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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
město. 									
Alice Štrajtová Štefková
Posílám Vám odkaz na prosincové číslo zpravodaje Naše město.

Stálá expozice: Labyrint svitavských příběhů
aneb Příběh svitavského betléma...
Komenského vrcholné dílo Labyrint světa a ráj srdce a jeho spis Škola hrou se staly inspirací k libretu nové stálé expozice svitavského muzea
s trochu tajemným názvem Labyrint svitavských příběhů.
Na první adventní neděli, tedy 2. prosince v 15 hodin se veřejnosti
poprvé otevře nově zrekonstruovaný prostor muzea, v němž se kdysi
nacházel výstavní sál, pak dětské oddělení knihovny a nakonec depozitář
Ottendorferovy knihovny. Právě zde byl v 50. letech vystaven svitavský
betlém...
Labyrint sice začíná ve vstupní chodbě, ale teprve v hlavním sále
se rozehrají etudy osmera příběhů kumštýřů v historických kulisách
města. A v záři reflektorů se po více než čtyřiceti letech objeví scéna části historického svitavského betléma. Libreto historické expozice se v nejasných obrysech zrodilo roku 2009. Zůstávalo otázkou,
co vystavit, kde to vystavit a jak to vystavit... V roce 2011 byla jasnější odpověď na první dvě otázky, chyběla odpověď na otázku třetí,
a to podstatnou. Za pomocí grantů Pardubického kraje, Ministerstva kultury ČR a z rozpočtu města se podařilo
shromáždit dostatek financí na přípravy místnosti – od osvětlení po podlahu. Na celé realizaci se podílely dvě
desítky místních i jinoměstských firem. Během dvou měsíců se vyměnila okna, kde si památkáři řekli své, změnil
se způsob vytápění, elektrická infrastruktura, osvětlení, zabezpečení, průchozí sítě. Zrestauroval se nosný pilíř
místnosti, provedla výmalba, opravila se podlaha, dořešily se otvorové prvky, parapety, chodba... A také jsme
zažili zklamání...
A tak jsme s velkou slávou betlém dovezli z Pardubic do Svitav. Čtyři stovky figur a sto osmdesát staveb. Vlastně
několik betlémů z let 1826–1942, práce generací svitavských řezbářů. Nejdříve se ovšem jelo pro dáliny, tedy na
plátně malované horizonty betléma. Těch je pět, různých délek a výšek. Každý jiný, s jinými motivy a malovaný
jinou rukou. A také v různém stupni (ne)vystavitelnosti. Vše směřovalo k jejich kopiím, tedy tiskům na plátno.
Vybrali jsme dvě dáliny – orientální město a českou krajinu a trnuli, zda vůbec půjdou spojit. Výsledek uvidíte ve
čtyřmetrovém horizontu a nechte se překvapit.
Ale zpět k vlastnímu betlému – po dvou dnech balení a prokládání – byl přivezen do našeho muzea. Pardubické
muzeum vyšlo velmi vstříc – s betlémem vyslalo kurýra. Vlastně dvě kurýrky, restaurátorky – Renatu Vašicovou

a Václavu Siglovou – a společnými silami
jsme začali betlém připravovat k vystavení. Původní záměr předpokládal práci na
fixaci, čištění, retuše v horizontu několika
málo dní, což se protáhlo na dva týdny.
I tak práce na dalším restaurování je náročným během na dlouhou trať...
Výsledkem je instalace kompaktní části betléma, která možná překvapí, a to
i pamětníky té původní scény z padesátých let. A vystavíme i některé dosud nerestaurované figury a stavby. Jen tak, pro
porovnání.
Labyrint svitavských příběhů je svědectvím osudů konkrétních lidí: zakladatelů,
obránců, stavitelů, učitelů, duchovních,
malířů, sochařů, řezbářů, varhanářů a pochopitelně betlémářů. Co povolání, to historický příběh s jednoduchými
texty, grafikami, fotografiemi, ale hlavně s originály soch, obrazů, řezeb, plastik, částí nábytku a reliéfů. Zkrátka
maximum toho, co umožnil prostor o výstavní rozloze šedesáti metrů čtverečných, s tím, že desetinu z výměry
zabere samotný betlém.
Poděkování patří všem, kteří se na expozici podíleli, a bez jejichž podpory, porozumění, nadšení a práce bychom k cíli nedoputovali. Bez podpory Pardubického kraje, ministerstva kultury, ochoty a vstřícnosti pracovníků
Východočeského muzea v Pardubicích, našich kolegů, bychom ještě stáli na začátku dlouhé cesty. Poděkování
za podporu patří vedení města Svitavy a zastupitelstvu města, stejně jako všem firmám, dobrovolníkům, našim
přátelům, kteří si popsané příběhy vzali za své. Finis coronat opus.
Radoslav Fikejz

Sochař Vladimír Preclík
Na období vánoční jsme pro vás připravili výstavu českého sochaře, o které příznivci výtvarného umění vědí, že to bude opravdu lahůdka. Z rozsáhlého díla této významné osobnosti české kultury jsme vybrali nejen jeho typické barevné humorné reliéfy
a plastiky, ale také bysty předních osobností veřejného a uměleckého života. Výstavu
přijede zahájit fotograf Jindřich Štreit, který býval velmi blízkým přítelem Vladimíra
Preclíka, a díky jeho přímluvě dílo svého manžela paní Preclíková zapůjčila právě nám.
Vladimír Preclík – významný český sochař, malíř, řezbář a spisovatel, vysokoškolský pedagog, předseda uměleckého spolku Mánes. Vytvořil přes 800 soch a napsal
dvanáct knih. Uspořádal více než 80 samostatných výstav doma i v cizině. Získal řadu
ocenění a uznání. V roce 1967 byl vybrán mezinárodní jury mezi největších padesát
sochařů světa. V témže roce byl jeho více než čtyřmetrový dřevěný „Strom života“
vystaven na světové výstavě EXPO´67 v Montrealu.
Je autorem řady byst osobností – Wericha, Nezvala, Zrzavého, bratří Čapků,
Chaplina, Ježka, Hrubína, Svěráka, Smoljaka... i dalších děl – náhrobku V+W na
pražských Olšanech, Památníku druhému odboji na pražském Klárově.
Vladimír Preclík byl jmenován prof. sochařství na VUT v Brně a byl spoluzakladatelem a děkanem Fakulty výtvarných umění. V roce 1998 mu bylo otevřeno muzeum v Bechyni. Nad jeho rakví v roce 2008 promluvil kardinál
Dominik Duka a připomněl v ní Preclíkovo výjimečné dílo a morální vlastnosti umělce.
Blanka Čuhelová

Mikulášské plavání
V neděli 2. prosince 2012 od 15:00 do 18:00 hodin
Krytý plavecký bazén opět po roce připravil Mikulášské plavání pro děti do 10-ti let na malém bazénu v krytém
plaveckém bazénu. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry ve vodním prostředí. Chybět nebude ani Mikuláš, čert a
anděl. Je možné si přinést vlastní dárečky pro své ratolesti.
Vstupné:
- děti do deseti let ZDARMA
- doprovod 70 Kč / 90min / osoba
- nevztahuje se na rodinné pasy
Tak neváhejte se přijít pobavit a prožít hezké chvilky v příjemném prostředí.

Jan Marek mistr ČR v duatlonu
Obrovského úspěchu dosáhl na republikovém šampionátu v duatlonu,
který se konal v zámeckém parku v Žamberku, Jakub Marek. Po loňské
premiéře a druhém místě, se mu tentokrát podařilo získat 1. místo a tím
i titul Mistra České republiky v kategorii předžáci. Na tratích 400m běh,
1km kolo a 400m běh porazil i o dva roky starší soupeře a důstojně tak
reprezentoval město Svitavy.

Zahajujeme provoz zimního stadionu
Součastně se zahájením provozu umělé ledové plochy se na zimní stadion vrací městské hokejová liga, která se bude
odehrávat v úterý a čtvrtek od 17:30 hod.
Více informací o městské hokejové najdete na webových stránkách www.mhlsvitavy.cz

Svitavskou ZŠ náměstí Míru ovládli draci
Krizové centrum J. J. Pestalozziho zahájilo jako
jeden z partnerů města Svitavy již třetí ročník
projektu Mentorská asistence, tentokrát s metodickou podporou Unie mentorů zastoupenou
Mgr. Hrdinkou. Vzhledem ke zkušenostem,
které jsme nasbírali po dobu dvou předchozích
let, jsme se rozhodli letošní ročník změnit. Jako
důležité se nám ukázalo posílit přátelské vazby,
které děti ve svém okolí postrádají. Potřebují
mít svůj vzor, aby se především nápodobou
naučily správný přístup k učení, přípravě na
vyučování nebo třeba „jen“ k organizaci času
a uspořádání priorit. V tom spatřujeme základ
pro zlepšení i ve školním prostředí.
Do letošního ročníku se zapojilo osm mentorů
a osm žáků z řad druhého stupně ZŠ. Mentoři
jsou studenti svitavských středních škol, kteří se
ve svém volném čase rozhodli věnovat dětem,
které mají problémy s učením nebo chováním.
Letošní školní rok jsme zahájili Akceleračním víkendem ve dnech 26.- 28.10.2012, kterého se mentoři zůčastnili
společně s žáky. Akce započala již v pátek odpoledne v 16:00 hodin slavnostním zahájením v obřadním sále MěÚ.
Součástí víkendu byla noční hra na motivy Dračího doupěte. Chodby ZŠ se zaplnily mystickými postavami, řešily se
zde záhady a probíhaly souboje, po rybníce Rosnička se plavil tajuplný převozník. Účastníky hry čekalo mnoho zkoušek a úskalí. Museli vyřešit řadu logických úkolů, prokázali svoji fyzickou zdatnost a odvahu, ale potřebovali i kousek
štěstí. Ocitli se na mnoha zajímavých místech města a areál základní školy poznali tak, jako dosud nikdo. Odměnou
jim jsou jedinečné zážitky a nová přátelství. Podařilo se navázat vztah a nastolit důvěru mezi mentorem a žákem, což
dokazovala jejich spolupráce a vzájemná pomoc během plnění nejrůznějších úkolů. Akcelerační víkend byl ukončen
v neděli po obědě vyhlášením výsledků a rozdáním cen.
Dále budou již probíhat individuální schůzky mezi jednotlivými dvojicemi pod dohledem pracovníků krizového centra
a společné skupinové setkávání nad problémy žáků i mentorů.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě akce a akci samotné podíleli bez nároků na honorář, dále ředitelce ZŠ náměstí Míru Mgr. Hanusové, která na tento víkend propůjčila celou školu, kde
jsme byli ubytovaní a kde probíhaly workshopy, semináře a část hry samotné.
Sponzorsky pomáhali společnosti H dveře s.r.o. – tradiční výrobce dveří, Virago s.r.o., MWV Svitavy s.r.o. pan Jakub
Brýdl ředitel Story design, pan Václav Neubauer poslanec parlamentu ČR, pan Mgr. Radko Martínek hejtman PK,
knihkupectví Minotaur a Koupelny Ptáček. Autopůjčovna autonavylet.cz zapůjčila darem pořadatelům pro potřeby
akce minibus.
Mgr. Irena Valtová, vedouci KC J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Evropa očima dětí
Historické „Národ sobě“ jsme si u nás upravili na „Žáci sobě“.
V rámci školního „Dne Evropy“ 24. října si žáci vyzkoušeli
roli tvůrce i diváka v průběhu jednoho dne. Spravedlivý los
určil každé třídě jiný stát a už jsme se všichni těšili, čím jej
bude prezentovat.
Povzbuzeni vídeňskou kávou, belgickými pralinkami, slovenskými haluškami či českými buchtami si návštěvníci užili
koupání v Bulharsku, sopky na Islandu, severské sporty v
Norsku či Švédsku. Ti nejmenší si přišli na své u belgických
šmoulů nebo v českých pohádkách a nakoupili si na polské
tržnici. Na celé dění bedlivě dohlíželi „opravdoví“ úředníci
evropského parlamentu.
Týdny horečných příprav přinesly radost i poučení všem zúčastněným. Děkujeme ochotným rodičům za aktivní pomoc
při realizaci této již tradiční akce.			
				
M. Tylichová, ZŠ Riegrova

Podzimní čarování 2012
Podzim je čarovné období - jak pro dospělé, tak pro děti. I žáci v Základní škole speciální ve Svitavách spolu s dětmi
z přípravné třídy čarovali celý týden ve svých třídách. A tak vyčarovali papírové draky, podzimní říkanky nebo písničky
s pohybovým doprovodem. Kreslili na interaktivní tabuli, stříhali, lepili a muzicírovali v podzimním duchu – však se
podívejte.											
Lenka Šikulová

Péče o nadané a talentované žáky
V říjnu proběhla školní kola tří celostátních soutěží. Prvním z nich je Logická olympiáda, do které se úspěšně zapojujeme již třetím rokem a pravidelně dosahujeme postupu do krajského kola (letos se ho zúčastnila žákyně 4. třídy
Kamila Kučerová a umístila se v první třetině výsledkové listiny). V plném běhu je soutěž “Sapere – vědět, jak žít”.
Příležitost dostaly všechny děti, které rády prověřují své vědomosti a dovednosti. Další soutěží, do které se zapojujeme,
je Finanční gramotnost. Jsme si vědomi důležitosti této problematiky, a proto chceme naučit žáky, jak účelně nakládat
s penězi. Z tohoto důvodu jsme do výuky zařadili projektové hodiny v rámci spolupráce s finanční společností Partners.
Nově se mohou naše děti zapojit do tvorby webových stránek a informovat tak své spolužáky o dění ve třídě i škole
(v současné době zde mimo jiné probíhá předběžné dotazníkové šetření zájmu o matematické třídy).
Věra Hanusová, ZŠ nám. Míru

ZŠ T. G. Masaryka informuje...
Máme rádi divadlo
Ve čtvrtek 18. října 2012 se ukázkově oblečení žáci ze Základní školy
T. G. Masaryka opět vypravili na divadelní představení. Do divadla
se na této škole jezdí už řadu let. Nejprve dlouhou dobu děti lačnící
po umění navštěvovaly Janáčkovo divadlo a Městské divadlo v Brně,
posledních 10 let obdivovatelé divadelních dovedností míří pravidelně
do Východočeského divadla v Pardubicích. Tentokrát je čekala tragédie Williama Shakespeara Richard III. Divadlo nezklamalo, děj žáci
pochopili a závěrečná věta hlavního hrdiny „Království za koně!“ jim
zněla v uších ještě hodně dlouho. A tak byl naplněn záměr tohoto
počinu, vést mladou generaci ke schopnosti umět se potěšit skutečným uměleckým dílem a rozeznat kvalitu od kýče.
A k tomu tyto akce vydatně napomáhají. Proto máme rádi divadlo.
Adventní sobota
V sobotu 8. prosince 2012 se v době od 9 do 12.30 uskuteční tradiční adventní dílny určené žákům, dětem z mateřských škol, jejich rodičům nebo prostě jen těm, kteří mají zájem poznat, jaká je atmosféra uvnitř naší školy. Přijďte si
vyzkoušet práci s FIMO hmotou, ozdobit perníčky, vyrobit vánoční svíčku nebo keramickou dekoraci.
					

Pan Vojtěch Jasný na obchodce

Vlasta Kosková

V pondělí 29. 10. 2012 proběhla na Obchodní akademii ve Svitavách
beseda s režisérem a scénáristou Vojtěchem Jasným v rámci projektu
Příběhy bezpráví. Jaké dojmy zanechal na studentech 4. ročníku?
Pan Vojtěch Jasný je podle mého názoru velice upřímný a vtipný
člověk, který bere svět s nadhledem. Život neměl lehký, v době budování komunismu odmítl sympatizovat s tímto režimem a rozhodl
se emigrovat. V sedmdesátých letech se živil především prací pro
západoněmeckou televizi a později i v USA. Nyní stále vyučuje na
vysokých školách, celý svůj život se rozdává ostatním. Z osobního
setkání s režisérem, scénáristou a pedagogem panem Jasným mám
příjemný pocit. Jeho upřímné vypravování mne překvapilo, přestože je to již muž ve svých letech, je plný elánu a smysl
pro humor mu určitě nechybí. Ví, jak upoutat posluchače svým vyprávěním, i když musí vyprávět o věcech, které
mu nejsou příjemné, na které by určitě nejraději zapomněl. O jeho upřímnosti mne přesvědčily i vulgarismy, které
během svého výkladu používal. Nedivím se, že osobnost jako on se nenechal vtáhnout do komunistického režimu
a vzdoroval. Podle mého názoru je ostuda národa, když takto nadaný a talentovaný rodák, který chce tvořit, musí
opustit rodnou zemi a rozvíjet se v jiných státech. Když dostane ocenění za svoji tvorbu v jiném státě než rodném
a když má raději jiné země víc než tu svoji. Jsem ráda, že takový člověk věnoval svůj drahocenný čas nám, studentům, že nám přiblížil svou osobnost a své názory. Po zhlédnutí jeho filmu Všichni dobří rodáci jsem si rozšířila obraz
o tom, jak nesnadné bylo žít v naší zemi za vlády komunistů. Film perfektně ukazuje lidi, kteří se rozhodli bojovat
za své názory a nechtěli se přizpůsobit, přestože znali následky, které je čekají. Ale i na lidi, kteří se ze strachu nebo
s vidinou bohatství systému přizpůsobili, aby ochránili sebe a své rodiny.
Věřím, že pan Jasný se dožije velmi vysokého věku, aby mohl dokončit všechny své naplánované filmy, protože věřím,
že budou výborné jako ty, co už vznikly. A dále také proto, aby ještě spousta studentů a lidí měla možnost takového
člověk poznat.										
Andrea Zatočilová, 4. C

Se Svitapem blíže k ekologii
Svitavská firma Svitap J.H.J. spol. s.r.o. podporuje ekologické vědomí našich dětí. Ve středu 24. října proběhlo na
dvoře Speciální základní školy ve Svitavách slavnostní sázení lípy srdčité, kterou škole věnovala společnost Svitap
v rámci dlouhodobého projektu podporujícího ekologické myšlení žáků.
Setkání ve Speciální základní škole ve Svitavách předcházela již více než roční spolupráce s firmou Svitap, která
v minulém roce vyhlásila soutěž ve sběru PET lahví a PET víček. Žáci sbírali víčka i lahve, které se pak svážely do firmy,
kde byly účelně využity. Důkazem úspěšnosti této soutěže, jejímž účelem bylo zábavnou formou ukázat dětem, že
ekologie je důležitá, bylo včerejší setkání, které proběhlo na dvoře školy. Byli vyhlášeni nejlepší sběrači a žáky školy
byla zasazena lípa, kterou věnovala škole společnost Svitap za sběr lahví a víček. Nápad darovat lípu vzešel z vedení
školy. Přispěli jsme tím i do nového projektu, do kterého je škola zapojena. Projekt vyhlásilo ministerstvo životního
prostředí a má název „Přírodní zahrada s venkovní učebnou.“ Ředitel speciální ZŠ Igor Kloss nám k tomu řekl:„Snažíme
se účastnit projektů, které v dětech budou podporovat snahu něco ve svém životě vytvořit, něco po sobě zanechat.
V rámci tohoto projektu už jsme v našem školním arboretu společně s dětmi zasadili dva stromy. Krásná lípa darovaná
firmou Svitap, která bude vidět i z ulice, je také jakýmsi příspěvkem do projektu - hlavním příspěvkem k tomu, aby
v dětech bylo pěstováno nejen ekologické myšlení, ale i láska a péče k přírodě.“ Doufáme, že se lípě bude dařit stejně
dobře, jako se daří panu řediteli a celému učitelskému sboru neustále vést žáky k dobrým a užitečným aktivitám.
Kristina Pelzová, Svitap

Konference Svitavy pro rodiny
Město Svitavy se v roce 2011 stalo vítězem soutěže Obec přátelská rodině. Tuto
soutěž vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, vítězná obec vždy získá finance
na projekt, který podporuje prorodinnou politiku. Město Svitavy tak v roce 2012
realizovalo projekt Svitavy pro rodiny, který právě v prosinci končí.
Závěrečnou akcí projektu je konference Svitavy pro rodiny, která proběhne 4. prosince
od 9 do 14 hodin v aule multifunkčního centra Fabrika. Konference je určena pro
občany města, představitele odborné i laické veřejnosti a pozvané zástupce okolních
měst – politické reprezentace, sociálních odborů, rodinných center a organizací,
které se na tvorbě prorodinné politiky měst podílejí. Program konference je věnován různým aspektům podpory rodin ve městě Svitavy. Konferenci zahájí starosta města Svitavy David Šimek.
Přivítáni budou i hosté - krajský radní pro sociální oblast Pavel Šotola a představitelky MPSV – Kateřina Čadyová
a Jiřina Pipková, které seznámí s novou filozofií soutěže Obec přátelská rodině a podporou slaďování rodiny a práce
z pohledu MPSV.
Účastníci a účastnice konference budou seznámeni/y s výsledky projektu Svitavy pro rodiny a s činností pracovní
skupiny pro rodinu. Dalšími hosty a přednášejícími na konferenci budou představitelé organizací, které pro rodiny
ve městě pracují.
Na konferenci zvou pořadatelé:
Bc. Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví MěÚ Svitavy, tel. 461 550 220, 724 325 322,
sarka.rehorova@svitavy.cz
Mgr. Monika Čuhelová, koordinátorka projektu Svitavy pro rodiny, 739 085 457, cuhelova@svi.cz
Konference je podpořena z výhry v soutěži Obec přátelská rodině 2011 a je realizována v rámci projektu Svitavy pro rodiny.
Monika Čuhelová, MC Krůček

Informace z Domova na rozcestí Svitavy.
Rádi bychom v tomto krátkém textu informovali svitavskou veřejnost o službách, které poskytuje Domov na rozcestí
Svitavy – v dřívějším a velmi rozšířeném pojmenování „charita.“ Domov na rozcestí je příspěvková organizace zřizovaná Pardubickým krajem. Na adrese T.G.Masaryka 9/33 poskytujeme službu pro osoby se zdravotním postižením,
ve vile na ul. Nádražní a v bytech v běžné městské zástavbě službu chráněné bydlení a v domě na ul. Purkyňova a ve
dvou bytech ve městě službu podpora samostatného bydlení. Cílová skupina klientů pro všechny služby jsou osoby
s mentálním postižením. Služba chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení je poskytována klientům, kteří jsou
zcela samostatní, nebo pouze částečně potřebují podporu pracovníků. Jejich způsob života se maximálně přibližuje
běženému životu většinové společnosti – sami si nakupují, vaří, zajišťují chod své domácnosti, běžně využívají služby
ve městě atd. Podpora pracovníků je poskytována přísně individuálně, s přihlédnutím k zajištění jejich bezpečnosti
a bezpečného prostoru.
Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v budově Domova. V této části budovy zajišťujeme
ošetřovatelskou, zdravotní, rehabilitační a aktivizační péči a podporu klientům s těžšími formami postižení.
V druhé části budovy je zřízena a provozována služba domov pro seniory Seniorcentrum Svitavy, což je organizace
zřizovaná městem Svitavy a poskytuje služby seniorům. Přesto, že obě organizace sídlí „pod jednou střechou“, jsme
zařízení zcela odlišná jak zřizovatelem, tak i cílovou skupinou.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás na den otevřených dveří 2. prosince 2012. Rádi Vám ukážeme, jak je v našem zařízení
poskytována služba klientům. Cíl naší práce - kvalitní péče a spokojenost klientů – je dennodenně naplňován všemi
pracovníky. 							
Jaroslava Filipová, ředitelka

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: Den otevřených dveří a vánoční koncert dne
2. prosince v 10:00 a v 11:00 budou probíhat prohlídky zařízení
13:00 zahájení vánočního koncertu
v kapli Domova na rozcestí
13:10 vánoční vystoupení dětí ze ZUŠ Svitavy
14:00 koncert hudební skupiny
Domova na rozcestí Svitavy

Prodejní výstava výrobků dne 2. až 5. prosince
od 9:00 do 17:00 hod v budově Domova na rozcestí
Svitavy
Během neděle 2.12. pro Vás bude připraveno
vánoční občerstvení z kavárny Café Rozcestí.
Těší se na Vás klienti a zaměstnanci

Projekt „Mám rodinu a podnikám“ pokračuje!
Mateřské a rodinné centrum Krůček pořádá v rámci projektu „Mám rodinu a podnikám“č. CZ.1.04/3.4.04/76.00243druhé kolo běhu seminářů. V první půlce roku 2013 začneme opakovat semináře na téma podnikání a slaďování rodiny
a práce.
V projektu dále nabízíme PC kurzy, semináře, konzultace osobní i skupinové a brainstormingové skupiny.Informace
o projektu naleznete také na www.podnikavirodice.cz U všech aktivit podporujeme hlídání dětí.
Rádi bychom podrobněji upozornili na některé z aktivit našeho projektu, které se rozběhli v těchto měsících.
Začínáme se sdílecími - brainstormingovými skupinami pro OSVČ, kteří mají zájem řešit potíže či nejasnosti v podnikání nebo slaďování rodiny a práce.
O co jde při brainstormingových skupinách?
Max. 6 lidí se sejde a pod vedením budou sdílet zkušenosti a témata ze svého podnikání. Téma vymyslí vedoucí brainstormingové skupiny. Každý, kdo má zájem, si může vyzkoušet pozici vedoucího skupiny, může do skupiny vnést své
téma a ostatní mu jej pomohou řešit. Ze zkušeností je známo, že při zkoumání cizího problému můžeme i sami na
ledacos přijít a zlepšit něco na své práci. Je velmi podnětné, když se sejde více hlav, které více vymyslí. Mohou se řešit
nápady, problémy, nejasnosti v podnikání atd. Téma může být jakékoliv z oblasti podnikání či slaďování pracovního,
osobního a rodinného života. Brainstormingový vedoucí musí být OSVČ, nabízíme DPP na vedení skupiny. Skupina
by měla trvat 4 hodiny.
Nabízíme skupinové konzultace s gender expertkou Mgr. Radkou Janebovou.
O co při skupinových konzultacích s Radkou Janebovou půjde?
Sejde se min.2 max.6 lidí. Na setkání budou účastníci a účastnice do větší hloubky s gender expertkou probírat témata
slaďování, rovnost na trhu práce, rozdělení rolí v domácnosti a jiná aktuální témata, která se přizpůsobí potřebám
účastníků/účastnic ve skupince. Můžete se buď nahlásit s přáteli a udělat svoji uzavřenou skupinu nebo se hlaste
individuálně a utvoří se tak skupina různorodá dle zájemců.
Konzultační skupiny budeme dále pořádat každý měsíc 1x. Pokaždé se může sejít jiná skupina lidí nebo se mohou
několikrát domluvit ti stejní lidé a téma ve skupině rozvíjet. Záleží jen na Vás a vašich potřebách, kolikrát a jak často
se budete chtít zúčastnit. Konzultace by měla trvat asi 2 hodiny.
Založili jsme konzultační místo, kde nabízíme individuální i skupinové konzultace nejen pro OSVČ, ale i pro zájemce
z řad nepodnikajících. Konzultace probíhají osobní, telefonickou a emailovou formou. V začátcích podnikání či se
sladěním pracovního, osobního a rodinného života vám poradí psycholožka Mgr. Monika Čuhelová. Na konzultace o průběhu podnikání kontaktujte Ing. Martina Bělovského. Kontakty na konzultanty, jako i všechny informace
o projektu naleznete na www.podnikavirodice.cz.
Všichni zájemci z pardubického a jihomoravského kraje ať se hlásí u Jaroslavy Herbrichové, tel.: 734 134 759 nebo
email: jaroslava.rich@gmail.com.
Těšíme se na spolupráci s Vámi! Za realizační tým Jaroslava Herbrichová
koordinátorka projektu / www.podnikavirodice.cz

Kulturní nabídka
1. So / 9:15 / Svitavský stadion
Mikulášský běh - běžecké závody
Běžecký závod pro nejmenší i pro dospělé za účasti čerta a Mikuláše, prezentace v tribuně Svitavského stadionu od
9:15 do 9:45. Atletický oddíl TJ Svitavy, Ondřej Klička, 604 660 355.

• 19:00 / čajovna a kavárna U Černého draka
Karolína Kamberská - koncert
Písničkářka, často označovaná spíše za básnířku s kytarou, je jednou z dnes už neexistujících Sester Steinových.
Ve svých hořkosladkých hravých písních zobrazuje s punkovou upřímností svoje pocity, nálady a prožitky, které většina
zná ze soužití dvou lidí. Snad i proto její poetika oslovuje posluchače bez žánrových omezení.
Vstupné 80 Kč

• 19:30 / Fabrika
Těšíme se na Ježíška
Agentura Zdeňka Petržely ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy pořádá již tradiční taneční
večer. K tanci a poslechu hraje skupina Karel & Karel. Vstupné 160 Kč

• 19:30 / kino Vesmír
THE DOORS - Live at the Bowl‚ 68
Kompletní verze koncertu z roku 1968 v digitálním remasterovaném provedení s prostorovým zvukem.
vstupné: 150 Kč

• 19:30 / Nadační dům J. Plívy
Hudební večer. Zahraje a zazpívá Pavla Hajská a přátelé
Vstupné dobrovolné

• 21:00 / klub Tyjátr
LEHCE PUNKOVÉ MECHECHE
VISION DAYS
MENTÁLNĚ NARUŠENÁ MOUCHA
WERGLŮV PJOS
Vstupné: 50 Kč

2. Ne / první adventní neděle
•

13:00 -17:00 / náměstí Míru

Adventní trhy
Prodej výrobků s vánoční tématikou, různých specialit a občerstvení.

Mikulášské plavání
V neděli 2.12. od 15:00 - 18:00 hod. krytý plavecký bazén opět po roce připravil Mikulášské plavání pro děti do 10-ti
let na malém bazénu v Krytém plaveckém bazénu.
•

15:00 / Městské muzeum a galerie

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Slavnostní otevření nové stálé expozice, která je věnována vám všem, kteří chtějí být vtaženi do poutavého vyprávění
příběhu našeho města. Po 40 letech bude vystavena část svitavského betléma, která již prošla rukama restaurátorů
pardubického muzea. Zahraje kytarový soubor ZUŠ Svitavy.
Z DÍLA VLADIMÍRA PRECLÍKA
Vernisáž výstavy plastik, reliéfů a byst známých osobností (Jan Werich, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Jiří Stivín
…) jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20. století. Vladimír Preclík byl však také skvělým
malířem, řezbářem a spisovatelem. Výstavu zahájí Jindřich Štreit.

• 2. Ne / 15:00 / MC Krůček
Říkadla a křikadla KAROLÍNY KAMBERSKÉ – písničky pro malá zlobidla. Aktivita realizována v rámci výhry v
soutěži Obec přátelská rodině, projekt Svitavy pro rodiny

• 17:00 / náměstí Míru u školy
Rozsvícení vánočního stromu – zahraje Brass band Svitavy.

• 17:00 / náměstí Míru
„Ježíškova pošta“ přijďte si s dětmi pod vánoční strom napsat dopis Ježíškovi na Boží dar. Ježíšek Vám určitě rád
odpoví zpět. Cena dopisu je 30 Kč.

• 17:30 / kostel Navštívení Panny Marie
Adventní koncert: vystoupí učitelé a žáci Základní umělecké školy ve Svitavách

3. Po / 8:15, 9:30 a 10:45 / Fabrika
Školní představení
Pavel Novák a Family: Svátky, tradice a zvyky. Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ, MŠ , vstupné: 45 Kč

• 16:00 / Fabrika – aula
Pavel Novák : Hranická propast – tajemná kráska v srdci Evropy
Multimediální beseda o nejhlubší zatopené propasti v Evropě.

• 19:00/ klub Tyjátr
LONGITAL
Hudba pro talentované publikum. Externí koncert SKS v Alternativním klubu Tyjátr
Vstupné: 120 Kč, předprodej v recepci Fabriky od 19. 11.

4. Út/ 14:00 – 18:00 / Felberova 2		
Nízkoprahový klub Díra připravuje Workshop - Učíme se s počítačem		
Akce ke světovému dni počítačové gramotnosti (2.12.)
Vstupné zdarma, (9-23 let).

• 15:00 – 18:00 / MC Krůček
EKO tvoření s Lenkou Hřibovou, 3. část třídílného cyklu s vyráběním loutek
od 16 hodin divadélko s pohádkou

5. St / 16:00 / Fabrika
Nebe, peklo, s Krůčkem ráj, aneb mikulášská nadílka.

• 19:00 / čajovna a kavárna U Černého draka
Poetický večer - tentokrát na téma Bílá vteřina. Vstup volný

6. Čt / 14:00 – 18:00 / Felberova 2				
Nízkoprahový klub Díra připravuje Workshop - Prevence AIDS
aneb o HIV a AIDS trochu jinak
Vstupné zdarma, (9-23 let).

• 18:00 / klub Tyjátr
HUMANITÁRNÍ ČINNOST V NEPÁLU
Charita Svitavy srdečně zve na přednášku o humanitární činnosti v Nepálu.
Přednášejícími jsou studentky sociální a humanitární práce Caritas - VOŠ sociální v Olomouci, Klára Hamplová a
Ludmila Heriánová, které strávily v Nepálu půl roku na odborné praxi.
Těšit se můžete na prezentaci o Nepálu, ukázku videí a tradičních nepálských předmětů. Výtěžek bude použit na
podporu humanitární činnosti Charity Svitavy.
Vstupné: dobrovolné

7. Pá / 18:00 / čajovna a kavárna U Černého draka
Zdenka Blechová - Numerologie aneb Co nám říkají čísla v mřížce. Přednáška o karmické numerologii a o tom, na
co se zaměřit ve svém životě dle čísel. Vhodné i pro začátečníky. S sebou tužku a papír.
Vstupné 190 Kč

7. Pá / 19:00 / klub Tyjátr
2. ROČNÍK MINIFESTIVALU NEPROFESIONÁLNÍHO FILMU SVITAVSKÁ KLAPKA
Opět se sejdou nejen svitavští filmoví tvůrci, aby zde představili své snímky a podělili se o své zkušenosti. Svá díla
představí studio M Movies, Daniel Zezula, Marek Fedrsel, Stanislav Šustr, Pavel Jindra a další. Večerem bude provázet
dixilendová kapela The Dozing Brothers Svitavy a alternativní skupina The Bakers Svitavy.
Vstupné: dobrovolné

8. So / 16:00 / Nadační dům Josefa Plívy
„Pekelný Mikuláš“. Přijďte si s Vašimi dětmi prožít Mikuláše trošku jinak.
Kontaktní osoba: Lenka „Krťa“ Waltová, waltova@svitavy.cz, tel. 734287286

9. Ne / druhá adventní neděle
•

9:00 - 16:00 / VÁNOCE VE SVITAVÁCH

NÁMĚSTÍ MÍRU - tradiční vánoční jarmark
Dětský folklorní soubor Iskérka Brno: vystoupení na náměstí Míru ( v případě nepříznivého počasí ve Fabrice Svitavy) – 11:00, 13:00 a 15:00
MĚSTSKÉ MUZEUM - malování a prodej klasických baněk pečení cukroví,
pletení vánoček, smažení tradičních vánočních hnízd a další vánoční zvyky,
šicí dílna patchworku pro děti
MUZEUM ESPERANTA Ottendorferův dům - Marcipánové vánoce - výroba
marcipánových figurek, prodej již hotových či prodej marcipánového těsta
TYJÁTR - Nonstop promítání filmových pohádek pro nejmenší od 9:00 hodin
•

14:00 / Divadlo Trám

Loutky bez hranic Praha: Vánoční svátky Sněhuláka Karla. Po představení
- výtvarná dílna pro děti.

10. Po / 19:00 / Fabrika
Divadlo MALÉhRY – Nebe?
Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po smrti. Námět, scénář, režie, hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová
a Nikola Zbytovská. Vstupné: 220 Kč

11. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Školní představení. Divadlo MALÉhRY Brno: Sněhová královna. Známý příběh na motivy klasické pohádky H. Ch.
Andersena o Kajovi a Gerdě. Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ, MŠ / vstupné: 40 Kč

11. a 12. prosince/ 8:00 - 15:00 / Městské muzeum a galerie
VÁNOCE V MUZEU
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitavských vánočních hnízd, pletení vánoček, pečení cukroví, výroba prodej drobných tradičních dárků (dřevo, patchwork, svícny, perníčky, klasické i staročeské ozdoby...).
Vhodné pro školní skupiny, nutné předem objednat, email:lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo tel. 461 532 704
Jitka Olšánová

12. St / 8:00 - 15:00 / Fabrika
Šachový turnaj - krajský přebor středních škol

• 14.00 – 18.00 / Felberova 2		
Nízkoprahový klub Díra připravuje Workshop – Znáš svá práva???
Vstupné zdarma, (9-23 let).

• 16:00 / Fabrika Svitavy - foyer
Nadace J. Plívy - výtvarný kroužek: Malování se Stáňou. Výtvarné práce dětí od 6 do 15 let. Vernisáž s kulturní
programem.

• 15:00 / klub Tyjátr
„PIŠKOTÉKA“
Předvánoční discotéka pro všechny holky a kluky. Od 15:00 do 16:30 si mohou přijít zatancovat děti ve věku 4 až 6 let.
V 17:00 je parket volný pro všechny holky a kluky ve věku od 7 let.
Vstupné: 30 Kč na dítě

• 17:30 / divadlo Trám
ZAČNĚTE NOVÝ ŽIVOT - PROGRAM ASISTOVANÉ ZMĚNY ŽIVOTNÍHO STYLU
PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ A UNIKÁTNÍM PŘÍSTUPU K OČISTĚ A REGENERACI TĚLA
Přednáší: Jiří Pavlíček

• 19:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Adventní koncert šumperského dětského sboru Motýli
zpívají Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor, sbormistři Helena Stojaníková a Tomáš Motýl, klavír - Jana Todeková,
flétna - Marcela Nováková, koncert KPH, vstupné dobrovolné (vzhledem k nákladům spojených s pořádáním koncertu, prosíme o příspěvek 100Kč)

14. Pá / 15:15 / horní část náměstí míru
Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, ve spolupráci s Agency Je5 s.r.o. V případě, že nestihnete tento
čas, nezoufejte, akce potrvá do 16 hodin. Poukázku na balónek zakoupíte v MC Krůček, na recepci Fabriky od 21.
11. 2012, nebo přímo na místě za 10Kč.

• 17:00 / Fabrika
Kouzelná školka - Majda s Františkem na cestách
Vstupné: 150 Kč, děti do 2 let zdarma (bez místa k sezení), předprodej v recepci Fabriky od 8. 11.

• 19:00 / divadlo Trám
Divadelní společnost Kejklíř Praha: Útěk do Egypta přes Království české, hrají Věra Čížkovská a Luděk Richter

• 20:00 / čajovna a kavárna U Černého draka
Petra Boštíková - koncert
Zpěvačka, pianistka a šansoniérka, která loni absolvovala koncertní turné po Francii. Přijďte si poslechnout šansony
a blues zpívané dunivým altem. Kdo zná Edith Piaf, Evu Olmerovou nebo Radůzu, nyní pozná i Petru Boštíkovou.
Vstupné 60 Kč

15. So/ 18:00 / Divadlo Trám
SVITAVSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK ZAKLEP: České vánoce
V roli Pastýře vystoupí svitavská rocková legenda Milan Kalina

• 20:00 / klub Tyjátr
ROCKOTÉKA - rockové hity minulosti i současnosti
Vstupné : dobrovolné u obsluhy

16. Ne / třetí adventní neděle
•

13:00 -17:00 / náměstí Míru

Adventní trhy
Prodej výrobků s vánoční tématikou, různých specialit a občerstvení.
•

13:00 - 17:00 / Městské muzeum a galerie

KRÁSA PATCHWORKU A DŘEVA
Šicí dílna patchworku pro veřejnost. Můžete se přijít jen podívat, nakoupit si drobné dárky, nebo si je sami vyrobit za
pomoci členek Spolku patchworku ze Svitav. Materiál bude připraven. Betlémové figurky i plastiky budou uprostřed
výstavy plastik Vladimíra Preclíka vyřezávat řezbáři nejen z okolí Svitav. Budete mít možnost si zakoupit si dřevěné
výrobky jako dárek pod stromeček.

Sport
1. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy „A“ – Sokol Šternberk
Volejbal: 1. liga - kadetky

• 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – VK Choceň
Volejbal: KP – kadeti

8. So / 09:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy „A“ – VK Choceň
Volejbal: KP I. tř. - ženy

• 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy – Sokol Česká Třebová „A“
Volejbal: KP I. tř. - muži

• 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Sy „A“ – TJ Nový Jičín „A“
Volejbal: 1. liga – kadetky

9. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Pardubická liga mladších žáků: turnaj - florbal

• 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy – Jiskra Ústí nad Orlicí. Volejbal: KP - juniorky

• 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Svitavy A, B – VK Lanškroun A, B
Volejbal: KP – starší žákyně

15. So / 09:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žáků – 2. kolo
Volejbal: 16 družstev - Morava

• 11:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy – TJ Nivnice
Volejbal: 1. liga – junioři

• 20:00/ hala na Střelnici
Mattoni NBL basketbal
Tuři - USK Praha

16. Ne / 09:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žáků – 2. kolo (pokračování)
Volejbal: 16 družstev - Morava

• 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy – Sokol Pardubice
Volejbal: KP - mladší žákyně
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