newsletter města Svitavy

7/2015, www.svitavy.cz

newsletter
MĚSTA SVITAVY

7 / 2015

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

Připomínka výročí konce válečného konfliktu
Druhá světová válka v Evropě skončila 8. května 1945, tedy před sedmdesáti
lety. Definitivní konec konfliktu nastal až kapitulací Japonska na začátku září
roku 1945. Válka svými rozměry, počtem obětí a škodami se stala nejničivějším konfliktem v dějinách lidstva, proto je nezbytné si tuto tragédii stále připomínat. Mementem pro nás by mělo být přes 60 milionů lidských obětí konfliktu, nezměrné utrpení civilního obyvatelstva na všech územích, jichž se válka dotkla. Stejně jako použití nukleárních zbraní, hrůzné metody vedení války, etnická genocida systematicky prováděná na okupovaných územích. Bezpodmínečnou kapitulací nacistického Německa však válka v Evropě neskončila, změnila formu a rozložení sil v nově
utvářených sférách vlivu. Důsledky konfliktu vlastně pociťujeme dodnes.
Výročí konce války si připomeneme pietním setkáním na schodech před „Bílým domem“. Sejdeme se v den sedmdesátého výročí konce druhé světové války – tedy v pátek 8. května ve 14 hodin. Studenti Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany ČR v Moravské Třebové pod velením náčelníka štábu, podplukovníka Viliama
Bekeho, budou držet čestnou stráž. Svitavské pěvecké sdružení Dalibor zazpívá národní písně a naši hymnu – českou i slovenskou část. Promluví starosta města David Šimek a podplukovník Viliam Beke. Společně poté položí věnce k pomníku, aby uctili památku obětí druhé světové války.

Radoslav Fikejz, Petr Mohr

Majáles studentů
S příchodem jara se každoročně již od 15. století pořádají studentské majálesy,
oslavy krás studentského života. I v našem městě se ve čtvrtek 7. května uskuteční další ročník těchto oslav, tentokráte na téma komiks. Tradiční průvod vyjde
v 9 hodin od Fabriky do parku Jana Palacha, kde je připravený program složený
z vystoupení jednotlivých středních škol. Vrchol celého letošního svitavského
majálesu proběhne večer od 19 hodin na Lánské zahradě (v případě nepříznivého počasí ve Fabrice). První na programu je koncert zpěváka Sebastiana
Navrátila. Po něm vystoupí kapela Lola běží a následně litomyšlská kapela Rufus. A jako hvězda večera známá skupina Koblížc!. Samozřejmostí je afterparty, kdy se o hudbu postará Dj Larry. Na večerní program si můžete koupit vstupenky u členů přípravného týmu na každé škole, v informačním centru na náměstí
a na recepci ve Fabrice. Cena lístku je do konce dubna 70 Kč, do 6. května 90 Kč a na místě 100 Kč.

Matěj Nárožný
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Nové služby knihovny
Ptejte se knihovny je služba českých knihoven – zodpovíme dotazy týkající se fondu, poskytovaných služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené s regionem. Povinností knihovny je odpovědět na vaši e-mailovou adresu do 48 hodin v pracovních dnech – od doručení vaší zprávy. V případě složitých dotazů se s vámi dohodneme
na nejbližším možném termínu odpovědi. Dotazy můžete posílat na ptejteseknihovny@booksy.cz.
Zabookuj si knihy – služba je určena těm, kteří z časových či jiných důvodů nemohou trávit v knihovně čas vybíráním knih. Najděte si knihy v katalogu knihovny z pohodlí domova, napište nám, knihy vám připravíme a načteme
do vaší čtenářské karty. Poté vás e-mailem zkontaktujeme. Knihy budou odloženy max. tři pracovní dny. Požadavky pište na zabookuj@booksy.cz, bližší informace najdete na www.booksy.cz v záložce pro čtenáře.

Vítání ptačího zpěvu
Svitavští ochránci přírody a Česká společnost ornitologická vás srdečně
zvou na „Vítání ptačího zpěvu“. Vycházka se uskuteční v pátek 1. května. Začátek akce je v 8:00 hodin u vchodu do Vodárenského lesa. Budeme pozorovat místní ptactvo a především poslouchat jejich hlasové
projevy. Připravena bude ukázka kroužkování ptáků a pro děti tradiční
Jiří Mach

soutěže. Těšíme se na vás.

Snídaně v parku
V sobotu 9. května se od 10 hodin v parku Jana Palacha uskuteční již potřetí piknikový happening na podporu fair
trade - Férová snídaně. Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na více než stovce míst
po celé ČR sejdou tisíce lidí, aby daly najevo, že podporují fairtradové a lokální pěstitele a oslavily tak Světový den
pro fair trade. Přijďte s námi posnídat v parku a vyjádřit tak podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Vice informací naleznete na stránkách www.ferovasnidane.cz.

Květa Kellerová

Veřejná sbírka a benefice na obnovu pomníku
Johanna Wolfganga Goetha
K výčtu svitavských pamětních desek osobnostem, které se zapsaly do dějin, by
nám mohly stačit prsty na rukou. Mecenáš Oswald Ottendorfer má dvě, stejně
jako Oskar Schindler, zatímco jednu desku zde mají: prof. Viktor Felber, rektor
ČVUT, Alexander Suvorov, ruský generál, a Vincenc Ságner, postava z Haškových
Osudů dobrého vojáka Švejka. Tedy dohromady sedm. Do loňského roku jich bylo
osm. Patřil k nim i pomník s bronzovou deskou spisovatele, filozofa a politika Johanna Wolfganga Goetha (1749–1832). Po tomto velikánovi byla pojmenována
i ulice (dnes Palackého), ale to všechno je už minulostí. Ulice byla přejmenována hned po válce a pomník, který stál od roku 1932 ve Čtyřiceti Lánech, zmizel
v roce 2014. Tedy pro upřesnění: původně nezmizel, na žádost vlastníka pozemku byl převezen do areálu společnosti SPORTES. Než jsme stačili pro něj najít
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nové vhodné místo, než se toto místo upravilo, než... pomník byl za plotem rozbit a deska zcizena. Nemá cenu
spekulovat, zda to byl náhodný čin vandalů, zlodějů kovů, či plánovaný útok s úmyslem desku „sběratelsky“ zpeněžit. Prostě, pamětní deska není. Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku, jejíž prostředky by posloužily
k obnovení pomníku na novém místě, a to vedle Ottendorferovy knihovny. Tedy na místě, kam pomník logicky patří, protože sebrané Goethovy spisy jsou podstatnou částí dochovaného knižního fondu.
Sbírka potrvá do 30. září. Finanční prostředky budou shromažďovány na zvláštním účtu města č. 11571280257/0100, pak do zapečetěných pokladniček v IC, na podatelně MěÚ a v recepci muzea. A na podporu
sbírky se uskuteční v pátek 15. května v 19:30 hodin v sále Ottendorferova domu benefiční akce. Její stručný program najdete v kalendáři akcí. Za případnou podporu děkujeme.

Radoslav Fikejz

HURÁÁÁÁ NA HRAD!!!
Nezvyklá šance se naskytla dětem ze třídy Zvoneček při MŠ Svitavy,
Milady Horákové. V rámci projektu s názvem ,,Země česká – domov
můj“ se ředitelce školy podařila zajistit přes prezidentskou kancelář
prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu pro všechny děti
i doprovodné osoby a to zcela zdarma. 13.dubna tak měly děti jedinečnou možnost prohlédnout si jednotlivé salonky, ve kterých pobývá
pouze pan prezident a např. jeho státní návštěvy, Španělský sál, prohlédnout si prostory, které mnozí dospěláci neuvidí za celý svůj život.
Překvapení tímto ale neskončilo, paní průvodkyně dětem představila také katedrálu sv. Víta včetně Svatováclavské kaple a provedla děti
všemi domečky ve Zlaté uličce. Pokud by se někdo domníval, že děti pohodlně usedly do autobusu před mateřskou
školou a ten je vysadil přímo před Pražským hradem, tak je na velkém omylu. Pro děti to byl výlet celodenní a vlakem, kdy cestu na Pražský hrad podnikly z hlavního nádraží pěšky, aby na vlastní oči mohly pozorovat Václavské náměstí se sochou sv. Václava na koni, orloj, Karlův most, ze kterého sledovaly Vltavu a po ní plující lodě, budovu Národního divadla a mohly se kochat pohledem na rozlehlé hlavní město. Až na zpáteční cestě si nožky odpočaly, vezly se za odměnu po celodenních toulkách Prahou metrem. Děti si plnými doušky prožívaly vše, co do této chvíle pozorovaly pouze na obrázcích a znaly jen z vyprávění. Cílem tohoto projektu bylo
seznamovat děti se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků
o České republice. Rozvíjeli jsme u dětí pocit sounáležitosti k naší vlasti, působili jsme na city dětí krásou historických staveb. Utvářeli jsme si také základní představu o pravidlech chování a společenských normách, např. respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní kamarády při prohlídce historických památek, dodržovat dohodnutá pravidla při cestování na nádraží, ve vlaku, v metru… V neposlední řadě si měly děti uvědomit také nebezpečí, která mohou nastat při pobytu v neznámém městě, učily se, jak se prakticky chránit, jak se nebezpečí vyhnout
a kam se v případě potřeby obrátit s žádostí o pomoc. Pro naše děti ze Zvonečku
se stal tento den nezvyklým, hlubokým zážitkem, poznaly stověžatou Prahu, také
s rodiči jistě už procestovaly mnoho krásných míst a zemí, ale moc dobře vědí, že
skutečně doma je člověk tam, kde se narodil a že na to nikdy nesmí zapomenout.
Petra Nováková, ředitelka MŠ Svitavy, Milady Horákové
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Jarní výšlap kardiaků
Tentokrát byla našim cílem návštěva Královy zahrady v Semaníně. Tato lokalita byla v r. 1994 vyhlášena přírodní
rezervací. Každý rok v lužním lese Zádolského potoka rozkvetou lány bledulí jarních. Od posledního domu v osadě, jdeme lesní silničkou a již po několika desítkách metrů se mezi stromy objevují koberce bílých jarních květin.
Po necelých dvou kilometrech od semanínské vlakové zastávky se nacházíme v jiném světě. Tady, mezi stromy, září
bílá pokrývka, jako by napadlo mnoho sněhu. V tichém údolí se nachází lány kvetoucích bledulí. Nádherný lužní
les, jehož součástí jsou vývraty, zlomy připomínající prales, poskytuje útočiště rostlinným a živočišným druhům.
Ta nádhera volá: „Člověče zastav se a přemýšlej!“. Tady vzpomínáme na členy, kteří již nejsou mezi námi. Na Františka Švába, spoluzakladatele klubu kardiaků, milovníka přírody, který nás před léty do těchto míst zavedl. Po očistě duše a společném fotografování, odjíždíme do Opatova na oběd. Bylo nás 56 spokojených lidí, i když počasí
bylo chladné. Návštěvu Královy zahrady doporučujeme každému, kdo nebude květiny trhat, nebo vykopávat. Děkujeme manželům Pokorným za přípravu krásné jarní vycházky.

Jaromír Lahodný

MC KRŮČEK
Poděkování dědečkovi a babičce
…aneb bez prarodičů by to nešlo. Dne 19. 5. 2015 od 14 do 17 hodin jsme se v MC Krůček rozhodli v rámci projektu Učíme se navzájem poděkovat všem babičkám a dědečkům, bez kterých by se většina z nás neobešla. Neslavíme žádný jejich mezinárodní den, a proto bychom jim chtěli věnovat toto dopoledne a utvořit jim malý dáreMarkéta Březinová

ček jako poděkování. Připojte se k nám.

Středeční klubík Za písničkou s Notičkou
Milí příznivci Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy, z.s. Ráda
bych Vás touto cestou pozvala na hravý, písničkový klub, který je pravidelně každé úterý od 10 do 11 hod v prostorách MC Krůček – 4. patro MC
Fabrika. Za písničkou s Notičkou - Terčou Veitovou, se setkáváme s básničkami, říkankami, písničkami pro děti od dvou let. Tančíme, zpíváme,
hrajeme na hudební nástroje. Nově jsem zapojila do programu i některé
prvky muzikoterapie – hravou, svobodnou formou se učíme poznávat své
hudební projevy. Učíme se respektující přístup k sobě samým v krásném
dětském kolektivu. Těším se na Vás.

Notička Terča Veitová, MC Krůček

newsletter města Svitavy

7/2015, www.svitavy.cz

Nová soutěž Bazén mých snů
Představte si, že by se mohl rekonstruovat krytý plavecký bazén a mohl by být dle vašich snů. Co by v něm mělo být?
Co nesmí chybět? Co tam naopak nesmí překážet? Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy a Sportes Svitavy,
s.r.o. společně vyhlašují soutěž pro rodiny s dětmi. Namalujte obrázek, napište povídku nebo jakkoliv kreativně ztvárněte téma „Krytý bazén mých snů“. Výhodou je zapojení celé rodiny – prarodiče, rodiče i děti všeho věku. Až do konce května noste své výtvory do Krůčku. Vítězové budou vyhlášeni na Dni dětí 6.6.2015 a samozřejmě oceněni. Bližší
informace: cuhelova@svi.cz, 739 085 457. Fantazie nemá hranice.

Monika Čuhelová, ředitelka MC Krůček

Ženská energie pro politiku
Záleží vám na budoucnosti své i vašich dětí, nebo chcete změnit k lepšímu něco
v okolí svého bydliště, či jen umět sdělit svůj názor? Jestliže odpovídáte ano
a jste žena, pak právě vás jsme připraveni podpořit v rámci projektu Ženská energie pro politiku. Politika není politikaření, ale nástroj, kterým lze dosáhnout změny. Pojďme se jí společně naučit. O veřejném dění rozhodují ve většině případů muži, přičemž jejich rozhodnutí se dotýkají žen, kterých je v populaci více než polovina. Vzdělávací projekt realizuje Mateřské
a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. a je podpořený z NROS. Nabídne zajímavé semináře a podpůrná setkání, jejichž přínos oceníte jak při prosazování potřeb ve veřejném zájmu, ale i v osobním životě. Pro více informací
navštivte www.politicka.cz nebo kontaktujte projekt.zeen@gmail.com Do projektu se mohou zapojit ženy z celého Pardubického kraje, vítány jsou nejen aktivní dámy všech věkových kategorií, které se již podílejí na veřejném
dění, ale i ty, které do něj plánují vstoupit. Číslo projektu: 3720007

Zeen tým

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz .

Program prevence kriminality města Svitavy
pro rok 2015 podpořen státní dotací
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil pro rok 2015 Program prevence kriminality, v jehož
rámci bylo možné získat dotaci na některé z předem stanovených priorit. Vedení města uložilo koordinátorovi
prevence kriminality ve spolupráci s komisí prevence kriminality připravit návrh projektu zaměřeného na oblast
sociální prevence pro tzv. rizikové děti a jejich rodiny. Do soutěže byl připraven záměr projektu s názvem: Svitavy – aktivity sociální prevence 2015.
Svitavy – aktivity sociální prevence 2015 (popis projektových aktivit), pro názornost na přiloženém schématu.
1. Mentorská asistence:
Jedná se o celoroční práci mentorů a průvodců mentorů s dětmi s poruchami učení, chování, případně s dětmi
z nevhodného sociálního prostředí. Mentoring probíhá u dětí z prvního stupně každý pracovní den v týdnu. Pro
každé dítě (rodinu) je vyčleněn vždy jeden mentor. Mentor a žák se společně setkávají 2x týdně vždy po dobu mi-
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nimálně 1 hodiny. V daném čase pracují mentoři v několika učebnách pod dohledem tzv. průvodců mentorů - pedagogických nebo sociálních pracovníků. Mentoři se 1x za 6 – 8 týdnů setkávají v rámci tzv. podpůrné skupiny. Pro
rok 2015 je součástí aktivity také tzv. vztahový mentoring pro žáky II. stupně v Krizovém centru J. J. Pestalozziho.
Všechny činnosti v rámci aktivity byly zahájeny od 1. 10. 2014. Na aktivitě se podílí celkem 42 mentorů a 9 profesionálů nebo dobrovolníků z řad pracovníků MěÚ Svitavy nebo neziskových organizací.
2. Mentorská asistence v azylových domech a resocializačních bytech
„Krok za krokem přes bariéry“ Jedná se o celoroční práci s obyvateli Azylového domu pro matky s dětmi (AD)
a 6 výcvikových a resocializačních bytech města Svitavy. Předmětem jsou sociálně pedagogické činnosti směřující k budoucí samostatnosti matek (v resocializačních bytech i rodin). Pro rok 2015 předpokládáme zapojení minimálně 20 dospělých a 35 dětí.
3. Výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování
Jedná se o výcvik realizovaný pro děti s projevy predelikventního (maladaptivního) chování prostřednictví 10 sobotních dní a jednoho víkendového pobytu na statku občanského sdružení Bonanza. Děti jsou vytipovány ve spolupráci s OSPOD MěÚ Svitavy. Na aktivity v rámci projektu navazuje široká nabídka služeb (aktivizačních činností) pro děti i rodiny (nízkoprahový klub, sociální práce v rodinách, účast na akcích sdružení apod.). Součástí aktivit pro rok 2015 je nabídka pravidelných volnočasových činností na statku OS Bonanza ve Vendolí pro skupinu
dětí, které v minulosti již výcvik sociálních dovedností absolvovaly. Na činnostech v rámci aktivit pracuje celoročně (ve třech bězích) 10 pracovníků občanského sdružení. Výcviku se za rok účastní cca 35 dětí, dotační aktivita
se týká cca 12 dětí.
4. Finance v prostředí rodiny
Jedná se o vzdělávací akci – čtyřdenní výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky. Do aktivity bude zapojeno celkem 20 pedagogických a sociálních pracovníků.
5. Právní poradenství rizikovým rodinám – problematika zadlužování
Konkrétně se bude jednat o prevenci zadlužování, poradenství při stanovování výměry výživného, poradenství při
rozvodech a poradenství pro pomáhající profesionály a dobrovolníky v rámci ostatních aktivit projektu. V případech, kdy se bude jednat o oddlužení, půjde zejména o zpracování podrobné finanční analýzy, právní posouzení
závazkových vztahů, případnou komunikaci s exekutory, zpracování podkladů a podání k soudu apod.
6. SW nástroj na vyhodnocování aktivit sociální prevence
Jedná se o úpravy SW a nákup služeb (proškolení uživatelů a úpravy dotazníků) pro vyhodnocování klíčových aktivit sociální prevence. Aktivity se bude účastnit cca 15 pracovníků.
7. Výcvik pro delikventy – „Cesta“
Konkrétně se jedná o 2 běhy tříměsíčního výcviku pro děti do 15 let (nezletilce) ze Svitav, správního obvodu Svitavy (výjimečně z regionu), kteří se dopustili činu jinak trestného. V roce 2013 se v bývalém okrese jednalo o cca
33 dětí. Výcvik je určen za rok ve dvou bězích pro cca 12 dětí. Bude se skládat ze tří dílčích aktivit:
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Rozvoj morálního a právního vědomí
Jedná se o činnosti směřující k pochopení užitečnosti hranic, pravidel a zákonů poskytujících v životě bezpečí
a jistotu. Získání vědomosti „proč zákony existují a k čemu slouží“ a objasnění jejich smyslu, vytvoření nebo upevnění morálních postojů a porozumění všem důsledkům (osobním, sociálním, školním, pracovním apod.) při porušení právních norem.
Motivační pracovní činnosti
Záměrem je vyzkoušení si několika pracovních činností (kovář, řezbář, kameník a sklář), ve kterých by se posléze mohl účastník výcviku realizovat. Jedná se o motivaci ke zvládnutí konkrétních manuálních dovedností. Výsledkem práce bude mimo jiné zhotovení výrobku, který by měl být prospěšný veřejnosti a bude umístěn ve veřejném
prostoru.
Sociální dovednosti a kompetence
Konkrétně se jedná o převedení vědomostí a dovedností do praxe „sociální reality“. Jde o osvojení si komunikačních, sociálních a pracovních dovedností a porozumění mezilidským vztahům.
Dne 7. 4. 2015 informoval Odbor prevence kriminality MV ČR, že městu Svitavy na výše uvedené aktivity přidělil
v dotačním řízení celkovou částku 556.000 Kč. Jednalo se o nejvýše bodově hodnocený projekt předložený v dotačním řízení v rámci Pardubického kraje. Z aktivit nebyla podpořena pouze šestá, SW na vyhodnocování sociální
prevence. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o rozšíření stávajícího systém pro hodnocení nové aktivity práce s delikventy, nic nebrání realizaci z vlastních prostředků. Náklady na tuto aktivitu jsou minimální – cca 10 tis.
Kč za rok. Z vlastních prostředků města Svitavy bude projekt celkově podpořen částkou 210 tis. Kč. Jeho význam
lze dokumentovat následujícím prohlášením. Na jednání zastupitelstva města Svitavy výše uvedené aktivity ocenil
např. předseda Okresního soudu ve Svitavách JUDr. Bohumil Kotala, který informoval zastupitele o výrazném poklesu „trestné činnosti“ dětí a mládeže ve městě. Například oproti roku 1999, kdy byly zahájeny systematické kroky
města v oblasti prevence dětské delikvence, klesl jejich počet o 90%. Pevně věříme, že kromě nesporného poklesu
delikventního chování dětí výše uvedené aktivity napomohou i zlepšení projevů jejich každodenního chování. Na
druhou stranu si velmi dobře uvědomujeme, že děti se učí především nápodobou...Výsledek je tedy věcí nás všech.
O realizaci jednotlivých aktivit budeme jednotlivě průběžně a podrobně informovat na webu prevence.
Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Absolventi gymnázia, ozvěte se
Absolventský ples Gymnázia ve Svitavách měl v lednu velký úspěch a realizační tým, který se přetváří ve Spolek absolventů svitavského gymnázia, již
začal s přípravou plesu pro další plesovou sezónu. Již nyní se obrací na absolventy školy či zástupce tříd absolventů, aby organizátorům poskytli kontakty na sebe a své bývalé spolužáky v zájmu zajištění účasti ještě většího počtu absolventů školy na této akci, která by měla mít opět charakter dobročinný. Výtěžek z letošního plesu nebyl nakonec převzat speciální základní školou, jak bylo avizováno, ale téměř celá částka ve výši Kč 32.530,-- byla předána Charitě Svitavy. Jak je vidět i z fotografie, tak i k velké radosti paní řediBlanka Homolová (vlevo)
přebírá dar od Petry Jelínkové.

telky Blanky Homolové.
Za organizátory plesu Petra Jelínková (gysy.ples@gmail.com)
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Sportovní oddíl radiového orientačního běhu (SO ROB) Svitavy
pořádá náborovou akci pro získání nových zájemců o orientační běh s rádiem.
Akce se uskuteční v úterý 5.5 a čtvrtek 7.5.
v parku Jana Palacha od 11:30 hodin.
Zájemci budou seznámeni s technikou i základními pravidly radiového orientačního běhu a pod dohledem trenéra
si budou moci vyzkoušet zaměřování a vyhledávání vysílačů. Celá akce bude završena cvičným závodem.
Sraz zájemců u Kavárny v parku.									

Jiří Janků

Současně oznamuji ,že oddíl ROB pořádá krajský přebor v ROB - foxoring v neděli 24.5.2015 v lesním areálu Brand. Registrace účastníků proběhne od 10:00 do 11:00 u rybářské chaty Rosnička. Zveme všechny,kdo si
chtějí udělat představu o tom jak vypadá soutěž v radiovém orientačním běhu ať se příjdou podívat.
SO ROB Svitavy

Jarní Vysočinou
Na cestě Vysočinou jsme přijeli do Vítochova. Na nedalekém kopci nad vesničkou stojí raně gotický vítochovský
kostelík sv. Michaela. Legenda hovoří o tom, že tady stávala svatyně, kterou vysvětil sv. Metoděj. Mezi nejvzácnější
památky kostela patří románská křtitelnice, náhrobní kameny a bohaté fresky, na kterých je zobrazeno ukřižování
Ježíše Krista a mnoho dalších křesťanských výjevů. Na vršku nad kostelíkem roste borovice, kterou vysadil L. Munzar při natáčení pořadu Paměť stromů. Také se tady natáčel videoklip jedné z písní J. Pavlici z alba O slunovratu.
Nádherné místo pro nádhernou stavbu. Prohlídka interiéru a výklad historie v nás zanechal silný dojem. Od kostelíka je v dáli vidět rozhledna Karasín. Cesta na rozhlednu je sjízdná přímo k rozhledně a je tady možné zaparkovat. Vystoupali jsme po 128 schodech na vyhlídkovou plošinu. Tady, ve výšce 25 m, se nám otevřel výhled na Českomoravskou vysočinu. Z Karasína lze dohlédnout na Babylon, Babí lom. Dohlédnout lze vrchy Sýkoř, Buchtův kopec, Devět skal a další významná turistická místa. Spokojeni s prohlídkou odcházíme na tří kilometrovou vycházku
na hráz Vírské přehrady. Cesta byla docela náročná, ale ve zdraví jsme došli. Poté jsme se zastavili ve Svařci. Přes
Svratku tady vede krytá roubená lávka, dlouhá 22 metrů, dva metry široká a tři metry nad hladinou. Obyvatelé její
stáří odhadují na tři sta let. Lávka je pozoruhodná roubením, ale také tím, že k ní vede devět dřevěných schodů.
Důvodem zvýšení lávky nad hladinou byly jarní záplavy dřív, než byla postavena vírská přehrada. Naše cesta pokračuje do Rudky. V umělé pískovcové jeskyni se ukrývá svatováclavské vojsko, včetně sv. Václava. Jeskyně působí jako zkamenělá pohádka. Raritou je, že umělec dílo tvořil primitivními nástroji - hasičskou sekyrkou a nůžkami
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na stříhání ovcí. Prohlídka v nás zanechala silný dojem přesto, že boty a torzo Masarykovy sochy vyvolaly u seniorů neblahé vzpomínky na doby minulé. Oči nám zářili při procházce smyslovou zahradou. Je vybudována pro nevidomé a zrakově postižené. Rostliny výrazných vůní, zajímavé hmatem, mají usnadnit postiženým seznamování
s přírodou. Každý návštěvník si tady může zkusit, jak na tom se smysly je. V zahradě jsou volně rozmístněna díla
mezinárodních sochařských sympozií. Náš výjezd za kulturou končí. Opět se potvrdilo, že pro zdravotně postižené a seniory je živý kontakt s přírodou lepší, než doma sledování filmů a televize. Prožili jsme báječnou společJaromír Lahodný

nou sobotu. Poděkování patří Zo kardio Svitavy.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, z. s.
Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
tel.: 737 236 152 | email: mckrucek@gmail.com|web:www.mckrucek.cz |blog: krucek.blogspot.cz

KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY 2015 –
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MC KRŮČEK
(I V HLÍDACÍM CENTRU BABY KRŮČEK)

Krůček během svého působení semknul kolem sebe spektrum lidí, kteří se stali jeho
rodinou, pojďte se připojit a zjistit, kdo a co jsme, vyfotit se s našimi křídly i
vyzkoušet naše aktivity.

PÁTEK 15. KVĚTNA 2015

8-14 HODIN

AKCE SE KONÁ V RÁMCI CELOREPUBLIKOVÉ KAMPANĚ SÍTĚ MC KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY.
Aktivita podpořena z projektu Centrum pro rodinu.
Všechny informace: tel. 737236152, 739 085 457, email: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz
Aktivity projektu Centrum pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí MPSV; Pardubickým krajem, městem Svitavy a MC Krůčkem.
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK

AKCE NAVÍC KVĚTEN 2015
KVĚTEN – MĚSÍC LÁSKY
Denně kluby rodičů, informační, poradenské centrum dle pravidelného programu
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vlastní fantazie v Krůčku - nezapomeňte ani vy na svátek všech maminek 

AMBASSADORKY - Přednáška na téma Péče o citlivou dětskou pokožku a
prevence opruzenin - Nivea
svátek - Den vítězství za svobodu a demokracii - zavřeno
DEN MATEK – popřejte vašim maminkám k jejich svátku a poděkujte jim tak za
jejich péči a starostlivost… „Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem“ (Síť MC)
Úvodní seminář projektu Ženská energie pro politiku - bližší informace a hlídání
dětí na herbrichova.zeen@gmail.com
Dílna tvořivosti* - Keramika v DNR - keramická dílna v kavárně Na rozcestí
BABYKRŮČEK - Mrňouskovo zdravé vaření v Hlídáčku, Pražská 2a – eko vaření
Zelený Krůček
Vápník a život - informativní přednáška na téma omyly a potřeby vápníku v těle pro
děti, dospělé i seniory - jak kontrolovat vlastní (ne)dostatek vápníku…
KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY 2015 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v MC KRŮČEK (i v Hlídacím centru BabyKrůček) – Krůček během svého
působení semknul kolem sebe spektrum lidí, kteří se stali jeho rodinou, přijďte se
připojit a zjistit, kdo a co jsme, vyfotit se s našimi křídly i vyzkoušet naše aktivity
Rodina a profese - dvě strany téže mince I. -vzdělávací kurz odpoví na otázky, co
všechno mohu získat na rodičovské dovolené pro svůj profesní život a přitom být
dobrou mámou/tátou, kurz = 3 setkání: 200 Kč/členové, 300 Kč/nečlenové, hlaste se
na: terca.veit@seznam.cz, 737236152
Dílna tvořivosti* - zvířátka z polystyrenu a papíru, 13 -17 hodin veselé zvířátka
UČÍME SE NAVZÁJEM – náš den babiček a dědečků - výroba dárků všem
babičkám a dědečkům, bez kterých by se většina z nás neobešla – věnujme jim toto
odpoledne a utvořme jim malý dáreček jako poděkování
Žepa není řepa* – poradna pod vedením zkušené logopedky Alžběty Kmoškové:
alzbetar@centrum.cz
Seminář Rodinné mapy s Monikou Čuhelovou - bližší info a přihlášky: cuhelova@svi.cz
AMBASSADORKY - Přednáška na téma pitný režim s firmou Mattoni
Seminář Cesta k přirozenému porodu – pod vedením Petry Bencové v rámci
světového týdne respektu k porodu
REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ Sítě mateřských center Pardubického kraje
Rodina a profese - dvě strany téže mince II. -vzdělávací kurz 3 setkání, 200
Kč/členové, 300 Kč/nečlenové, hlaste se na: terca.veit@seznam.cz, 737236152
Zdravý úsměv* – povídání o tom, jak pečovat o své zuby + ukázka správného čištění zoubků
Girlanda z použitých CD - Ekologické tvoření Zelený Krůček
Dílna tvořivosti* - girlanda z použitých CD - pomalované CD spojíme v krásnou a
třpytivou závěsnou girlandu, dekorace do bytu
Mrňouskovo zdravé vaření* v rámci montessori centra
Homeopatická poradna* s Jitkou Havlíčkovou v rámci montessori centra
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* – přijďte k nám do Krůčku jen tak
si popovídat, poradit, sdělit si zkušenosti a podpořit se. Nahlaste se na mckrucek@gmail.com

MALÍČKŮV DEN U MICKEYHO - v parku za bývalým DDM - akce s
postavičkami z Mickeyho pro nejmenší, 40Kč členové+10% sleva KPZ VZP,

60Kč/nečlenové

Večerní dílna tvořivosti - pletení postaviček z papíru s paní Alenou Krahulcovou

Inovovaná a rozšířená nabídka poradenství v Krůčku, více v pravidelném programu.

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

tábory
Nabídka letních
příměstských táborů
Cena: 1 450 Kč
Program na každý den od 8:00 do 16:00 hodin v budově SVČ „Tramtáryje“ Svitavy
na Purkyňově ulici.
I. turnus:
II. turnus:
III. turnus:
IV. turnus:

6. – 10. 7. 2015
13. – 17. 7. 2015
20. – 24. 7. 2015
17. – 21. 8. 2015

vedoucí „Míra“ Miroslav Skočovský; skocovsky@svitavy.cz
vedoucí „Pady“ Pavel Padyásek; ppadyasek@svitavy.cz
vedoucí Míša Peňáková; skocovsky@svitavy.cz
vedoucí „Krťa“ Lenka Waltová; lwaltova@svitavy.cz (téma indiáni)

Přihlášky a informace na www.svc.svitavy.cz
Uzávěrka přihlášek 15. 6. 2015 nebo do naplnění kapacity tábora

Nabídka letního
pobytového tábora

Svratouch
2015

Cena: 2 990 Kč
termín 26. 7. – 7. 8. 2015 / hlavní vedoucí „PADY“ Pavel Padyásek
zástupci: „KRŤA” Lenka Waltová a „Míra“ Miroslav Skočovský.
Info a přihlášky jsou k dispozici na www.svc.svitavy.cz v IC města Svitavy na základních školach...
Přihlásit se můžete v SVČ Tramtáryje na ul. Purkyňova 284/1, Pavel Padyásek, tel.: 734 287 285,
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz. Tábor se nachází nedaleko obce Svratouch u rybníka Chochol.

www.svc.svitavy.cz
www.facebook.com
/svctramtaryje

www.jvcomp.cz

pro děti od 6 do 12 let

When? 3. – 7. srpna 2015
Where? Rekreační středisko Srnčí - Moravská Třebová
a mnoho legrace a překvapení pro děti od 4 do 12 let!!!
termín: 20.7. – 24.7.2015

/ 9:00 – 14:00 hod

cena: 2.300,- Kč (v ceně: pojištění, svačina, oběd)
info:

Klára van Sas, mob: 777 275 472, email: info@hellogoodbye.cz

Price? 2.990,- Kč
 ubytování v hlavní budově (tří a čtyř lůžkové pokoje)
 strava plná penze
 pojištění
 hřiště, bazén, …
 anglicky od budíčku do večerky
 garance super zábavy
 min 20, max 25 účastníků
 závazná přihláška a záloha do 10.4.2015!
info: Klára van Sas, mob: 777 275 472, email: info@hellogoodbye.cz

Vida Brno
23. 5. / So / 10:00 / vědecký park Brno

Návštěva nového zábavného vědeckého parku Vida. Můžeme společně
počítat, kolikrát řekneme Vida. Vida je totiž zvolání, když objevíme
něco překvapivého. Společně budeme vše zkoušet, objevovat, bavit se
a učit se hrou. Cena 450 Kč. Nutné se předem nahlásit do 18. května.

Více informací a přihlášky na:
e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo tel.: 734 287 286

www.svc.svitavy.cz
www.facebook.com
/svctramtaryje

www.jvcomp.cz

Kulturní nabídka
1. Pá / 19:00 / náměstí Míru

9. So / 20:00 / klub Tyjátr		

Oheň, tanec, žonglování, etnická hudba...
(v případě nepříznivého počasí ve Fabrice)

Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme
na vaše přání. Vstupné dobrovolné u obsluhy
na baru

Festival Blízká setkání třetího druhu

2. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop pro dospělé

Zájemci nad 15 se mohou hlásit v muzeu na tel.:
461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena workshopu je 500 Kč /osobu.

 14:00 / SVČ Tramtáryje
19:00 / Nadace J. Plívy
Festival Blízká setkání třetího druhu
14:00 – 16:00 – Žonglování v SVČ Tramtáryje
(pro všechny věkové kategorie)
19:00 – Nadace J. Plívy – přednáška Balkanski
raj, koncerty na didgeridoo, jam session
Vstupné dobrovolné

3. Ne / 17:00 - 19:00 / čajovna Namasté
Meditace pro pohodu těla a mysli

S sebou pohodlný oděv. Na tuto akci je nutno
přihlásit se předem na mob.: 736 619 384, (kapacita max 6 osob). Vstupné na úvodní lekci
(začátečníci) 150 Kč (v ceně je e-book o meditaci). Pro stálé hosty (pokročilí) vstupné: 50 Kč

 19:00 / Fabrika
Sen noci Svatojánské.Divadelní spolek Tyl
Svatební „crazy komedie“ pro děti i dospělé
o věčném bloudění v lese mezilidských vztahů.
Vstupné: 80 Kč, předprodej od 17. dubna

5. Út / 19:00 / čajovna Namasté
Djembe workshop

Společné bubnování a kurz hry na africké bubny. Lektorem je muzikoterapeut Andrej Kolář.
Kurz je vhodný jak pro pokročilé, tak i pro úplné
začátečníky. Vstupné dobrovolné

6. St / 17:00 / klub Tyjátr
IV. jazzová jízda

Vystoupí: Žesťový a fétnový soubor ZUŠ Svitavy pod vedením Lukáše Moravce. Jazzové
combo Petra Jeníčka. Vstupné: dobrovolné

Rockotéka

10. Ne / 14:30 / Ottendorferův dům
Oslava Dne matek

 19:00/ Divadlo Trám
Emílie

1. / Pá / 17:00
Píseň moře Irsko 2014
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém
majáku otec s dcerou a synem. Silně emotivní
zázrak s mimořádným příběhem! Titulní píseň:
Markéta Irglová. Námět a režie: Tomm Moore
Vstupné: 80 Kč / dabováno / 93 minut

Divadlo DOMA Svitavy - premiéra. Variace
na motivy divadelní hry Baronka a služka
Michaela Mackenzie. Hrají: Adéla Šikulová,
Přemek Dvořák a Tereza Oblouková (získala
cenu za herecký výkon na přehlídce amatérských divadel Svitavský Fanda 2015). Scénář
a režie: Radka Oblouková a kol.

12. Út / 17:00 / MC Krůček

Úvodní seminář projektu Ženská energie
pro politiku. Bližší informace a hlídání dětí na
e-mail: herbrichova.zeen@gmail.com

13. St / 8:30 a 10:15/ Fabrika

Princezna se zlatou hvězdou na čele
Divadlo Julie Jurištové Praha. Klasická pohádka
s písničkami na motivy Boženy Němcové.
Doporučeno od 4 let. Vstupné: 40 Kč

 19:00 / Ottendorferův dům
České saxofonové kvarteto
V obsazení soprán, alt, tenor a baryton, saxofon tak představuje saxofony v hudbě klasické,
jazzové, ale netradičně i ve spojení se stepem
nebo zpěvem. Kvarteto tvoří : Roman Fojtíček
- Radim Kvasnica - Otakar Martinovský – Zdenko Kašpar. Vstupné: 160 Kč (členové KPH:
80 Kč). Předprodej od 29. dubna

14. Čt / 18:00 / Fabrika, aula
Islámský stát

Pořad vzniká ve spolupráci s SKS Fabrika a Divadlem Trám. Vstupné dobrovolné

15. Pá / 18:00 / foyer Fabriky

7. Čt / 8:00 a 15:00 / Fabrika

na šňůrách v sále Fabriky a v 19:30 hodin
přednáška Doc. Ptáčka na téma Ikonografie
krajiny.

 9:00 / od Fabriky do parku Jana Palacha
Majáles - průvod studentů
19:00 / lánská zahrada
Majáles
Vystoupí zpěvák Sebastian Navrátil, kapela
Lola běží, litomyšlská kapela Rufus a skupina Koblížc! Na afterparty zahraje Dj Larry.
Vstupné do konce dubna 70 Kč, do 6. května
90 Kč a na místě 100 Kč

Vstupné: 60 Kč

Kino Vesmír

Přednáška Mgr. Zuzany Černé PhD. se zaměřením
na kořeny vzniku fenoménu Islámského státu
v Iráku a Levantě (ISIL).

Základní škola náměstí Míru Svitavy

 20:00 / klub Tyjátr		
Rachot strojů + Omakalamuhopotajmu

Maminkám k jejich svátku zazpívají děti
z pěveckého sboru Svitaváček při MŠ Větrná
a zatančí mažoretky ze základní školy v Lačnově.

 19:00 / čajovna Namasté
Poetický večer tentokrát na téma
Záhady a tajemství III.

Akademie

lo DOMA s obrazy z 1. dílu tragédie Faust
J. W. Goetha s názvem Faust a Markétka.
A nakonec zazpívá pěvecký soubor SY(x)TET.
Večerem provede Přemysl Dvořák.

Setkání fotoklubů, příprava výstavy fotografií

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped
 19:30 / Ottendorferův dům
Vyhlášení veřejné sbírky spojené
s beneficí k obnovení pomníku J. W. Goetha
Vystoupí: houslista Jan Lustyk (7. roč. ZUŠ) se
skladbami A. Dvořáka a J. B. Accolaye pro housle a klavír, Kateřina Benešová (Konzervatoř
Pardubice) s Etudou As dur F. Chopina.
V režii Radky Obloukové se představí divad-

2. / So / 19:30

Je prostě báječná USA 2015
Komedie plná zmatků a dobře mířených facek.
Jennifer Aniston a Owen Wilson v hlavních
rolích. Režie: Peter Bogdanovich
Vstupné: 110 Kč / titulky / 93 minut
5. / Út / 19:30

Ex Machina GB, USA 2015
Kde začíná člověk? Sci-fi thriller. Dva muži
a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztahového trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komplexu na Aljašce. Scénář a režie:
Alex Garland
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 108 minut
6. / St / 19:30
Samba Francie 2014
Samba se do Francie přestěhoval ze Senegalu.
Pracuje načerno a doufá, že dostane povolení k trvalému pobytu. Drama plné humoru
a ironie od tvůrců filmu Nedotknutelní. Scénář
a režie: Oliver Nakache, Eric Toledano
Vstupné: 70 Kč / titulky / 120 minut
7. / Čt / 19:30

Rychle a zběsile 7 USA 2015
Pomsta se vrací domů. I auta můžou létat.
Akční kriminální thriller. V hlavní roli: Vin Diesel.Režie: James Wan
Vstupné: 110 Kč / titulky / 140 minut
8. - 9. / Pá, So / 19:30

Avengers: Age of Ultron USA 2015
Výpravné pokračování největšího super-hrdinského filmu všech dob. Největší hrdinové světa
( Iron Man, kapitán Amerika, Thor, Hulk a další)
musí čelit děsivému nebezpečí. Scénář a režie:
Joss Whedon
Vstupné: 105 Kč do 15 let, 130 Kč ostatní /
dabováno
12. / Út / 19:30
Diplomacie Francie, Německo 2014
Budoucnost Paříže v diplomatické hře vysoké
politiky. 25. srpna 1944 spojenci vstupují do
Paříže. Režie: Vokler Schlöndorf (Plechový
bubínek)
Vstupné: 90 Kč / titulky / 84 minut

13. / St / 19:30

Projekt 100: Klub rváčů USA, Německo 1999
Mainstreamový film, který se naprosto vymyká pravidlům mainstreamu a ukázal na
velkém plátně šokující násilné scény, obnažené
pohlavní orgány a inteligentní terorismus. Edward Norton a Brad Pitt v thrilleru.
Režie: David Fincher
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / titulky / 139 minut
14. / Čt / 19:30

Dejte mi pokoj! Francie 2014

Já že jsem sobec? Komedie o vášnivém
milovníkovi hudby, který objeví vzácnou desku.
Když si ji chce v naprostém tichu vychutnat,
spikne se proti němu celý svět. Režie: Patrice
Leconte
Vstupné: 110 Kč / titulky / 79 minut
15. - 16. / Pá, So / 19:30

Šílený Max: Zběsilá cesta
Austrálie 2015 PREMIÉRA!
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou
minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob,
jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Akční
dobrodružný thriller. Scénář a režie: George
Miller
Vstupné: 100 Kč / titulky / 120 minut

 14:00 / areál Cihelna
MČR jezdců do 21 let
Plochá dráha

9. So /

13:45 / Svitavský stadion

TO TJ Svitavy – TK Letohrad
Babytenis: Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko F

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Staré Hradiště
Kopaná: I. A tř. muži

10. Ne / 9:00 / Svitavský stadion

Svitavy, Česká Třebová B – Tesla Pardubice B
Tenis: pardubický krajský přebor mladšího
žactva (10:30 / TO TJ Svitavy – TC Chrudim,
pardubický krajský přebor dorostu)

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

 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Letohrad B
Kopaná: KP muži

Sport
2. So / 9:00 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy - DTK Skuteč
Tenis: pardubický krajský přebor staršího žactva

 14:00 / Lačnov
1Hbc Sy - Hbc Jokerit Chrudim
Hokejbal: 2Nhbl

 17:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Vysoké Mýto B
Kopaná: I. A tř. muži

3. Ne / 9:00 / UMT v Lánech
Turnaj mladších přípravek
Kopaná: OP

 13:45 / Svitavský stadion
TO TJ Svitavy, TO SK Žamberk, Spartak Polička
Minitenis: Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko B

6. St / 18:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Pardubice B
Kopaná: VčP U19

7. Čt / 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Pomezí

Kopaná: KP dorostu

8. Pá / Svitavský stadion

Krajský turnaj výběrů OFS žáci
Kopaná
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