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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše
duben 2014
město

Velikonoce ve Svitavách
Se sluníčkem přichází i nejkrásnější svátky jara Velikonoce. Na ty svitavské se opět můžeme přijít podívat na náměstí Míru 16. dubna od 13
do 17 hodin. Na organizaci Velikonoc se podílí DDM Tramtáryje, Středisko kulturních služeb Svitavy, SPORTES, městská policie a MC
Krůček. Přijďte se pobavit, vyzkoušet si velikonoční tradice - např. pletení pomlázek, na stáncích nakoupit tradiční velikonoční zboží z proutí, ochutnat trdelníky, cukrovinky apod. V dílničkách DDM Tramtáryje Svitavy a MC Krůček
se určitě pobaví i děti a něco vlastnoručně vyrobeného si odnesou domů. Květná zahrada přiveze do Svitav
i oblíbená zvířátka a u morového sloupu tak vznikne zoo koutek pro děti. Na malém pódiu vystoupí od 14:30 do
16:30 hodin se svým koncertem Žesťový a Flétnový soubor ZUŠ pod vedením Lukáše Moravce a Jazzové combo
Petra Jeníčka. Večerní koncert začíná od 19 hodin ve Fabrice a můžeme se těšit na vystoupení Michala Prokopa &
Framus Five. Jazzové combo Petra Jeníčka vzniklo ve svitavské ZUŠ v roce 2010. Současný počet členů je deset. Věkový průměr hráčů se pohybuje v rozmezí třinácti až sedmnácti let. Orchestr vystupuje na školních akcích, soutěžích nebo na akcích pořádaných městem. Repertoár tvoří většinou jazzové, rockové skladby, latina, nebo i melodie
z filmů. Žesťový soubor ZUŠ a Flétnový soubor ZUŠ (Pod vedením Lukáše Moravce): Oba soubory se věnují hudbě klasické i populární a mají za sebou úspěšnou účast na soutěžích v loňském roce.

Robert Snášil

Svitavy – kandidát na titul Evropské město sportu 2015
Rada města na svém jednání 3. března vyhlásila kandidaturu města Svitavy na titul Evropské město sportu 2015.
Impulsem pro snahu získat prestižní titul je skutečnost, že město Svitavy podporuje morálně i finančně výkonnostní i rekreační sport svých obyvatel bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, fyzické dispozice, hendikep či ekonomické zázemí. Všichni vnímáme sport nejen jako součást zdravého životního stylu, ale také jako důležitou a účinnou složku prevence negativních jevů. Učí-li se děti a mládež dodržovat pravidla, disciplínu, spolupráci s jinou generací či
hendikepovanými občany, stávají se lepšími lidmi. Rovněž dlouholeté investice do výstavby a modernizace spor-

tovišť nemají v regionu obdoby. Město Svitavy fandí sportu!
Představujeme zde logo kandidáta, které vytvořil Jiří Sehnal.
Zde je jeho vyjádření: Logo nese název HRDÍ SPORTOVCI.

SV!TAVY
KANDIDÁT NA

EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2015
EUROPEAN TOWN OF SPORT

Má představovat hrdé ženy, muže a děti, kteří mají možnost
sportovat na svitavských sportovištích. Každá postava stojí
zvlášť, a přesto jsou dohromady. Jako by říkali: „Jsem hrdý na
to, co dělám. Společně jsme tým, který je podporován naším
městem. Městem Svitavy. Evropským městem sportu 2015.“
Nápis SV!TAVY odkazuje na povzbuzování. Otočené písmeno „I“ se stává vykřičníkem za první slabikou. Spojuje Svitavy

z pohledu těch, kteří sportu fandí. Těch, kteří mají důvod, a je jedno zda v atletice, volejbalu či ploché dráze, být
hrdí na své hrdiny. Titul Evropské město sportu (European City of Sport) uděluje ACES – Evropská asociace hlavních měst sportu (European Capitals of Sport Association). Cílem udělování titulu je ocenění územních samospráv,
které se aktivně podílejí na prosazování a podpoře sportu na svém území. Při udělování titulu se města dělí na tři
kategorie podle počtu obyvatel (capitals, cities a naše kategorie town – města s méně než 25 tis. obyvateli). Na
webových stránkách města je vytvořeno prostředí pro informace o celé akci. V rámci Slovenské republiky se o titul Evropské město sportu 2015 uchází naše partnerské město Žiar nad Hronom. Věříme, že to bude dalším - tenJiří Petr

tokrát evropským - rozměrem spolupráce obou měst.

Brány památek dokořán - sobota 26. dubna
Město Svitavy, Mikroregion Svitavsko, Lesy ČR a obec Kukle pro vás
připravily program, který je zaměřen nejen na poznávání památek
a přírody, ale nabízí také možnost
„protáhnout“ své tělo a strávit pěkné chvíle s rodinou a přáteli. Svitavský turistický oddíl při této příležitosti zahájí letošní turistickou sezonu.
Sobotní program bude sestaven
tak, aby vyhovoval cyklistům i pěším turistům. Pěší trasa měří 6,5
km a směřuje k rybníku Rosnička, dále pak lesními cestami k Památníku včelích matek a následně do obce Kukle. Jedná se o zážitkovou trasu, která bude vytvořena svitavským turistickým oddílem TOM Zálesáci. Start bude
u sportovní haly Na Sřelnici od 9:30 hodin. K Památníku včelích matek a do obce Kukle vás navede i cyklotrasa
přes obce Koclířov, Dětřichov, Opatov a Opatovec, měří necelých 25 km. V Koclířově bude otevřen opravený farní kostel, kolem kterého se nachází zrestaurovaná architektonicky výjimečná křížová cesta. Dále lze navštívit poutní areál Českomoravské Fatimy – bývalý klášter s možností ochutnat něco dobrého ve zdejší cukrárně. V Opatově
bude otevřen kostel sv. Jana Nepomuckého a je možné se občerstvit v příjemném prostředí nové Opatovské hospody. V Opatovci můžete navštívit kostel Narození Panny Marie a v Dětřichově kostel sv. Petra a Pavla s nově opravenou hřbitovní branou.

Ve 13:00 hodin proběhne slavnostní otevření Památníku včelích matek, který se nachází v katastru obce Kukle. Památník připomíná téměř zapomenutou včelařskou tradici v regionu s ojedinělou architekturou a je zajímavým turistickým cílem. Při otevření zazpívá dětský pěvecký sbor z Poličky. Po slavnostním otevření Památníku včelích matek
bude Lesní klub Brlenka zábavnou formou doprovázet účastníky do obce Kukle. Od 13:00 do 14:00 hodin se mohou děti seznámit zážitkovou formou se životem včel. Několik stanovišť s úkoly bude příjemným zpestřením na závěrečném úseku pěší túry. V Kuklích se bude konat ve 14 hodin slavnostní otevření Obecního společenského centra s dětským hřištěm. Na tomto posledním stanovišti si účastníci mohou poslechnout hudební vystoupení kapely BezLimitu, zakoupit něco dobrého ve stáncích a odpočinout si. Na přiložené mapě jsou zaznamenány obě trasy. Pokud budete chtít mapu, budou k dispozici v informačním centru. Všechny podrobnosti najdete na webových
stránkách: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz nebo na facebooku města Svitavy - oficiální informační portál města
Svitavy. Organizátoři pro vás zajistili i autobusovou dopravu. Budou vypraveny pouze 2 spoje ze Svitav do Kukle
v 11:30 a ve 12:15 hodin. Autobus bude odjíždět z parkoviště u Majáku, další nástupní stanoviště bude u sportovní haly Na Střelnici. Zpět pojede autobus v 16:00 a v 16:45 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
Alice Štrajtová Štefková

Památník včelích matek
V lesích mezi Svitavami a obcí Kukle, známé jako Brand, se za finanční účasti města Svitavy (dotačně podpořeno
z Programu rozvoje venkova, MAS Svitava) a Lesů ČR (financováno z Programu 2020) podařilo vybudovat skutečnou regionální zajímavost – Památník včelích matek. Základ celého nápadu leží na počátku minulého století, kdy na
místě dnešního památníku měli původní němečtí včelaři zřízenu oplozovací stanici včelích matek. Na lesní louce byl
umístěn dřevěný včelín, ve kterém se klasicky včelařilo, a v jeho okolí bývaly během sezony rozmístěny malé úlky –
oplodňáčky, používané při umělém chovu včelích matek, které se do této lokality vozily za kvalitním oplodněním.
Z historických pramenů je zřejmé, že zde byl v roce 1932 vztyčen kamenný památník s uvedenými jmény zasloužilých včelařů a zejména s věnováním Franzi Thomasovi, řediteli odborné školy tkalcovské a vedoucímu včelařské
stanice. Podle pamětnických výpovědí byl nápis krátce po II. světové válce poničen vyškrábáním. Samotná lokalita
byla jako oplozovací stanice využívána i za dob socialismu, ale postupně o ni včelařský zájem utichl a vše bylo ponecháno napospas přírodě a vlivu občasných návštěvníků.
V rámci velkorysého projektu obnovy byl opraven nejen pískovcový kámen, ale i zchátralá studna, která se nyní
pyšní funkčním rumpálem. Celý prostor zbytku původní louky je upraven a doplněn o několik exponátů včelích
úlů využívaných v průběhu minulého století. Především ale byl vystavěn nepřehlédnutelný dřevěný altán s ukrytou
včelařskou symbolikou. Svitavský region získal skutečnou zajímavost, která stojí za návštěvu.
René Kulhan, historické prameny Radoslav Fikejz

ČŠI na ZŠ T. G. M.
Začátek kalendářního roku 2014 se na naší škole nesl v ovzduší mírné nervozity. Čekali jsme totiž Českou školní inspekci. A i když jsme byli přesvědčeni, že svou práci děláme co nejlépe, tak jsme mírně znejistěli. Holt, jak se říká,
člověk nikdy neví… Nové vedení se snaží prosazovat tzv. otevřenou školu, jeho záměrem je etablování školy jako
silného komunitního centra. Usiluje o klima ve škole, které je příznivé jak mezi pedagogickými pracovníky, tak ve
vztahu k žákům. Byli jsme zvědavi, zda tyto skutečnosti inspekční tým dokáže odhalit. Myslím, že naše obavy byly
vcelku zbytečné, protože jsme ve všech ohledech obstáli s kladným hodnocením. Z inspekční zprávy totiž jasně
vyplynulo, že: „Podmínky školy umožňují realizaci školních vzdělávacích programů, ty jsou postupně zkvalitňová-

ny. Škola rozvíjí spolupráci s dalšími partnery, usiluje o to, být školou otevřenou veřejnosti.“ K dalším pozitivním
zjištěním inspekce patřilo: „Škola má dobré prostorové podmínky, dobré interpersonální vztahy a celkově pozitivní klima. Od poslední inspekční činnosti (v roce 2012) došlo k dalšímu zkvalitňování materiálně technického vybavení. Pozitivem je vznik zázemí pro pedagogy prvního stupně, úprava šaten před tělocvičnou, vytvoření další univerzální učebny pro dělenou výuku, vybavení šaten žáků skříňkami. Na základě navýšení kapacity školní družiny
bylo otevřeno třetí oddělení. Odborná kvalifikace pedagogů je stoprocentní. V hospitovaných hodinách převládala příjemná, vlídná atmosféra, žáci se učili se zájmem a bez stresu.“ Pochvala každého jistě potěší. I my jsme závěry inspekční zprávy brali jako odměnu za naši, mnohdy nelehkou, ale krásnou práci.

Vlasta Kosková

34. ročník Zimní ligy házedel
Liga obsahuje pět soutěží a s házedly se začalo létat již 4. ledna 2014. Letošní ročník
ligy se ale obešel bez sněhu a „zimní“ byl
snad jen podle kalendáře. Létalo se na louce
u Schindlerova háje a zúčastnili se ho borci ze
Svitav, Litomyšle, Jevíčka, Šumperka, Uničova
a Tišňova. Vyhodnocení proběhlo 15. března v klubovně modelklubu v Cihelně Svitavy
a ti nejlepší si odnesli ceny, diplomy a propagační materiály města Svitavy. Ligy se účastnilo celkem 72 soutěžících z řad žáků a seniorů. V konečném vyhodnocení se počítají
tři nejlépe odlétaná kola. Na prvním místě v kategorii házedel skončil v kategorii seniorů Tomáš Jáně ze Šumperka (1369 bodů), druhý Vlastimil Šímek z Tišňova (1120 bodů) a třetí Michal Gryc z Uničova (1002 bodů).
V kategorii žáků se na třetím místě umístila Lenka Weisová ze Svitav (568 bodů). Vítězům blahopřejeme. Nyní se
můžeme těšit na další akce, které bude modelklub pořádat. Ligu pořádá Modelklub a DDM Svitavy. Bližší informace
naleznete na vývěsce naproti informačnímu centru na náměstí Míru ve Svitavách.

Zdeněk Uher, ředitel soutěže

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY 2014 - VŮLE ŽÍT
Hlavním cílem pravidelného projektu s tématikou holocaustu je připomínat toto období a varovat před současnými rozmáhajícími se xenofobními a antisemitskými projevy, které nacházejí sympatizanty především mezi mladými lidmi. Právě projekt Hledání hvězdy Davidovy připomíná, kam v minulosti tyto myšlenky a jejich realizace lidstvo zavedly. Pokud bych měla doporučit, co z programu si nenechat ujít, určitě by to bylo setkání s Asafem Auerbachem, zachráněným v dětském věku sirem Wintonem.
1. - 30. 4. / městské muzeum a galerie

MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ
Výstava Historické skupiny Osvětim popisuje vznik koncentračních táborů v Německu po uchopení moci Adolfem
Hitlerem, seznamuje návštěvníky s osudy vězňů z českých zemí po roce 1939, jednotlivců, i celých etnických skupin, pronásledovaných a vězněných pro své politické smýšlení, náboženské přesvědčení, barvu pleti či rasový původ. Výstavou budou v rámci „vrstevnického učení“ provázet studenti gymnázia - členové DOcela MAlého divadla
Radmily Obloukové.
10. / Čt / 17:00 / městské muzeum a galerie

JMÉNO JE MÝM DĚDICTVÍM PO RODIČÍCH
Ojedinělá beseda s Asafem Auerbachem, jedním z dětí zachráněných před nacistickou
likvidací sirem Nicholasem Wintonem. Rodiče Asafa Auerbacha zemřeli za války v Osvětimi. Asaf Auerbach připomíná, že velký podíl na záchraně stovek židovských dětí z Československa měli i další lidé. „Jednak rodiče těch dětí. Museli je poslat do neznáma, nevěděli, co je tam čeká, ani co bude s nimi samotnými. A samozřejmě anglické rodiny, které si braly cizí děti, jež neuměly anglicky a za které ještě musely zaplatit kauci 50 liber. To
byl tehdy plat dělníka za deset týdnů,“ upozornil Auerbach.

Svitavský Fanda 2014
Krajská přehlídka amatérského divadla
Přehlídka je postupovým kolem na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie
Wolkerův Prostějov. Pořádá ji Středisko kulturních služeb města
Svitavy za finančního přispění Pardubického kraje a Ministerstva
kultury ČR. Svitavský Fanda je s námi už pátý rok a myslím, že je
nám spolu dobře. Přichází vždy na začátku dubna – letos v pátek
a v sobotu 4. a 5. Potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním
mladé soubory z Pardubic, Brna, Jevíčka, Hradce Králové i odjinud… a je potěšující, že ho letos navštíví i dva studentské soubory ze Svitav: Bubliny Dramatické školičky a soubor DOMA. A navíc i Céčko jako host přehlídky. Přihlášených je 16 souborů. Svitavský Fanda má pochopitelně i odbornou porotu, která rozebírá jednotlivé inscenace a případně nominují, či doporučí ten či onen soubor na národní přehlídku… Lektorský sbor bude letos pracovat ve složení: Alena Zemančíková (redaktorka Českého rozhlasu 3 – Vltava, dramatička a prozaička), Blanka Šefrnová (dramaturgyně, výtvarnice, herečka a muzikantka, jedna ze stěžejních členek svitavského Céčka) a Roman
Černík (vedoucí katedry dramatické výchovy na Pedagogické fakultě v Plzni, přední tvář projektu Plzeň Evropské
hlavní město kultury 2015, divadelník a performér). Svitavský Fanda má svoji znělku (složili ji pro něj chlapíci z AC/

DC). A taky svého panáčka v modrém pruhovaném triku, s buřinkou na hlavě a potutelným úsměvem pod obřím
knírem. Svitavský Fanda je příjemné setkání mladých lidí, kteří mají rádi divadlo. Je to setkání, které rozhodně stojí
za to navštívit! Ostatně, přesvědčte se sami. A radujme se, že i v našem městě žijí studentská divadla! To mě vždy
příjemně překvapí a hlavně potěší.

			

Petr Mohr

Svitavský dýchánek 2014
Svitavský dýchánek je krajská přehlídka dětského divadla. V pátek a v sobotu 11. - 12. dubna proběhne popáté
v divadle Trám a ve Fabrice. Sedmnáct představení šestnácti souborů z celého Pardubického kraje. Přehlídka je postupující na celostátní přehlídku dětského divadla Dětskou scénu, která proběhne u nás ve dnech 13. - 19. června.
A stane se tak již počtvrté v řadě! Na žádné pořádné přehlídce – a není tomu jinak ani na Svitavském dýchánku - nechybí lektorský sbor, nebo-li porota s právem nominovat a doporučit inscenace na Dětskou scénu. Letos to budou:
doc. Radek Marušák, vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, odborný asistent na PF UK Praha. Zabývá se využitím metod dramatické výchovy ve vyučování. Vede semináře dramatické výchovy…
Monika Formanová - Jelínková, absolventka dramatické výchovy na JAMU Brno. V současné době pracuje jako
učitelka dramatické výchovy, je členkou mnoha divadelních souborů a je výraznou herečkou! Josef Brůček, legendární loutkář ze Sudoměřic. Ale také bývalý dlouholetý ředitel kulturního domu v Bechyni. A především vedoucí – dětského, středoškolského a rodinného divadla. Režisér, autor, scénograf, zakladatel divadelních přehlídek
a člen odborné rady Dětského divadla. Na Dýchánku se představí dva soubory naší Dramatické školičky z celkově
16 přihlášených souborů. Přejme jim – a samozřejmě nejen jim – ať hezky hrají a ať se všechna představení na pátém Svitavském dýchánku vydaří. Dětské divadlo je divadlo hrané dětmi od narození do 15 let. A věřte mi, je to velká
radost jít se podívat na jejich představení! Hezké jaro s dětským divadlem.

Petr Mohr

STÁLE SE NĚCO DĚJE …..
Naše mateřská škola se zapojila do preventivně edukativního
programu NECHCI KAZY ŠKOLKA. Projekt vznikl jako reakce na špatný stav dětské zubní hygieny a klade si za cíl zlepšit úroveň péče o zuby. Partnerem projektu je Česká stomatologická společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Dětem
vysvětlila lektorka interaktivní formou pohádky vznik zubního kazu. Klíčovou pasáží celé výuky byl individuální mechanický nácvik správného čištění zoubků na modelu dinosaura s lidským chrupem. Zapojeni byli i rodiče. Právě ti jsou
v prevenci zubního kazu dětí nejdůležitější. Vzhledem k množství dotazů a kladných ohlasů ze strany rodičů máme pocit, že
tato akce měla smysl a napomohla řešení jedné z palčivých otázek našeho zdravotnictví. V rámci logo projektu RYBIČKO ZLATÁ PŘEJI SI… proběhla beseda s Mgr. Lenkou Novotnou. V krátkosti seznámila rodiče s vývojem řeči
a jeho odchylkami. Dále osvětlila práci školního logopeda, logopedických asistentek a zdůraznila roli rodičů při odstraňování vad řeči, předvedla také vhodné pomůcky, které práci s dítětem usnadní a oživí. Z besedy jednoznačně
vyplynulo, že by rodiče uvítali větší počet logopedů ve městě.
Kateřina Lustyková Mateřská škola Svitavy , M. Horákové 27

Předání „resocializačních bytů“
novým nájemníkům
Dne 1. dubna se v tzv. „resocializačních“ a výcvikových
bytech Seniorcentra města Svitavy na ulici Milady Horákové uskutečnilo předání posledních dvou bytů novým
nájemníkům. Kromě jedné maminky z Azylového domu
v Koclířově se jednalo o dva klienty z Domu na půl cesty Květné Zahrady. Pro všechny může jít o jeden ze zásadních momentů spojených s jejich vstupem do samostatného života.
Předání se kromě pracovníků bytového oddělení MěÚ Svitavy
účastnily také sociální pracovnice Bc. Eva Huschková, která
bude společně s aktivizační pracovnicí partnerské organizace
Mateřského a rodinného centra Krůček Bc. Radkou Bočkovou klienty doprovázet v procesu jejich „začleňování do společnosti nebo činnostech v komunitě“. Předání bytů
klientům Květné Zahrady byl přítomen také Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel Květné Zahrady. Pod jeho vedením
klienti získávají především pracovní návyky nezbytné pro úspěšnou socializaci. Pro všechny, kteří se podílíme na
systému pomáhání ve Svitavách, to byla velmi slavnostní chvíle, o kterou jsme několik let usilovali. Zbývá doufat, že
podobně ji vnímají také naši klienti a byty jim vytvoří oporu v jejich budoucím životě. Přejeme jim úspěch a věříme,
že po uplynutí nájemní doby, která je na dva roky, nebudou již naši pomoc potřebovat.
Zpracoval: Erich Stündl, MěÚ Svitavy

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, o.s
Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02

PRAVIDELNÝ PROGRAM od 1. 4. 2014
Herna
otevřena od
8 hodin

PONDĚLÍ

DOPOLEDNÍ KLUBY RODIČŮ
1000 - 1100
900 - 1600
1200 - 1600

ÚTERÝ

1000 - 1200
900 - 1600
915- 945

STŘEDA

1000 - 1100
900 - 1500
800 - 900
1000 - 1700

ČTVRTEK
1200 - 1300

900 - 1600

PÁTEK

Cvičení a poradna pro
těhotné
1200- 1600
Cvičení
se Šášou
1615 - 1715
ZŠ Riegrova
Konzultace v rámci projektu „ Mám rodinu a podnikám“
Pouze lichý týden – Právní poradna v rámci projektu „Flexi práce s rodinou“
Za písničkou
Dílny tvořivosti s rodiči a
1300 - 1700
s Notičkou
prarodiči
1200- 1800
00
00
/ od 2 let /
18 - 19
Cvičení pro ženy
Konzultace v rámci projektu „ Flexi práce s rodinou“

Baby masáže
Individuální kurzy Baby
/ pro děti od 1.měsíce /
1300 - 1500
masáží a zdravotní
1200- 1800
Baby club s myškou
poradna
/ od 3 měsíců do
1200 - 1700
Kontaktní centrum
1 roku /
Konzultace v rámci projektu „Flexi práce s rodinou“ a „ Mám rodinu a podnikám“
Angličtina pro rodiče
konverzace pro pokročilé

1300 - 1500

Kontaktní centrum

Hrajeme si jinak aktivní, výuková Montessori centra s angličtinou / od 1 roku /
Učím se být
samostatným, aneb
1500 - 1700
chystám se do školky –
Angličtina pro rodiče
výukový program pro děti
začátečníky
bez rodičů
Jóga
1800 – 1930
MC Krůček
Konzultace v rámci projektu „ Mám rodinu a podnikám“
Laktační poradna

900 - 100

Rodičovská skupina
Klub malého jogínka s
muzikoterapií
/ od 2 let /

1000 - 1400

ODPOLEDNÍ KLUBY RODIČŮ
1700 - 1800

Mrňousci a dubinka
/ od 1 roku /

830 - 1000

1000 - 1100

VOLNÁ
HERNA

Psychologická
poradna

1200- 1400

Pravidelné měsíční akce
První pátek v měsíci /15 – 19/ Semináře
projektu „ MRP"
Třetí úterý v měsíci /16 – 1730/ logopedická
poradna
Třetí čtvrtek v měsíci /15.45 - 17.15/ - klub
rodičů dětí s poruchami autistického
spektra
Poradny: čtvrtek sociálně právní,
úterý slaďování rodiny a práce

4. patro Fabrika,
tel. 737 236 152 (telefonické informace k dispozici od 8 do 20 hodin - každý všední den)
email - mckrucek@gmail.com, web - www.mckrucek.cz , http://krucek.blogspot.com/

AKCE NAVÍC DUBEN 2014
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK
MĚSÍC PŘIROZENÉ EKO VÝCHOVY
KDY

Denně kluby rodičů, informační a poradenské centrum dle pravidelného programu
DEN ČAS
AKCE

1.

ÚT

2.

ST

7.

PO

9.

ST

3.

8.

ČT

ÚT

9 ‐ 13

11 ‐ 12

13 ‐ 17
9 ‐ 11

9 – 13

1045–1130

12 – 16
15 ‐ 17

1030‐ 1130

10.

ČT

16 ‐ 19

14.

PO

9 ‐ 11

11.

PÁ

9 ‐ 11

13 – 17

15.

ÚT

16.

ST

8 – 11

PÁ

9 ‐ 11

17.
18.

ČT

16 –

1730

13 – 17
1545‐1715
15 ‐ 19

Pracovně právní seminář ‐ lektoruje Mgr.et Mgr. Šárka
Klodnerová. Nahlaste účast a hlídání dětí ‐ radkabocek@gmail.com,
tel. 733518999, učebna číslo 2
EKO – dílna tvořivosti ‐ květina z window art
Dílna tvořivosti  Patchwork na vajíčka, ze stuh a špendlíků
vykouzlíme nádherné patchworkové vajíčko, dárek k Velikonocům
Zdravé praní ‐ prezentace EKO výrobků ‐ Miss
Gender seminář ‐ pod vedením Mgr. Radky Janebové, Ph.D.
Nahlaste účast a hlídání dětí ‐ radkabocek@gmail.com, tel.
733518999, učebna číslo 2
Zdravý úsměv – povídání o tom, jak pečovat o své zuby + ukázka
správného čištění zoubků /po aktivitě v klubu rodičů/
Osobní právní poradna – učebna číslo 2 ‐ objednejte se prosím
předem na flexipracesrodinou@seznam.cz
Dílna tvořivosti – keramická dílna v Café ‐ Purkyňova
Ambasadorky –Péče o citlivou dětskou pokožku, aneb prevence je
lepší, než složitě léčit podrážděnou pokožku – NIVEA /aktivita po
klubu rodičů/
Kurz efektivního rodičovství 2 – MC Krůček 4. p
Nordic Walking s Krůčkem ‐ ukázka zdravého a populárního
chození s hůlkami (lektoruje Dita Urbánková) ‐ sraz u rybníka
Rosnička
Slaďování rodinného a pracovního života s lektorkou Mgr.
Monikou Čuhelovou, projekt MRP, učebna číslo 2
Velikonoční dílnička tvořivosti – dekorace do domu k příležitosti
tohoto svátku
Logopedická poradna – pod vedením logopedky Mgr. Hanky
Dalíkové. Máte pochybnosti, zda není vaše dítě pro logopedickou
péči malé a nespolupracující? Přijďte se poradit.
Homeopatická poradna s Jitkou Havlíčkovou. Objednat se na
tramtarije@gmail.com, tel. 732 133 136 Tentokrát v Bělé nad
Svitavou
Velikonoce na náměstí s účastí MC Krůček
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra
Dílna tvořivosti ‐ klienti Domova na rozcestí v Krůčku, pleteme
podnos na kávu nebo čaj z pedigu, všichni jsou srdečně vítáni
Změna je život  lektoruje Světlana Čiberová. Zveme vás na
seminář v rámci projektu Mám rodinu a podnikám. Nahlaste účast ‐
tel. 734134759, email jaroslava.rich@gmail.com, učebna č.1

16 ‐ 21
21.
22.

PO

ÚT

24.

ČT

27.

NE

28.

PO

29.

ÚT

30.

ST

1630‐18
13 ‐ 17

10 ‐ 1030
16 ‐ 19
13 ‐ 17
9 ‐ 11

1730 ‐ 18
13 ‐ 17
1030 – 12
16 – 18

Velká večerní velikonoční dílna tvořivosti ‐ vyrábíme
velikonoční dekorace na stůl z březového proutí a jiné velikonoční
ozdoby
Prezentace vonných svíček pro velikonoční pohodu – provonění
velikonoční dílny
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – ZAVŘENO
Dílna tvořivosti ‐ příprava na velký svátek čarodějnic ‐ vyrobíme
si čarodějnice, košťata, vše potřebné k oslavě Čarodějnic
Homeopatie v dětském věku. Přednáška s Jitkou Havlíčkovou
v rámci Montessori center
Kurz efektivního rodičovství 3 – MC Krůček 4. P

Cesta do hlubin země – naučná i zábavná EKO cesta Parkem
Jana Palacha pro mrňousky i jejich sourozence k příležitosti
Dne země.
Slaďování rodinného a pracovního života s lektorkou Mgr.
Monikou Čuhelovou, projekt Mám rodinu a podnikám, učebna č.2
Přednáška TOP  týdne opravdových plen ‐ zdravé přebalování o
oblékání /před poradnou a cvičením těhotných/
Velká EKO dílna tvořivosti ‐ z linolea si vyrobíme krásné obrázky
z přírody, které pomocí barev budeme přenášet na papír nebo i na
textil, pokud budete chtít, doneste si svá trička a budeme společně
tvořit a povídat si, jak pomáhat přírodě

Rozhovory o výchově s psycholožkou Mgr. Monikou Čuhelovou.
Přijďte se zeptat na to, co vás trápí, nebo zajímá /aktivita po klubu
rodičů/

Čarodějnice z Krůčku Na Cihelně – čarodějné divadlo, lektvary,
tance a hudba, možná přijde i kouzelník, malování strašidel na
obličej, upálení čarodějnice a opálení špekáčků

Informace – tel. 737 236 152, email: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz

Kulturní nabídka
4. Pá / 21:00 / klub Tyjátr
Do větru + The Partisan
Vstupné: 50 Kč

4. – 5. Pá - So / Fabrika, Divadlo Trám
Svitavský Fanda
Postupové kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky
studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův
Prostějov.

5. So/ 19:00 / klub Tyjátr
Bigbítový večírek na počest svitavské
rockové legendy Pepy Tlustého
Zahrají jeho souputníci a kámoši: VERZE 5,
SPM, SYFON, Z band

7. Po / 19:00 / Fabrika
Jakub Smolík
Pořádá agentura REMOEX. Předprodej na
TICKETPORTAL a v informačním centru.
Vstupné: 260 Kč, 300 Kč, 320 Kč

8. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadlo Nokakabus Praha: Vodníkův sen
Humorně laděný pohádkový příběh ze světa
vodníků a víl, čarodějnic a čertů. Vstupné: 40
Kč, doporučeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

9. St / 17:00 / klub Tyjátr
Piškotéka
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky
na přání. Vstupné: 30 Kč

 18:00 / Fabrika
Koncert orchestrů
a pěveckých sborů ZUŠ ve Svitavách
Pořádá ZUŠ.

10. Čt / 8:30 a 10:00 / Fabrika
Koncert pro školy
Pořádá ZUŠ Svitavy.

 18:00 - 21:00 / čajovna Namasté
Léčivý kurz malování mandal s Martinem
Adamcem. Vstupné: 150 Kč

severovýchodní části severní Moravy a Slezska. Územím protéká řeka Olše. Nejatraktivnější
část regionu však tvoří Těšínské Beskydy, které
jsou oblíbeným výletním místem. Dalším magnetem Těšínského Slezska je stavební sloh
a folklór. Kolorit dřevěných staveb, zachování
tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí
a obyčejů dává návštěvníkům zapomenout,
kde je hranice mezi minulostí a přítomností.
Přednáší: Libor Lněnička

11. Pá / 20:00 / Fabrika
Jaromír Nohavica
Host: Robert Kuśmierski (PL). Vstupné: 450 Kč

11. – 12. Pá – So / Fabrika, Divadlo Trám
Svitavský Dýchánek
Krajská postupová přehlídka dětského divadla
Pardubického kraje - Dětská scéna.

12. So / 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC
 20:00 / klub Tyjátr
IMODIUM + BezLimitu
IMODIUM (rock‘n‘roll-rock - Broumov)
BezLimitu (rock-world music)
Sound BezLimitu tvoří sedmistrunné kytary
s dobře zapamatovatelným zpěvem a s hutnými
základy, které se kombinují s moderní rockovou
a progresivní metalovou muzikou
Vstupné: 80 Kč

13. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Kufr Brno: Tančíček Adušiadáši
Pohybově - žonglérská klauniáda vhodná
pro děti i dospělé. Tančíček je non-verbální
představení dvou rozpustilých holek - Aduši
a Dáši. Po představení bude žonglérská dílna
pro diváky. Vstupné: 50 Kč / rodinné pasy

14. Po / 19:30 / Fabrika
Palo Habera a Team unplugged
Pořádá agentura Glanc, s.r.o.

15. Út / 18:00 / klub Tyjátr
Malované nádobí

 17:00/ městské muzeum a galerie
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Vůle žít

Barvami na porcelán budeme společně malovat hrníčky a dezertní talířky pro radost. Dílna
je vhodná i pro děti. Materiál zajištěn. Nutno se
nahlásit předem na: lwaltova@svitavy.cz, nebo
na mob.: 734 287 286. Cena 149 Kč

JMÉNO JE MÝM DĚDICTVÍM PO RODIČÍCH
Ojedinělá beseda s Asafem Auerbachem, jedním
z dětí zachráněných před nacistickou likvidací
sirem Nicholasem Wintonem.

 19:00 / čajovna Namasté
Úplňkové bubnování s workshopem Andreje Koláře. Vstupné dobrovolné

 18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum
esperanta
146. cestovatelský večer AS Brontosaura
TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
Těšínské Slezsko leží v pohraniční oblasti

16. St / 14:30 – 17:00 / náměstí Míru – horní
část

Velikonoce ve Svitavách. Vystoupení svitavských kapel, dílny pro děti, stánkový prodej.
Jazzové combo Petra Jeníčka, Žesťový soubor

ZUŠ a Flétnový soubor ZUŠ pod vedením
Lukáše Moravce.
Vstup volný.

 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer
 18:00 / Fabrika, knihovna
Ivan Klíma
Autogramiáda a setkání se slavným českým
spisovatelem.

 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu: Ilegální máma
Dokument o ženách z Moldavska, které
z finančních důvodů odešly za prací do
zahraničí a nechaly své děti doma.
Vstup volný

 19:00 / Fabrika
Michal Prokop & Framus Five
Předprodej od 2. 4. v recepci Fabriky
Vstupné: 200 Kč

17. Čt / 17:00 / Tyjátr
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
– Vůle žít
SEDM SVĚTEL
Mimořádně citlivý dokument o Alici Herz
- Sommerové, pamětnici židovského původu
na dobu druhé světové války.

18. Pá / 17:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
K tanci i poslechu zahraje dechová hudba Rozmarýnka s kapelníkem Robertem Koníčkem.
Vstupné: 50 Kč

 19:00 / čajovna Namasté
Koncert - Honza Mazák a spol. (členové
bývalé kapely Psiskapsy). Vstupné do klobouku

 20:00 / klub Tyjátr
NIL
Skupina NIL vyráží na akustické turné a poprvé
vystoupí v novém složení, akustické kytary se
chopí nový člen Radek „Komár“ (Komárek).
Jako host zahraje cellistka Veronika Hložková.
Všechny informace týkající se turné naleznete
na odkazu: http//www.facebook.com/niltv.
Vstupné: 80 Kč

19. So / 14:00 a 19:00 / Fabrika
Orientální večer
Vstupné dobrovolné

 21:00 / klub Tyjátr
HOUSE JUICE Black & White
Další díl úspěšné housové noci přínáší Black
& White párty. Dress Code této akce je černé
nebo bílé oblečení. Jako vždy zahrají rezidenti

akce z Sy-Tech: Splieer, Jeanlige, Lexinger
a jako hosté zahrají: The Pipe a nEx. Djs: HE
PIPE, nEx, SPLIEER, LEXINGER, JEANLIGE
Vstupné: 50 Kč

Kino Vesmír
4. - 5. / Pá, So / 17:00 a 19:30
Noe USA 201
Konec světa právě začíná. Výpravné katastrofické drama, které nám odvypráví jednu
z nejstarších legend lidstva tak, jak jsme ji ještě
neslyšeli. V titulní roli Russel Crowe. Scénář
a režie: Darren Aronofsky
Vstupné: 120 Kč / dabováno v 17:00 / titulky
v 19:30 / 135 minut
8. / Út / 19:30

Ona USA 2013
Los Angeles nedaleké budoucnosti. Po skončení
dlouhého vztah, se zlomeným srdcem se
seznámí prostřednictvím nového operačního
systému, který má představovat zcela unikátní
a intuitivní bytost. A tak se seznámí s umělou
inteligencí s milým ženským hlasem. Drama,
romantické sci-fi. Oscar 2013: nejlepší scénář.
Scénář a režie: Spike Jonze
Vstupné: 120 Kč / titulky / 126 minut
9. / St / 19:30

Projekt 100
2001: Vesmírná odysea GB, USA 1968
Filozofická filmová opera. Evoluce a smysl existence lidstva v několika epochách, během
kterých je člověk konfrontován s ničícím symbolem mimozemského života. Sci-fi. Jeden
z největších mýtů filmové historie. Scénář
a režie: Stanley Kubrick
Vstupné: 70 Kč / titulky / 141 minut

Hudební dokument. Režie: Jon Chu
Vstupné: 120 Kč / titulky / 92 minut
16. / St / 19:30
Pompeje USA 2014
Největší zkázu v dějinách lidstva přežil jen tento příběh. Zkáza kvetoucího antického města
a milostný příběh. Píše se 24. srpen roku 79
našeho letopočtu… a probouzí se sopka Vesuv…
Režie: Paul W. S. Anderson
Vstupné: 100 Kč / titulky / 102 minut
17. - 19. / Čt, Pá, So / 19:30
Pojedeme k moři ČR 2014
Tomáš dostane kameru a rozhodne se, že
natočí svůj první film… Film je výjimečný nejen
příběhem, ale i režijním uchopením – je celý
vyprávěný pohledem jedenáctiletého kluka,
který si svůj příběh režíruje i natáčí. Většina
záběrů je snímaná jakoby z „ruky“. Film pro
celou rodinu.
Scénář a režie: Jiří Mádl
Vstupné: 120 Kč / 90 minut
18. - 19. / Pá, So / 17:00
Zvonilka a piráti USA 2013
Ze světa Petra Pana přichází Zvonilka a piráti,
velkolepé dobrodružství o Zarině, víle, která je
ohromena neuvěřitelným množstvím modrého
kouzelného prášku… Režie: Peggy Holmes
Vstupné: 100 Kč / 78 minut

5. So /

Kopaná: KP muži

13. Ne / 16:30 / Svitavský stadion
TJ SY A - Turnov
Kopaná: divize muži

 16:00 / Fabrika Svitavy
1. liga boxu - NLS Dynamo Svitavy vs. BC
Ostrava

18. Pá / 16:00 / DiscGolf Park
Akademie pro veřejnost

19. So / 8:30 / DiscGolf Park
Turnaj ktegorie „C“ Svitavy Open
 9:00 / UMT v Lánech
Turnaj přípravek - KS
Kopaná

 14:00, 19:00 / Fabrika
Orient Dance Show

14:30, 16:15 / Svitavský stadion

TJ SY - Čáslav
Kopaná: ČLŽ U15 a U14

 9.00 – 17.00 / hala Na Střelnici
Junioři – 3.liga

Captain America: Návrat prvního Avengera

Florbal

15. / Út / 19:30

TJ SY B - Letohrad B

Sport

10. - 12. / Čt 19:30 / Pá, So / 17:00 a 19:30
USA 2014
Akční dobrodružný film. Captain America se
pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí
a zároveň se setkává na každém kroku s profesionálními zabijáky! Režie: Anthony a Joe Russo
Vstupné: 130 Kč / do 15 let 105 Kč / dabováno
/ 136 minut

12. So / 16:30 / UMT v Lánech

6. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP v přehazované – finálový turnaj
Volejbal: žákyně – přípravky mladší – 33
družstev

 10:00, 11:30 / Svitavský stadion
TJ SY - Čáslav
Kopaná: ČLŽ U13 a U12

Justin Bieber´s Believe USA 2013
Na prknech slávy, v záři reflektorů je ukrytý
jeho skutečný příběh. Intimní pohled na Justinovo vyprodané celosvětové turné BELIEVE.

 17:00 / hala Na Střelnici
Qanto Tuři Svitavy – ČEZ Basketbal Nymburk
Basketbal: Mattoni NBL – muži
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informačního centra.

