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

Alice Štrajtová Štefková

Den rododendronů a Voříškijáda
Již tradičně se v květnu scházíme v parku Jana Palacha na TOP
akci Den rododendronů. Letos se koná v sobotu 23. května.
Jeho součástí je Den zvířat se Záchrannou stanicí Zelené Vendolí a Voříškijáda. Od třinácté hodiny bude pro návštěvníky
zahájen program u kavárny V Parku. Po parku budou rozmístěny stánky s prodejem výpěstků zahrádkářů, stanoviště her
pro děti, prohlídky dravých ptáků až po stanoviště výcviku psů.
A opět nebudou chybět ani bleší trhy. Po celou dobu se můžete radit s pěstiteli a nakoupit si sazenice do své zahrádky. Chovatelé psů si mohou vyměnit cenné rady s odborníky u stánku Agility klubu. Zájemci si zde mohou vyzkoušet výcvik svého psa. Zajímat by vás mohly ukázky tance se psem a práce asistenčního psa. Pro děti je připraveno několik stanovišť, kde si mohou hrát a zasoutěžit v různých disciplínách a na závěr získají odměnu. Výtěžek akce bude
věnován na podporu Záchranné stanice Zelené Vendolí.Srdečně zveme všechny majitele psů s jejich miláčky
s průkazem původu i bez něj na každoroční Voříškiádu. Od 13 hodin vystoupí kapela Hotovo z Pardubic, která vás
bude provázet celým dnem. Na závěr vystoupí v 18 hodin kapela Poletíme?, se kterou se rozhodně nudit nebudete. Už jen díky netradičnímu nástrojovému obsazení, se kterým kapela dobře zvládá punk stejně jako jazz. Přijďte
Alice Štrajtová Štefková

s námi strávit příjemný den.

Noc kostelů už popáté
Dne 29. května se už popáté otevřou v 18 hodin v rámci mezinárodní akce Noc kostelů dveře tří svitavských chrámových
staveb – navíc i lánské mariánské kaple - pro širokou veřejnost.
Tajemný hřbitovní kostel sv. Jiljí z 12. století, farní kostel Navštívení Panny Marie - jen o sto let mladší – nazývaný bílý a nejmladší z nich, redemptoristický kostel sv. Josefa, známý všeobecně jako červený, mají své pozoruhodné příběhy, umělecké
poklady a v neposlední řadě neopakovatelnou atmosféru posvátného prostoru. Kulturní program pro všechny věkové skupiny složený z vyprávění, historických prohlídek i hudebních minikoncertů bude včas oznámen. K dispozici budou i svitavští kněží. Nahlédnutí ke kořenům evropské křesťanské kultury třeba prostřednictvím bohoslužebné-
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ho náčiní, či zamyšlení nad pohnutou minulostí vlastního města může být cílem vaší podvečerní vycházky, k níž
jste srdečně zváni naší římskokatolickou farností. Také pravoslavná církev otevře pro veřejnost kapli sv. Jiří, církev evangelická svůj sborový dům. Na webových stránkách www.nockostelu.cz je navíc k dispozici program akce
v celé České republice.

Milan Štrych

Bloudění s mapou
Třetí květnová neděle (17. května) bude ve znamení již 12. ročníku pohodové orientační cyklojízdy okolím Svitav. Ano, rok se sešel s rokem a po loňském, počasím bohužel poznamenaném ročníku, zde máme další Bloudění
s mapou. A tak je velkým přáním, aby nám všem letos počasí přálo a mohli jsme vyjet na jednu ze tří připravených tras,
které účastníky, zejména na těch dvou delších, zavedou opět do míst, kam ještě na svých kolech nezavítali. Start i cíl je
jako obvykle na zahrádce Bowling&Squash Centra Na Střelnici (registrace v 8:30, start v 10:00 hod.).

Pavel Křivka

Tábory
Nízkoprahový klub Díra (Felberova 2, Svitavy) pořádá v letních měsících dva příměstské tábory pro děti a mladé ve
věku 6 – 20 let.
Termíny příměstských táborů: 6. – 10. 7. ; 10. – 14. 8. (každý den 8.00 – 16.00 hodin).
Cena tábora: 1 200 Kč (možnost dítě přihlásit jen na určité dny, platí se poměrná část).
V ceně tábora: vstupné, doprava, teplý oběd. Více informací: telefon: 733 598 577, e-mail: tadydira@seznam.cz,
www.osbonanza.cz (Michaela Kopová, Radka Pražanová)
TOM Zálesáci Svitavy pořádají:
Táborová školička na Svratouchu / 4. 7. 2015 - 8:00 h. do 11. 7. 2015 - 16:00 h.
Strojem času za záchranou Země
Letní tábor Damašek / 2. 8. 2015 - 13:00 h. do 15. 8. 2015 - 13:15 h.
Z Damašku až k Hoře osudu
Podrobné informace na: www.zalesaci.net
Příměstské tábory Lesního klubu pro děti Napísek
20. - 24. 7. Muzicírování aneb zvuky ZeMě pro děti od 3 do 7 let, tábor s prvky muzikoterapie v přírodě
s muzikoterapeutkou Jitkou Sonnewendovou
3. - 7. 8. LeSnění pro děti od 4 do 8 let, výtvarný tábor s prvky artefiletiky s výtvarným pedagogem Mgr. Janem Knitlem
Cena 1.400 bez stravy (možno mít oběd 50 Kč/ dítě.) Místo konání: Zázemí Lesního klubu pro děti Napísek, místo setkání obec Kukle.
Více informací a přihlášky Světlana Macková, mob: 777 442 994, lesniklubnapisek@gmail.com
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Kardiaci a založení Poličky
V rámci oslav 750 let od založení Poličky jsme navštívili poličskou radnici. Dostalo se nám nových informací o historii města. Poté jsme vystoupali na městské hradby. Zaujala nás stavba a její poslání v minulých dobách. Do tanečního vystoupení bylo dost času, tak jsme společně s dětmi z Dětského domova Polička, navštívili muzeum. Na stadionu se chystal slet čarodějnic. Jejich rej doprovázela pekelná hudba. Čarodějky zatancovaly ohnivé až divoké tance. Tato taškařice se stala tradicí při jarních akcích kardiaků. Byla to příjemná podívaná. Rej čarodějek se nám
velice líbil a odměnou byl velký potlesk. Je pozoruhodné, jak se rok od roku zvyšuje kvalita vystoupení v podání taneční skupiny Srdíčko. Děti z dětského domova nám zazpívaly a strávily s námi příjemný den. Poté předseda klubu zapálil
slaměnou čarodějku a zpívalo se při kytaře. Sobotního programu se průběžně zúčastnilo 110 lidí. Kulturní akce připravili: E. Navrátilová a P. Brokl. Děkujeme.

Africká mozaika
V úterý se žáci sedmých tříd ZŠ Felberova zúčastnili přednášky fotografa a cestovatele Tomáše Kubeše, nazvané Africká mozaika. Nejdříve se na mapě seznámili se všemi státy Afriky. Poté následovala projekce, ve které poznali různé africké kmeny, jejich zvyklosti a obydlí, dozvěděli se, jak se dá v Africe cestovat, poznali, jak vypadá africká škola a jak na
takové škole probíhá studium. Dále se seznámili s největšími světovými náboženstvími na africkém kontinentu a poznali
sílu afrických kouzelníků a šamanů. Prostřednictvím nádherných fotografií si prohlédli africkou faunu a floru. Přednáška byla pro žáky velkým přínosem. Kromě toho, že se dozvěděli řadu různých zajímavostí, měli možnost zamyslet se
nad rozdílem ve způsobu života u nás, kde převládá konzum, a životem v Africe, kde není rozhodující ani majetek, ani
čas, a přesto jsou tam lidé spokojenější a šťastnější.

Východní Afrika – kolébka lidstva
V pátek 17. dubna se žáci sedmých a osmých tříd ZŠ Felberova zúčastnili přednášky na téma Planeta Země: Východní
Afrika – kolébka lidstva. V promítaném dokumentu poznali nejzajímavější oblasti východní Afriky a zopakovali si, které
státy se na tomto území nacházejí. Seznámili se se způsobem života tamějších obyvatel, viděli krásnou přírodu i ohrožené druhy zvířat. Poznali však také odvrácenou tvář těchto států – viděli chudobu, hladomor, boj s nedostatkem pitné vody či dětskou práci. Tento dokument byl pro žáky velmi zajímavý a mnohé z nich vedl k zamyšlení nad naším konzumním způsobem života.

Východní Afrika – kolébka lidstva
V pátek 17. dubna se žáci sedmých a osmých tříd ZŠ Felberova zúčastnili přednášky na téma Planeta Země: Východní
Afrika – kolébka lidstva. V promítaném dokumentu poznali nejzajímavější oblasti východní Afriky a zopakovali si, které
státy se na tomto území nacházejí. Seznámili se se způsobem života tamějších obyvatel, viděli krásnou přírodu i ohrožené druhy zvířat. Poznali však také odvrácenou tvář těchto států – viděli chudobu, hladomor, boj s nedostatkem pitné vody či dětskou práci. Tento dokument byl pro žáky velmi zajímavý a mnohé z nich vedl k zamyšlení nad naším konzumním způsobem života.
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Východní Evropa
V úterý 14. dubna se žáci devátých tříd ZŠ Felberova zúčastnili besedy s fotografem a cestovatelem Tomášem Kubešem, nazvané Východní Evropa, jejímž prostřednictvím se seznámili s některými zeměmi východní Evropy. Nejdříve poznali Ukrajinu – na projekci si prohlédli obrázky z hlavního města Kyjeva a mohli se podívat, jak vypadá
sarkofág jaderné elektrárny v Černobylu. Další zemí byla Moldávie, kde žáci prostřednictvím fotografií navštívili
jeden z největších evropských květinových trhů. Poté se přesunuli přes Podněstří do Rumunska, kde poznali krásy přírody a poslechli si legendy o hraběti Drákulovi. Své putování zakončili v Bulharsku. Zde je nejvíce zaujalo vyprávění o světoznámé věštkyni známé jako Baba Vanga, která zázračně uzdravovala nemocné a mimo jiné údajně
předpověděla i osudný den 11. září 2001.

Poděkování
Jménem organizátorů festivalu „Blízká setkání třetího druhu,“ který probíhal ve Svitavách v prvních květnových dnech
letošního roku, bychom rády poděkovaly:
• pracovníkům SKS Svitavy (p. Mohr, p. Chlubnová, p. Chmelař)
• pracovníkům SVČ Tramtáryje (p. Snášil, Lenka „Krťa“ Waltová)
• pracovníkům SPORTES Svitavy, s.r.o. (p. Kytýr, p. Czehowský, p. Simon a jejich kolegové)
• zástupcům Nadace Josefa Plívy (p. Petr, p. Křenková)
• Městské policii (p. Čupr)
Velmi si vážíme Vaší podpory, vstřícnosti a profesionálního přístupu, díky kterému se akce stala příjemnou i pro návštěvníky festivalu. Věříme, že spolupráce bude za oboustranné spokojenosti probíhat i napřesrok.
Žaneta Bušová a Petra Langerová

Projekt podpořený v rámci zaměstnaneckého fondu
Citibank - Buďme správci svých peněz
V období od dubna 2015 do července 2015 organizace InHelp, o.p.s. ve Svitavách realizuje vzdělávací program s názvem „Buďme správci svých peněz“. Projekt je finančně podporován společností Citibank a chce zvýšit finanční gramotnost osob se zdravotním postižením. Cílem projektu je integrovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a zvýšit jejich obecně vzdělání, které je v dnešní době velice potřeba. Sestavený vzdělávací program je složen ze tří modulů:
1. Rodinný rozpočet
2. Finanční produkty a služby
3. Pozor na smlouvy
Pokud máte zájem se programu účastnit, kontaktujte nás prosím na emailu:
marketa.lamarova@inhelp.cz nebo na tel.: 776 121 055

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
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Ohlédnutí za Majálesem

Newsletter vychází v elektronické podobě zpravidla jednou za čtrnáct dní. Newsletter nepodléhá jazykovým korekturám, za správnost odpovídá autor. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná redaktorka: Alice
Štrajtová Štefková, alice.strajtova@svitavy.cz; redaktorka: Zuzana Pustinová, zuzana.pustinova@svitavy.cz. Příspěvky posílejte na
společný e-mail: noviny@svitavy.cz. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz – v Kalendáři akcí a na webu
informačního centra.
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