koncert sborů a malých souborů. Ve 
všech koncertech budou účinkovat také nejlepší sólisté naší školy.  V sobotu 11. června zakončí úspěšný školní 
rok  Svitavský dětský sbor, který byl za Pardubický kraj nominován na sborový festival „Světlo za Lidice“, nad 
kterým záštitu převzala Lucie Bílá a společně se sbory bude zpívat Aneta Langerová. Přítomen události je pravi-
delně také prezident Václav Klaus. Učitelé ZUŠ přejí všem svým žákům krásné a pohodové prázdniny.                                                                  
                                                                                                                                                        Dana Pražáková 
 
 

 
 

Připraveným štěstí přeje  
    “Připraveným štěstí přeje – zvyšujeme své kompetence na trhu práce“ se jmenuje projekt, který byl fi-
nancován z prostředků ESF (prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) a státního 
rozpočtu ČR. Realizátorem projektu bylo Rodinné centrum Litomyšl, které spolupracovalo s MC Krůček Svitavy 
a MC Chrudim.Vzdělávací aktivity projektu byly nabízeny jako tzv. „Vzdělávací balíček“ - počítačový kurz, 
pobytové vzdělávání a individuální konzultace. Dále se pořádaly semináře, zaměřené na osobnostní rozvoj, na 
zvýšení kompetencí důležitých při hledání zaměstnání, na dovednosti související se slaďováním pracovního a 
rodinného života. Projekt se realizoval celkem ve třech kolech po dvaceti čtyřech účastnicích.  Bylo zajištěno i 
hlídání dětí v centrech.  
  Nejpůsobivější byly třídenní vzdělávací pobyty v Hartmanicích a Oucmanicích. První byl na téma Osobnostní 
rozvoj (Kdo jsem já? Moje potřeby, přednosti a silné stránky, sebepoznání, rozvoj osobního potenciálu). Na to 
navazovala tzv. Partnerská sobota v Oucmanicích, kterou jsme strávili společně s partnery. Druhý pobyt 
v Hartmanicích byl zaměřen na Slaďování rodinného, osobního a pracovního života (rodičovské kompetence, 
role otce, role matky, komunikace v rodině). Poslední pobytové vzdělávání bylo zaměřeno na téma „Chystáme 
se do práce“. Učili jsme se prezentační dovednosti a zapracovali jsme s vizážistkou na našem vzhledu. Během 
pobytu jsme každá konzultovala s psychologem naši rodinnou situaci.  
   Závěrečnou prezentaci projektu předneseme veřejnosti 2. června v 10 hodin ve Fabrice (3. patro). Těšíme se 
na vaši návštěvu a rády zodpovíme všechny dotazy.                                                                        Jitka Marešová 
  
 Pohádková Mozaika pro děti 
    Svitap J. H. J. spol. s r.o. připravil na oslavu pátého výročí své podnikové pro-
dejny velkou akci pro děti a rodiče. Přímo v prostorách prodejny Mozaika a na 
prostranství před ní se bude konat odpoledne plné her a zábavy. Na děti budou 
čekat pohádkové postavy se zajímavými úkoly, za jejichž splnění dostanou část 
mozaiky. Po sestavení celé mozaiky budou všichni soutěžící odměněni.  
   Soutěžit o ceny budou i maminky. Připraven bude také fotokoutek, kde si mohou 
rodiče nechat zvěčnit své ratolesti s různými rekvizitami. Šikovným dětem i rodi-
čům pak bude určena kreativní dílna.  
   Toto a mnohé další Vás čeká, když přijdete 17. června mezi 12. a 17. hodinou 
do prodejny Mozaika. Těšíme se na Vaši účast.                                                                        Zuzana Vondrová 


