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

Alice Štrajtová Štefková

Dotazník městské knihovny
Prosíme o vyplnění dotazníku na téma Vzdělávací preference uživatelů Městské knihovny ve Svitavách. Odpovědi posílejte nejpozději do 11. 4. 2014.

dotazník zde

„Počkáme na pana doktora“ aneb přednáška
na Střední zdravotnické škole Svitavy
V pátek 21. února jsme se s kolegyní Jitkou
Motyčkovou vydaly na Střední zdravotnickou školu do Svitav. Pro studenty maturitního ročníku oboru Zdravotnický asistent jsme
měly připraven přednáškový program „Sluchové postižení – obecné informace a praktické zásady komunikace.“
Oblíbený program se zabýval problematikou mezilidské komunikace ve vztahu k osobám se sluchovým postižením.
Zhruba čtyřicet studentů se během devadesátiminutového bloku dozvědělo,
jak se promítá verbální a neverbální komunikace do kontaktu s osobami s vadou sluchu, jaké mohou být poruchy a vady sluchu, jak probíhá vyšetření na ORL pracovišti. Byly jim nastíněny psychologické zvláštnosti osob s různou vadou sluchu. Seznámili se se znakovým jazykem a s aktuálními technickými možnostmi, odstraňujícími komunikační bariéry.
S vědomím náročnosti přednášené teorie jsme do programu zařadily praktické ukázky kompenzačních pomůcek
a krátká instruktážní videa. S velkým zájmem se setkalo video screeningu sluchu u novorozených dětí, ale také
spoto kochleárních implantátech. Jako bonus byl zařazen minikurz znakového jazyka. Studenti si prostřednictvím Jitky Motyčkové, komunikující znakovým jazykem, vyzkoušeli pár znaků pro kontakt s neslyšícím pacientem. Jeden z dotazů vyvolal všeobecný smích: „Mě by zajímalo, jak se ukáže věta: Počkáme na pana doktora.“

S přednáškou o problematice sluchového postižení jsme doposud vystupovaly
na několika školách se zdravotnickým zaměřením. Na základě zkušeností se proto poněkud neskromně odvažuji tvrdit, že
jako uživatelka kochleárního implantátu
s mnoha nepřenosnými zkušenostmi dodávám programu na jeho atraktivnosti.
Správnost mé domněnky potvrdila i učitelka Mgr. Milena Belejčáková: „Samozřejmě
mají vždy daleko větší váhu slova člověka,
jehož se zdravotní postižení přímo dotýká.“
Sama paní magistra může svým studentům posloužit jako názorná ukázka správné komunikace s osobami s vadou sluchu. Při hovoru s námi (kolegyně Jitka Motyčková má jednostrannou hluchotu) neustále udržovala oční kontakt, dbala na správnou artikulaci a přiměřenou hlasitost řeči. Pro nás neslyšící je vždy potěšující setkání s člověkem, který
s úsměvem na rtech a bez jakéhokoliv nátlaku respektuje naše komunikační požadavky. Banalita? I kdepak. Dodržování základních komunikačních pravidel je pro mnoho slyšících lidí bohužel stále obtížně proveditelné. Přistihla jsem se, že závidím studentům jejich učitelku. Doufejme proto, že také budoucí zdravotničtí pracovníci si díky
našemu krátkému působení zafixovali alespoň některá pravidla pro úspěšnou komunikaci s neslyšícím a nedoslýchavým člověkem, která jim byla opětovně zdůrazněna na konci programu.
Děkujeme tímto učitelskému sboru Střední zdravotnické školy Svitavy za pozvání i za krátkou exkurzi po škole
a vynikající oběd ve školní jídelně.
Text: Romana Procházková, autorka je pracovnicí projektu ESF Smysluplné pracovní uplatnění osob se sluchovým postižením Foto: Jitka Motyčková, pracovnice Aktivačního centra Pardubice

Autorské čtení Jana Těsnohlídka,
držitele Ceny Jiřího Ortena
Jan Těsnohlídek ml. pochází z Krucemburku u Žďáru nad Sázavou, studoval gymnázium v Hlinsku a poté vystřídal mnohá
zaměstnání – pracoval v knihkupectví, kavárnách, jako zedník
atd. Od roku 2012 žije v Polsku. Byl oceněn v řadě literárních
soutěžích pro mladé autory, jeho básně byly zařazeny v knize
Nejlepší české básně z roku 2009 a 2013. Za svou debutovou
sbírku Násilí bez předsudků (2009) získal cenu Jiřího Ortena,
dále vydal sbírku Rakovina (2011), prózu ADA (2012) a v roce
2013 sbírku básní Ještě je co ztratit. Jan Těsnohlídek je členem
Klubu pražských spisovatelů, kde působí jako vedoucí sekce poezie a založil nakladatelství JT’s, které se zaměřuje na vydávání poezie a krátkých prozaických útvarů. Od roku 2012 je členem českého PEN klubu. Autorské čtení
z nejnovější sbírky Jana Těsnohlídka Ještě je co ztratit s hudebním doprovodem Andrewa Sychry se uskuteční
ve čtvrtek 20. března v 19.00 hod v klubu Tyjátr. Večerem provází Jan Jukl, vstupné je 50 Kč.

20 let Azylového domu pro matky s dětmi
Zřizovatelem a provozovatelem Azylového domu pro matky s dětmi je Oblastní spolek Českého červeného kříže
ve Svitavách, a to již celých 20 let. Předcházel tomu dlouhodobý proces a od svého vzniku v roce 1994, kdy bylo
založeno Středisko humanitární péče, se z pouhé ubytovny pro matky s dětmi stala služba sociální prevence - AD.
Tato služba v současnosti nabízí celou řadu aktivizačních prvků a je v ní uplatňován princip multidisciplinární práce s klientkami. Protože se začátkem 90. let začala zhoršovat sociální situace občanů, OS ČČK nabídl jako humanitární organizace svoji pomoc. Soustředil pozornost na občany, kteří se nejčastěji ocitají nebo propadají do záchranné sociální sítě. Tedy na občany bez přístřeší, v krizi, děti z neúplných rodin a podobně. Městský úřad Svitavy v roce 1992 vyhlásil výběrové řízení na využití objektu ve středu města. Pracovníci OS ČČK vypracovali projekt na zřízení Střediska humanitární péče na pomoc rodinám v nouzi a sociálně slabým občanům, a v konkurzu
uspěli. K tomuto účelu město Svitavy pronajalo OS ČČK objekt na Nerudově ulici.
V současné době mají klientky k dispozici 13 lůžek ve 4 pokojích se sociálním zařízením, společnou kuchyňku,
dětskou hernu, dvorek s herními prvky pro děti a posezením. Kapacita AD je v průběhu roku téměř zcela využita.
První klientka se nastěhovala do AD dne 10. 5. 1994 a pobyla zde pouze týden, druhá nastoupila o den později
– u této klientky se jednalo o domácí násilí a tak bychom mohli pokračovat … Od roku 1994 do dnešního dne našlo zde útočiště 129 matek a 204 dětí.

V roce 2013 se také realizovalo několik aktivit pro matky s dětmi v Azylovém domě:
Karneval
Probíhá každoročně v multifunkčním centru Fabrika a naše děti se
svými maminkami se ho pravidelně zúčastňují. Vždy tomu předchází velké přípravy a chystání kostýmů.

Knihovna v Azylovém domě
Začátkem loňského roku se na nás obrátily s návrhem na spolupráci pracovnice knihovny. Nápad nás velmi zaujal a začala zajímavá
práce mezi pracovnicemi knihovny a našimi dětmi. Pracovnice nosily knihy vždy dětem „na míru“, a proto byl o čtení zájem.

Výlet do Janova, jízda na koních
Již tradicí se staly návštěvy jezdeckého oddílu v Janově u Litomyšle. Děti si vyzkoušely nejen jízdu na koních, ale i péči o ně. Součástí výletu byly soutěže pro děti i maminky. Své dovednosti jim předvedli také tři pejskové.

Výlet do ZOO v Olomouci
Výlet do ZOO se uskutečnil v době letních prázdnin. Dětem se
v ZOO velmi líbilo, zajímaly je nejen exotická zvířata, ale i ta domácí – krmení koz byla velká zábava.

Vánoční besídka
Před Vánocemi se všechny maminky i děti sešly společně s pracovnicemi Azylového domu u svátečně prostřeného stolu. Děti zazpívaly koledy a každé dítě obdrželo tašku plnou dárků, maminky dostaly krabice vánočního cukroví. Ze sponzorského daru byly všem
zakoupeny vánoční kolekce a ovoce.

Celoroční spolupráce s mateřským centrem Krůček (MC)
V roce 2010 začala vzájemná spolupráce s mateřským centrem Krůček, která dále pokračuje a postupně se rozvíjí. Pracovnice Krůčku pravidelně docházejí do Azylového domu a věnují se dětem,
hrají s nimi různé výchovné hry, pomáhají jim s přípravou do školy, chodí na procházky a organizují výlety. Děti si připravují masky
a zúčastňují se maškarních karnevalů, v zimě chodí sáňkovat a v létě
se koupat k rybníku Rosnička.
Členky MC pracují také s matkami, pomáhají jim s přípravou stravy a s hospodařením s finančními prostředky, popřípadě s vyřizováním osobních záležitostí. Před Vánocemi společně připravují vánoční výzdobu, která jim zpříjemňuje předvánoční období. V předcházejících letech začaly naše děti i maminky docházet na různé aktivity i do MC ve Fabrice. Největší oblibu získaly dílničky, kde si maminky i děti mohou vyrobit a pak si odnést domů různé předměty,
např. svíčky, přání a výrobky z drátů. Všichni považujeme zapojení našich maminek a dětí do činnosti MC za velký úspěch projektu.
Druhou neméně důležitou službou je Sociální šatník, který také již
20 let poskytuje pomoc sociálně slabým spoluobčanům. Nyní je
hlavně vyhledáván občany bez přístřeší a rodinami s více dětmi,
jímž jejich příjmy neumožňují nákup ošacení a věcí do domácnosti.

U příležitosti oslav 20 let
proběhne 27. března
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem osobám, sponzorům, dárcům a organizacím, které s OS ČČK Svitavy celých 20 let spolupracují. Věříme, že nám i nadále zachovají svoji přízeň a spolupráce se
bude rozvíjet správným směrem.
Kolektiv pracovníků OS ČČK Svitavy

Kulturní nabídka
17. Po / 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování s workshopem
Andreje Koláře
Pokud máte vlastní nástroje, vezměte si je
s sebou.
Vstupné dobrovolné

18. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadlo HP Praha: O princezně, Luciášovi
a makových buchtách
Pohádka vypráví o princezně, která by se ráda
vdávala, o čertovi Luciášovi a o tom, co se
všechno stane, když se spolu setkají. Veselá
pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení
o tom, že i malý čin a laskavá mysl, spolu
s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky.
Vstupné: 40 Kč, doporučeno pro MŠ a 1. st. ZŠ

 18:00 / klub Tyjátr
Šperk z organzy
Šperk či brož na váš kabát si můžete přijít vyrobit do klubu Tyjátr. Materiál zajištěn. Nutno
se nahlásit předem na: lwaltova@svitavy.cz,
nebo na tel.: 734 287 286. Cena 69 Kč

 19:30 / kino Vesmír
Přenos koncertu Eltona Johna
To je jediný den, kdy se záznam koncertu Eltona Johna bude vysílat na celém světě! Oficiální
český název záznamu je Elton John v Las Vegas.
Vstupné: 200 Kč

19. St / 10:00 a 14:30 / Fabrika
Beseda Velikonoční zvyky - Kamila Skopová
Výtvarnice a autorka řady knih o národních
zvycích a obyčejích, ilustrátorka historických lexikonů Vlastimila Vondrušky Život ve
staletích.

lo. Pro všechny, co rádi house, deep house,
techhouse, electro.

22. So / 15:00 / městské muzeum a galerie
Každý jinak
Vernisáž výstavy obrazů Patricie Bereni, ilustrátorky, autorky mystických kreseb s erotickou tématikou, kreseb staré Mezopotámie
a portrétů a Petra Probsta, malíře krajin, dnes již
pomalu zanikajících městských zátiší, či starých
průmyslových oblastí měst. V kulturním programu vystoupí pěvecké sdružení Červánek,
sbormistr Karel Sax.

 17:00 a 20:30 / Fabrika
Taneční večer pro páry
Vstupné pro pár: 180 Kč
(více info www.kultura-svitavy.cz)

 19:00 / čajovna Namasté
Zdenka Blechová - přednáška známé tera-

Litomyšlská kapela Dirty Way působí již 7 let
a má za sebou 2 alba. Melodický punk-rock
vás dostane od první chvíle a nenechá vás
vydechnout, rozhodně si tuhle partu nenechte
ujít!
Vstupné: 50 Kč

 21:00 / kavárna V Parku
Coffe House
Insect Elektrika (Live), Segment, Tempa, Zvad-

26. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika nebo Trám
Divadelní spolek Koňmo K. Řečice:
Jak šlo vejce na vandr 		
Veselá pohádka s loutkami netradičních
rozměrů, loupežníky životní velikosti, jejichž
ukrutnost je nezměrná, a velmi dramatickou
hudbou. Kterak vejce Kryštof a jeho povedení
přátelé kohout René, osel Otokar a užovka
Věra putovali tam a zase zpátky. Doporučeno
pro MŠ a 1. st. ZŠ. Vstupné: 40 Kč

Martin Vopěnka – beseda pro žáky 5. - 7. tříd

Další díl tradičního setkání extrémních stylů
v Tyjátru... od thrash metalu po goregrind od
večera do rána... taneček přes dvě pekla...
v čele s legendárními, zmrtvýchvstalými Deaf
and Dumb... zvuk jak víno, z kterého se neopijete... ale nikdy nevystřízlivíte... nóbl zábava
pro obyčejné smrtelníky... tohle mejdlo se
nikdy nevymydlí... Vstupné: 80 Kč

Divadlo Kejklíř Praha: Můj medvěd Flóra

 20:00 / klub Tyjátr
Dirty Way, Dvojité Gé a Rogers

M. Forman, J. Papoušek, I. Passer
Lásky jedné plavovlásky – Plavovlásky jedné
lásky. Vstupné: 300 Kč

 20:00 / klub Tyjátr
Nóbl mejdlo XXXI

23. Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Akustický koncert s autorským čtením
písničkářského dua (Praha/Trstěnice). Petr
Hugo Šlik - kytara a zpěv. Antonie Nowaková zpěv a violoncello. Vstupné 60 Kč

Divadlo Husa na provázku (Brno)

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu: Krev v mobilech

Pořádá ZUŠ Svitavy ve spolupráci s SKS Svitavy.

Hugo a já

25. Út / 19:00 / Fabrika

peutky a léčitelky na téma Jak se přijmout
a mít se ráda. Vstupné v předprodeji 200 Kč, na
místě 250 Kč, předprodej je možné uskutečnit
buď přímo v čajovně, nebo zasláním vstupného
na účet 199186649/0300, a to max do 15.3.
Doporučujeme rezervace míst, mob.: 736 619
384.

 18:00 / Fabrika
Koncert orchestrů ZUŠ Svitavy

21. Pá / 20:00 / čajovna Namasté

Sokrates na rovníku, která je reportáží
o hledání kořenů v belgickém Kongu i historii
tamních genocid. Vstupné dobrovolné

Umět číst není jen tak. A umět si hrát se svou
hračkou, vymýšlet si situace, do nichž se dostává i jejich řešení, najít k světu hezký vztah, to
také není tak docela samozřejmé, jak se nám
zdává. Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové
je pro všechny, kdo si rádi čtou, představují,
vymýšlejí a mají chuť hrát si, zejména však pro
ty od tří do devíti let.
Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy

 17:00 / Andělská kavárna
Vernisáž výstavy obrazů keltských mandal
Celtic Ornamental Jitky Čulíkové Mandalam a
nedělní čaj o páté, vystoupí básník a prozaik
Michal Čagánek se svým autorským čtením

24. Po / 18:00 / klub Tyjátr
Tomáš Zmeškal – autorské čtení a beseda
Autorské čtení z poslední autorovy knihy

Dokument poukazuje na těžký život v Kongu a těžbu vzácných minerálů „potřísněné
krví“, které jsou nedílnou součástí mobilních
telefonů. Vstup volný

27. Čt / 10:30 a 12:30/ Fabrika, aula
 15:00 / Fabrika – učebna č. 2
Seminář firmy Energo - stavby
Dřevostavby
 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum
esperanta
146. cestovatelský večer AS Brontosaura
Toulky podél Rýna
Naše putování začneme v německém Karlsruhe, navštívíme francouzské Vogézy
a německý Schwarzwald, dále doputujeme
k Bodamskému jezeru, navštívíme Kostnici
a doputujeme do lichtenštejnských Alp.
Přednáší Jan Richtr.

 19:00 / Ottendorferův dům
Koncert učitelů

28. Pá / 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped
 20:00 / klub Tyjátr
Udg + Voxel + Lola běží
Externí koncert SKS
Vstupné: 150 Kč předprodej, 200 Kč na místě
Předprodej: Fabrika Svitavy

29. So / 19:30 / Fabrika
10. aprílový ples
Vstupné: 210 Kč předprodej:
z.petrzela@gmail.com, mob.: 607 677 633

Kino Vesmír

mancí, detektivkou i groteskou.
Vstupné: 110 Kč / titulky / 100 minut

18. / Út / 19:30
Philomena GB, USA, Francie 2014
Silný příběh o hledání ztraceného syna. Podivuhodná cesta dvou velice odlišných lidí za
tajemstvím, které bylo skryté půl století. Podle
skutečné události. V hlavní roli: Judi Dench.
Režie: Stephen Frears
Vstupné: 110 Kč / titulky / 98 minut

27. - 29. / Čt / 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30
10 pravidel, jak sbalit holku ČR 2014
Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je
typickým příkladem mladého mimoně, žijícího
ve vlastním vesmíru… až se jednoho dne
beznadějně zamiluje… Scénář a režie: Karel
Janák ( Snowboarďáci, Rafťáci)
Vstupné: 130 Kč

19. / St / 19:30

Elton John v Las Vegas
Záznam jednoho z nejoceňovanějších
a nejpůsobivějších koncertů světa. Světově
proslulý zpěvák, textař a interpret, legendární
Elton John odehraje nadšeně přijatý koncert
The Million Dollar v Koloseu v Caesarově paláci v Las Vegas.
Vstupné: 200 Kč / 113 minut

 19:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B - SK UP Olomouc
Basketbal: 2. liga

Sport
15. So / 9:00 a 11:45 / hřiště Lačnov
1HBC SY - TJ Sršni SY
Hokejbal: MČR SŽ

23. Ne / 9:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
KP starších žákyň – turnaj
Volejbal: 3 družstva

27. Čt / 17:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - Lions Jindřichův Hradec
Basketbal: Mattoni NBL

29. So / 14:00 / hřiště Lačnov
1HBC SY - HBC Hradec Králové 1988 B
Hokejbal: 2NHbl muži

30. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Finálový turnaj KP starších žáků
Volejbal

 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sp. Slatiňany
Volejbal: KP I. tř. - ženy

20. / Čt / 19:30
Show! ČR 2013
Překvapivý a v mnohé šokující pohled do
života teenagerské kapely 5Angels, která je de
facto promyšlenou strategií, realizací byznys
plánu otce jednoho z „andílků“. Cílem je vyrobit skvělý komerční produkt a ovládnout trh
s dětskou populární hudbou. Scénář a režie:
Bohdan Bláhovec
Vstupné: 70 Kč / 68 minut
21. - 22. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00
Kráska a zvíře Francie 2014
Nejnovější zpracování romantického pohádkového příběhu. Fantasy romance. Režie:
Christophe Gans
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 112 minut
21. - 22. / Pá, So / 19:30
Fair Play ČR 2014
Osmdesátá léta v Československu. Mladá
sprinterka se má zúčastnit olympijských her
a naplno běží státem řízený doping… Drama.
Scénář a režie: Andrea Sedláčková
Vstupné: 110 Kč / 100 minut
25. - 26. / Út, St / 19:30

 10:30 a 13:15 / hřiště Lačnov
SK KOMETA POL - TJ Sršni SY
Hokejbal: MČR MŽ

 15:00 / hřiště Lačnov
1HBC SY - Ježci H. Městec
Hokejbal: 2 NHbl muži

 15:30 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C - TJ Sokol BC Darren Chrudim B
Basketbal: Východočeská liga

16. Ne / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
KP v minivolejbalu - turnaj
Volejbal: žákyně – přípravky

 14:30 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C - SK Týniště nad Orlicí
Basketbal: Východočeská liga

19. St / 19:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy - Farfallino Kolín
Basketbal: Mattoni NBL

22. So / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova

Grandhotel Budapešť GB, Německo 2014

TJ Svitavy – Rychnov nad Kněžnou

Svérázní a nevšední jsou hrdinové hravých komedií Wese Andersona… V čase mezi dvěma
světovými válkami, v bohem zapomenuté
zemi, v luxusním hotelu. Skvělá zábava, která
přechází mezi akční komedií, dramatem, ro-

Volejbal: 1. liga - junioři

 14:00 / hřiště Lačnov
1HBC SY - SK Letohrad „B“
Hokejbal: 2NHbl muži
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