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

Alice Štrajtová Štefková

„Prázdninové“ výstavy v muzeu
Pardubický kraj lze bez nadsázky označit za kolébku českého
létání. V Pardubicích se narodil i zemřel průkopník aviatiky Ing.
Jan Kašpar, z tohoto města uskutečnil i několik svých legendárních počinů. V meziválečném období zde aktivně působila
Masarykova letecká liga, vyráběla se zde motorová i bezmotorová letadla a výsadní postavení měla celá oblast východních
Čech v souvislosti s letectvím vojenským. Po okupaci v roce
1939 vstoupilo mnoho letců z Pardubicka do řad zahraničního
odboje, hustou síť východočeských letišť využívali Němci zejména k leteckému výcviku. Ale víte, že i Svitavy a jejich okolí
jsou spojeny se zajímavými událostmi a osobnostmi spojenými právě s letectvím?
Výstava Počátky letectví v Pardubickém kraji v přízemí muzea je určena nejen odborným fandům létání, ale také
rodinám s dětmi, pro které je přichystán letecký simulátor – trenažér na udržení rovnováhy, dále počítačový letecký simulátor, skládání letadélek ze stavebnice Airfix i papíru, možnost nákupu leteckých modelů ap. S výstavou
Viewpoints do Svitav přijeli umělci, sdružení kolem univerzitního Institutu umění až z daleké Opole a určitě potěší
všechny, kteří mají rádi moderní „mladé“ umění. V muzeu v prvním patře uvidíte velké sochy a klasické malby Wita
Pichurskeho, ale také cyklus grafik v digitálních a světelných boxech Bartosze Posackeho a digitální grafiky Pauliny Ptaszynske. Výstava pokračuje ve Fabrice (velkoformátové práce na hranici kresby a grafiky Damiana Pietreka
a dřevěné a kovové plastiky Krzysztofa Rzepczynskeho). Poslední z polských výtvarníků, Michal Krawiec, představí
svou komorní grafiku v čajovně Namasté. Výstavy v muzeu budou po celé léto včetně víkendu otevřeny denně
(kromě pondělí) od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Srdečně zveme.

Blanka Čuhelová

Nový ateliér pro děti
Od září 2015 otevírá Městské muzeum a galerie Svitavy GALERIJNÍ ATELIÉR MLADÝCH UMĚLCŮ (GAMU). Jedná se o dlouhodobou školičku
výtvarného umění pro děti. Nadstavbovou součástí GAMU budou i plánované víkendové exkurze do muzeí, galerií či jiných umělecky zajímavých
míst. Ateliér povede Lea G. Sehnalová a bude probíhat každý čtvrtek od
14 do 16 hod. Je určen dětem od 8 do 11 let. Cena Ateliéru za pololetí bude 900 Kč. Případný zájem či dotazy k fungování GAMU pište na
e-mail: leazmuzea@seznam.cz.

Lea G. Sehnalová
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Středisko volného času Svitavy
Vážené děti a rodiče,
vítáme Vás ve školním roce 2015/2016. Činnost kroužků a aktivit v SVČ „Tramtáryje“ Svitavy bude zahájena první
týden v říjnu a to od čtvrtka 1. října 2015 a ukončena v pátek 27. května 2016. Veškeré informace a přihláška jsou
uvedeny v přiloženém letáku a na našich www.svc.svitavy.cz. Vyplněné přihlášky doručte nebo pošlete na adresu:
Středisko volného času, Purkyňova 284/1, 56802 Svitavy do 30. září. V případě nepřítomnosti zaměstnanců
SVČ (zajištění adaptačních kurzů pro školy (od 2. – 18. září 2015) prosíme vhodit přihlášku do poštovní schránky
u budovy SVČ. O dalších akcích pořádaných SVČ budete průběžně informováni na našich www stránkách, portálu
města Svitavy a měsíčníku „Naše město“.

Zaměstnanci SVČ „Tramtáryje“ Svitavy

Nárůst počtu požárů
Vzhledem k významnému nárůstu počtu požárů v tomto období připomínáme tyto informace z nařízení Pardubického kraje č. 1/2013, kde je mimo jiné uvedeno, že v období nadměrného sucha v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku, vjíždět motorovým vozidlům na lesní, polní cesty a suché travní
porosty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
V tomto období se zvýšil počet požárů v Pardubickém kraji, zejména travních a lesních porostů, o 450 %. Věříme,
že včasné informování spoluobčanů, například na webových stránkách obce, plakátových plochách, úředních
deskách nebo obecním rozhlasem o možných rizicích spojených s neopatrným jednáním v souvislosti s manipulací
s otevřeným ohněm, může významně snížit počet požárů. Při šetření příčin vzniku požárů se setkáváme, i přes
zákaz, s rozděláváním ohňů v přírodě, kouřením v lese nebo na suchých loukách a polích apod. Porušením zákona o požární ochraně se osoby vystavují riziku sankcí. Následná likvidace požárů jednotkami požární ochrany je
v současné době mimořádně časově a finančně náročná.
O způsobu informování spoluobčanů, popřípadě jiném způsobu preventivně výchovné činnosti k danému tématu,
nás prosím informujte na e-mailové adrese sucho@pak.izscr.cz. Další informace poskytuje Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje na informační lince číslo 950 570 555.
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel HZS Pardubického kraje
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Jazyková škola HelloGoodbye Svitavy
V roce 2010 Jazyková škola HelloGoodbye začala vyučovat anglický jazyk. Nabídka kurzů o skupinkách max. šesti
studentů se zaměřovala spíše na výuku dětí od čtyř let.
Zájem o zdokonalení v jazyce rostl a nyní škola nabízí:
* Kurzy pro začátečníky i pokročilé (pro dospělé i děti od 4 let)
* Konverzační hodiny pro zdokonalení mluvnice i gramatiky
* Doučování pro malé i velké školáky
* Doučování pro středoškoláky a maturanty
* Skupinové nebo individuální lekce
* Letní příměstské i pobytové tábory pro děti
* Letní konverzační lekce pro dospělé
V učebnách školy HelloGoodbye se vyučuje Angličtina, Němčina, Španělština, Francouzština, Čínština.
HelloGoodbye spolupracuje s mateřskými školami ve Svitavách, kde úspěšně provozuje kroužek angličtiny pro
děti od čtyř let hravou formou.
Od března 2014 se škola stala autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek – Oficiálního
administrátora mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English, ÖsterreichischesSprachdiplom Deutsch
a CaMLA. Zájemcům tak můžeme poskytnout jasné informace o zkouškách, přípravné kurzy a zejména samotné
mezinárodní zkoušky přímo v našem městě Svitavy, bez nutnosti dojíždět do vzdálených lokalit.
Nabízené zkoušky:
Cambridge English: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT, ILEC, ICFE ÖSD: KiD A1 a A2, GD A1 a A2,
Zertifikat B1, MD B2, OD C1, WD C2
CaMLA: MET, MELAB, ECCE, ECPE
Od září 2014 spolupracujeme se základními školami a některými středními školami ve Svitavách i v Litomyšli.
Nabízíme studentům přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám z anglického jazyka.
Přípravné kurzy jsou určené dětem již od 4. ročníků základních škol, pro studenty středních i vyšších škol i pro
dospělé. Všichni jsou dle věku a znalostí rozděleny do studijních skupinek připravujících k jednotlivým stupňům
zkoušek, na základě oficiálního zařazovacího testu. Přípravou ke zkouškám získávají studenti jasný přehled o
postupu znalostí na základě mezinárodních srovnání. Účastníci kurzu mohou své úspěchy při zkouškách zúročit
například při přijímacím řízení na střední školy.
Forma testování je zábavná a výsledky testu přináší přehled o pokroku, který děti v rámci osvojování si cizího jazyka
dělají. Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok žáků a žákyň v angličtině.
Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce a naopak.
Prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English tvoří celosvětový standard jazykové úrovně, jsou uznávané
globálně na všech světových kontinentech. V České republice jsou zkoušky
Cambridge uznávány Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství a ve státní správě. Více než jedenáct
tisíc zaměstnavatelů, univerzit, imigračních autorit a státních organizací po celém světě bere v úvahu certifikáty
Cambridge ESOL. Zkoušky jsou vytvářeny specializovaným výzkumným oddělením Cambridge English Language
Assessment slavné Univerzity v Cambridge. Vůbec první zkouška proběhla již v roce 1913.
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Proč skládat jazykové zkoušky?
* Kvůli lepšímu zaměstnání
Zaměstnavatelé vyžadují znalost cizího jazyka jak na vyšších, tak dnes již i na nižších pracovních pozicích. Mezinárodně uznávaný certifikát o jazykových schopnostech často vede k získání lepšího pracovního místa i pracovního
ohodnocení.
* Kvůli studiu
Ať již míříte na střední nebo vysokou školu, znalost jazyků je podmínkou pro úspěšné absolvování vstupních zkoušek. Mnoho škol odpouští přijímací řízení z cizího jazyka pokud se uchazeč prokáže mezinárodně uznávaným certifikátem. Prestižní mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English a Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch
lze skládat už od základní školy.
* Kvůli motivaci
Chcete studovat nebo pracovat v zahraničí? Chcete mít jednoznačně potvrzenou svou jazykovou úroveň? Nebo
chcete zažít pocit, že vaše snaha přináší své plody? Získání mezinárodně uznávané zkoušky otevírá mnoho možností. Ať je vaše motivace jakákoliv, jazyková zkouška je vždy investice se stoprocentní návratností.
Podařilo se nám zajistit exkluzivně, přímo ve Svitavách, Cambridge zkoušky z anglického jazyka, které se konaly
13. Června 2015 na jedné z našich partnerských škol ZŠ Felberova. Zúčastilo se 85 studentů ze Svitav a okolí.
Výsledky byly ohromující. Slavnostní předávání certifikátů se bude konat za podpory pana starosty na radnici dne
2.9.2015 v 15:00hod.
Ve školním roce 2015/2016 opět plánujeme nabídku kurzů k přípravě na Cambridge zkoušky nejenom na školách,
ale i pro veřejnost v učebnách naší školy.
Klára van Sas
HelloGoodbye - výuka jazyků
Autorizovaný partner Evropského centra jazykových zkoušek
email: info@hellogoodbye.cz
mob: 777 275 472
www.HelloGoodbye.cz
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Autor: Leoš Horký
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SVITAVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI

Cyril a Metoděj

po stopách strhujícího příběhu
Přijďte zhlédnout historické divadlo, vyzkoušejte dobová řemesla
a zaposlouchejte se do tónů středověké hudby. Přeneste se v čase
k počátkům našich tradic a užijte si program pro celou rodinu.
Navštivte nás v rámci akce SVITAVSKÁ POUŤ KE SV. JILJÍ.

CYRILOMETODĚJSKÝ PROGRAM
6. 9. 2015

Svitavy, náměstí Míru

10.00 – 10.30 Kvízy a hry se soluňskými bratry
a ukázka dobových řemesel

10.30 – 11.00 Jak se žilo na Moravě před příchodem
slovanských věrozvěstů
- divadelní představení

4. / Pá / 20:00 / náměstí Míru (u fontány)

NO NAME + FRONTMEN

Koncert populární slovenské pop-rockové kapely.
Po skončení koncertu No Name vystoupí kapela z Jevíčka - FRONTMEN (rock, pop, jazz, cover)
Vstupné: 100 Kč
4. / Pá / 19:00 / náměstí Míru – ulička Pod Věží

VERNISÁŽ VENKOVKY

5. / So / 12:00 a 14:00 / náměstí Míru (u fontány)

23. Slavnost dechových hudeb + 6. přehlídka mažoretek
12:00
13:30
14:00
14:05
14:40
15:25
16:10
16:55
17:40
19:15

11.00 – 11.30 Cyril a Metoděj na Velké Moravě
- divadelní představení

11.30 – 12.00 Historický průvod městem
(veden z náměstí Míru)

12.00 – 14.00 Kvízy a hry se soluňskými bratry
a ukázka dobových řemesel

Stáhněte si
mobilní aplikaci
Cyril a Metoděj

www.CMstory.cz

Můžete nás navštívit také na těchto akcích
22. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
6. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.

SVATÝ HOSTÝN
BRNO
FRENŠTÁT P. RAD.
FRÝDEK-MÍSTEK
SVITAVY
JIČÍN
TRUTNOV
TÁBOR
UH. HRADIŠTĚ

Orelská pouť
Mezinárodní folklórní festival Brno
Frenštátské slavnosti
Frýdecké historické slavnosti
Pouť ke sv. Jiljí
Jičín – město pohádky
Dny evropského dědictví
Táborská setkání
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

17. 9.
18. 9.
24. 9.
25. 9.
27. 9.
9. 10.
10. 10.
24. 10.

ZLÍN
KATOWICE
VÍDEŇ
JABLONEC N. NISOU
ČESKÝ KRUMLOV
PARDUBICE
PRAHA
MIKULČICE

Kejklířský jarmark
Jarmark z okazji 150 urodzin Miasta Katowice
Wiener Wiesn-Fest
Jablonecké podzimní slavnosti
Svatováclavské slavnosti
Městské slavnosti
Jablečné slavnosti
Podzim v Rasticově městě Morava

Sledujte nás na facebooku CYRIL A METODĚJ - po stopách strhujícího příběhu

Projekt Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

zahájení a přehlídka sestav mažoretek z Lačnova a hostujících skupin
pochod svitavských dechovek s mažoretkami po náměstí, moderuje Ondřej Komůrka
zahájení Slavnosti DH
Žákovský dechový orchestr ZUŠ a Jarda Gang Svitavy, kapelník Jaroslav Dvořák
Astra Svitavy, kapelník Pavel Pospíšil
Boskovická kapela, kapelník Zdeněk Jindra
Svitavská dvanáctka, kapelník Roman Kalvoda
DH Poličanka, kapelník Eduard Cacek
Slovácká dechová hudba Skoroňáci, kapelník Petr Mikliš
závěr
moderuje Pavel Pospíšil

5. / So / 15:00 a 16:00 / Svitavský stadion
15:00 / stadion / Vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse
16:00 / terasa a restaurace Pod Hodinami / Koncert hudební skupiny St. Johnny Band
5. / So /18:30 / Svitavský hřbitov

Historický program věnovaný událostem roku 1866
18:30 pochod armád a kavalérie od ZŠ Felberova ulicí Svitavskou na dolní část náměstí a na hřbitov
19:00 vzpomínka na padlé u hromadného hrobu 180 pruských vojáků
19:15 slavnostní otevření nově zrekonstruovaného protestantského hřbitova a svěcení
nového pomníku obětem války roku 1866
5. / So / 20:00 / náměstí Míru (u fontány)

KANTOŘI

Koncert české folkové skupiny. Letošní rok je pro Kantory jubilejním,
neb slaví 45 let na české hudební scéně.
6. / Ne / 09:00 / náměstí Míru

POUŤ KE SV. JILJÍ

Horní část náměstí:
HISTORICKÝ PROGRAM
9:00

9:30
10:00
10:45
11:30
12:30
13:30
14:00
14:30
15:15
15:45
16:15

Zahájení dobového života v historickém ležení s dobovými stany, jarmarkem s historizujícím
zbožím a řemesly, kovárna. Dobové občerstvení. Jízdy na konících a ponících.
Malované písničky s flašinetem.
Příchod rakouských vojáků od Hradce a průvod po jarmarku
Dechová kapela 6. praporu polních myslivců
Komedianti na káře
Hudební skupina Nešlapeto
Polední pauza, dobový život v táboře
Příchod Prusů
Příjezd Bismarcka, přivítání představiteli města a scénky ze života obyvatel
Komedianti na káře
Móda 19. století – DH-S klub
Silák Keltik
Hudební skupina Nešlapeto

Střední část náměstí:
Řemeslný jarmark (ukázky řemesel, prodej výrobků, dobové stánky, občerstvení)

Dolní část náměstí:
Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu
10:00 - 10:30 Kvízy a hry se soluňskými bratry a ukázka řemesel
10:30 - 11:00 Jak se žilo na Moravě před příchodem slovanských věrozvěstů – divadelní představení
11:00 - 11:30 Cyril a Metoděj na Velké Moravě - divadelní představení
11:30 - 12:00 Historický průvod městem (veden z náměstí Míru)
12:00 - 14:00 Kvízy a hry se soluňskými bratry a ukázka řemesel
6. / Ne / 19:00 / kostel sv. Jiljí

Trio Cantorum
Petr Jeníček – příčná flétna
Vladimír Pečinka – fagot
Libor Kazda – klarinet
Vstupné dobrovolné

MĚSTO BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

BARTOLOMĚJSKOU POUŤ
POŘÁDANOU V NEDĚLI 23. SRPNA 2015
Na Moravském náměstí se můžete těšit na bohatý program,
pouťové atrakce, stánky s tradičními řemesly
a dvě pódia s hudební produkcí.
9.00 Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje.

PROGRAM
HLAVNÍ STAGE
12.00 – 14.00
15.00 – 17.00
18.30 – 20.00
20.30 – 22.00

PROČ NE Band
ROBUR ROCK
UKULELE ORCHESTRA jako Brno
ELÁN KontraBand

VEDLEJŠÍ STAGE
14.00 – 14.20
14.20 – 14.45
17.00 – 17.20
17.20 – 18.00
18.00 – 18.30

MAŽORETKY
NIKOLA  program pro děti
NIKOLA  program pro děti
Davide MATTIOLI
ŽIVÍ MEDVĚDI V PARKU
k nakouknutí po celý den)
20.00 – 20.30 NIKOLA  program pro děti

NEJEN DĚTSKÁ FANTAZIE
INSPIRACÍ PRO BAZÉN
VYHLÁŠENÍ UMĚLECKÉ SOUTĚŽE PRO CELOU RODINU

Slavnostní výstava a předání odměn proběhne dne
3. 9. 2015 v 16.30 na náměstí, v rámci Happeningu Krůčku.
Umělci obdrží spoustu odměn, mimo jiné i VOLNÝ VSTUP
do krytého bazénu ve Svitavech.
Všechny obrázky pak budou zdobit okna svitavského bazénu.

Těšíme se na Vás

Středisko volného času Svitavy
Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy
www.svc.svitavy.cz

Středisko volného času Svitavy
Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy
www.svc.svitavy.cz

NABÍDKA
KROUŽKŮ A AKTIVIT

Mirek
Krťa

Plánované akce
na školní rok 2015/2016

Robík

září
říjen
listopad
prosinec
Pady

Pája

SVČ Svitavy poskytuje na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb, ve znění platných předpisů, zájmové

leden
únor

vzdělávání. Rodiče berou na vědomí a souhlasí s výší poplatku a podmínkami účasti dítěte
v zájmovém útvaru, dále jen ZÚ. Zodpovídají za bezpečnost dítěte při cestě do kroužku a zpět.
Uhrazením stanoveného poplatku je dítě přijato do zájmového kroužku. Pokud bude dítě
navštěvovat více jak jeden ZÚ, bude mu na každý další, levnější, poskytnuta sleva 10%.
Tato sleva může být uplatněna při platbě příměstských táborů a letních táborů v ČR.
Nepřítomnost dítěte v kroužku prosím omlouvejte – telefonicky během dopoledních hodin.
Při pořádání větší akce, pro členy kroužku, se zavazuji podílet na krytí části finančních nákladů.
Žádost o informace o osobních datech účastníka ZÚ vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., §28,

březen
duben
červen
červenec
srpen

Duatlon pro děti (běh, kolo)
Můra – Noční outdoorová šifrovací hra - věk +15.
Drakiáda
Zamykání skal, Svatomartinské slavnosti, Neseď doma
Ježíškova pošta, Pekelný Mikuláš - 1. adventní víkend
Zimní lyžařský zahraniční zájezd
Grand prix Svitavy aneb pojď se klouzat
Deskovky - pololetní prázdniny
Příměstský tábor: 22. – 26. 2. (zimní prázdniny)
Zimní lyžařský tábor pro rodiče s dětmi 2016
Karneval na ledě
Hry bez hranic, Velikonoce ve Svitavách 23. 3.
Vyhánění čarodějnic ze skal, Odemykání vody, Aquashow
Den dětí, Kopečkovské drncání
Nohejbalový turnaj trojic
Family day

ve znění platných předpisů, a budou použity pouze pro potřeby SVČ tak, aby nedošlo k jejich
zneužití. Účastníci se budou řídit Vnitřním řádem SVČ. Souhlasím s pořizováním a využitím foto
a video dokumentace ze ZÚ, táborů a akcí pro propagační účely. Zákonní zástupci se seznámili
s Vnitřním řádem SVČ Svitavy, který je volně přístupný na www.svc.svitavy.cz. Seznámení dětí
s řády proběhne na schůzce při zahájení činnosti.

Léto 2016
Příměstské tábory + pobytový tábor na TZ Svratouch
Vltava 2016 - vodácký zájezd

Kroužky začínají první týden v říjnu.

Středisko volného času Svitavy
Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy
www.svc.svitavy.cz

ESTETIKA A SPOLEČENSKÉ VĚDY
Lenka WALTOVÁ / e-mail: lwaltova@svitavy.cz / mobil: 734 287 286
Kód / název kroužku / věk / hodin týdně / poplatek / vedoucí

Kód / název kroužku / věk / hodin týdně / poplatek / vedoucí

1327 / FIMO / 9 - 18 let / 1,5 hod. / 1 400 Kč / Renata Škeříková
Práce s FIMO hmotou, SVČ
1322 / Vyrábíme z různých materiálů
7 – 15 let / 1,5 hod. /1 300 Kč / Lenka Waltová
Malování na sklo, batikování, malování na hedvábí, dřevotříska,
překližka, smalt, SVČ
1301 / Keramika pro začátečníky / 6 – 10 let / 1 hod. / 1 300 Kč /
Lenka Waltová
Získání základních dovedností při práci s hlínou, SVČ
1332 / Šperkařství / 12 - 18 let / 1,5 hod. / 1 100 Kč / Lenka Waltová
Výroba šperků z polymerové hmoty, korálků, smaltu, pryskyřice, SVČ
1639 / Cvičení na míči / 15 - 99 let / 1,5 hod. / Pavlína Šmerdová
Cvičení na velkých a malých míčích pro posílení těla a zlepšení kondice.
Zaplatit celý poplatek nebo 20 Kč/ 1 cvičení, SVČ
1312 / Hejbánky / 3 - 6 let / 1 hod. / 500 Kč / Denisa Palková
Pro děti z MŠ Větrná, MŠ Větrná
1313 / Písničkování / 3 - 6 let / 1 hod. / 500 Kč / Marcela Sedláčková
Pro děti z MŠ Větrná, MŠ Větrná
1302 / Mažoretky / 4 - 10 let / 1 hod. / 500 Kč / Lenka Haschková
Pro děti z MŠ, úterý 16:30 - 18:00, SVČ
1336 / Keramika pro ZŠ - začátečníci / 6 - 15 let / 1 hod. / Lenka Kvasničková
1336 / Keramika pro pokročilé / 6 - 15 let / 1 hod. / Lenka Kvasničková
Pro děti ze ZŠ Felberova, ZŠ Felberova
1335 / Keramika pro MŠ / 4 - 6 let / 1 hod. / 500 Kč / Lenka Waltová
Pro děti z MŠ Horáková, MŠ Horáková
1311 / Cvičení pro zdraví / 6 - 15 let / 1 hod. / Dana Klossová
Pro děti ze ZŠ Felberova, ZŠ Felberova

1318 / Francouzština hrou / 6 - 99 let / 1 hod. / 250 Kč za hod. / Ilona Snášilová
Doučování francouzštiny - časy po dohodě s vyučujícím
1329 / Orientální Tance / 6 - 15 let / 1 hod. / 1 000 Kč / Pavlína Skalská
Pohybová výchova, rytmika, sladění pohybu s hudbou, pohybová kultura,
pondělí 17:30 - 18:30, SVČ
1337 / Bubnování / 7 – 15 let / 1 hod. / 1 100 Kč / David Kovář
úterý (středa, čtvrtek) 16:00 - 17:30, SVČ
1338 / Bubnování / 15 a více let / 1 hod. / 1 100 Kč /
Přijďte sladit svůj rytmus s ostatními a navodit pocit pohody.
Bubnování na africké bubny djembe a hra na další zajímavé rytmické nástroje, úterý
(středa, čtvrtek) 16:00 - 17:30, SVČ
1331 / Stínové divadlo / 7 – 15 let / 1,5 hod. / 1 100 Kč / Lenka Waltová
Máte rádi hru se světlem a stínem? Rádi byste tvořili loutky?, SVČ
Tak právě pro vás je tento kroužek.
1339 / Žonglování / 7 – 18 let / 1,5 hod. / 1 100 Kč / Martin Picharčík
Výborná zábava a odreagování zároveň, které rozvíjí soustředění
a koordinaci. Práce s míčky, žonglovací talíře, yoyo, diabolko…, SVČ
1341 / Umělecké řemeslo / 10 – 18 let, + 18 / 2 hod. / 1 600 Kč / Martin Horký
Řemeslný kroužek, kde se naučíme modelovat a odlévat formy.
Práce se sádrou, hlínou, voskem, bronzem, olovem a pryskyřicí, SVČ
1310 / Neposedná jehlička / 6 – 15 let / 1 hod. / Kateřina Kotková
Pro děti ZŠ Felberova, ZŠ Felberova
1314 / Relaxační dvouhodinovka / +18 let / 1100 Kč / 2 hod. / Petra Langerová
Relaxace, psychohygiena, jógové cvičení, SVČ

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Miroslav SKOČOVSKÝ / e-mail: skocovsky@svitavy.cz / mobil: 737 525 576
Kód / název kroužku / věk / hodin týdně / poplatek / vedoucí

Kód / název kroužku / věk / hodin týdně / poplatek / vedoucí

1618 / Kondiční cvičení ženy / od 15 let / 1x týdně / 700 Kč / Petra Báčová
Kalanetika, strečink, aerobic pro zlepšení postavy a fyzické zdatnosti.
Zaplatit celý poplatek nebo 20 Kč/ 1 cvičení
1603 / Šachy / 6 – 14 let / 2x týdně / 800 Kč / Adolf Krušina, Patrik Krušina
Děti se seznámí se základy královské hry rozvíjející logické myšlení, naučí se zapisovat
partie a hrát s hodinami, zúčastní se několika turnajů., pondělí, pátek 14:00 - 18:00, SVČ
1604 / Šachová školička / 4 -7 let / 1 hod. / 500 Kč / Adolf Krušina
Základy královské hry pro nejmenší, pondělí, pátek 14:00 - 18:00, SVČ
1635 / Hokejbal - elévové / 3 - 5 let / 2x týdně / Milan Sklenář
úterý, čtvrtek 16:00 - 17:00
1635 / Hokejbal - přípravka / 5 - 7 let / 2x týdně / Zdeněk Beneš
úterý, čtvrtek 17:00 - 18:30
1635 / Hokejbal - žáci / 10 - 15 let / 2x týdně / Patrik Hloušek
pondělí, středa 17:00 - 18:30
Hokejbal pro malé i velké na zimním stadionu ve Svitavách

1226 / Cvičení rodičů s dětmi / 3 – 5 let / 1 hod. / 800 Kč / Ilona Snášilová,
Robert Snášil
Pohybové a herní aktivity předškoláků, TV ZŠ Nám. Míru 15:45 - 16:45 h.
1235 / Cvičení s dětmi / 5,5 – 8 let / 1 hod. / 800 Kč / Ilona Snášilová,
Robert Snášil
Pohybové, herní a míčové aktivity dětí, tělocvična ZŠ Náměstí Míru 17:00 - 18:00 h.
1222 / Sportovní pro MŠ Horákové / 3 – 6 let / 1 hod. / 700 Kč / Ilona Snášilová
Pohybové, herní a míčové aktivity dětí, MŠ Horákové, út 15:00 - 16:00
1637 / Moderní gymnastika / 5 – 10 let / 1,5 hod. / 1 200 Kč / Zdeňka Cabanová
Sladění pohybu s hudbou, zdokonalování v pohybové koordinaci, cvičení
s náčiním, středa 16:00 - 18:00, tělocvična na ZŠ TGM

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU SVČ TRAMTÁRYJE SVITAVY
Název kroužku, který chci navštěvovat:

Kód kroužku:

Název kroužku, který chci navštěvovat:

Kód kroužku:

Číslo účtu:

201560442/0600

Variabilní symbol:

(kód kroužku+den, měsíc a rok narození dítěte)

Příklad: „Cvičení s dětmi“ (kód kroužku 1235 - viz přihláška) nar. 22.8.2008, var. symbol je: 1235220808
Jméno a příjmení dítěte:

R.Č:

Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Adresa:
Kontaktní e-mail:

Telefon:

Zdravotní stav dítěte, popřípadě zdravotní obtíže:
Škola/Zaměstnání:

Třída:

Jméno otce:

Telefon:

Zaměstnání:

Telefon:

Jméno matky:

Telefon:

Zaměstnání:

Telefon:

Státní občanství:

Podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím se všemi výše uvedenými náležitostmi, týkajícími se zájmových útvarů
a akcí SVČ v souladu s Vnitřním řádem SVČ, zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky č. 74/2005 ve znění platných předpisů.
Souhlasím, aby můj syn – dcera navštěvoval/a zájmový kroužek SVČ ve Svitavách.
Základní poplatek činí:

Kč tj. ZA CELÝCH 8 MĚSÍCŮ ŠKOLNÍHO ROKU!!!

Datum:

Podpis otce (matky) :

POPLATEK:

Kč

zaplacen dne:

Převzal zaměstnanec SVČ (podpis):
*) pozn. Bez úhrady poplatku přihlášku nemůžeme převzít). Kroužky se naplňují do povolené kapacity.

DALŠÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Pavel PADYÁSEK / e-mail: ppadyasek@svitavy.cz / mobil: 734 287 285
Kód / název kroužku / věk / hodin týdně / poplatek / vedoucí
1210 / Střelecký kroužek I. a II. / 9 – 19 let / 2 hod. / 1 300 Kč / Jiří Žák st.
Střelba ze vzduchových zbraní, pro začátečníky i pokročilé, Střelnice na ZŠ Nám. Míru
1205 / Horolezecký kroužek / 8 - 19 let / 3 hod. / 1 200 Kč / Michal Dědič
Zvládnutí pohybu po skalách, lezecké techniky... Hala na Střelnici,
út, st, čt 16:30 - 18:00 (vždy upřesněno dle služeb v zaměstnání vedoucího)
1201 / Trampská kytara I. a II. / 9 – 18 let / 1,5 hod. / 1 000 Kč / Mario Kučera
- středa 15:00 - 16:30, čtvrtek 15:30 - 17:00, SVČ, Pavel Padyásek (dle ind. dohody).
Akordická hra na kytaru na základě známých folk-contry písní
1203 / Karate KEMPO I. (začátečníci) / 7 – 12 let / 1,5 hod. / 1 200 Kč / Filip Kloss
Dynamické bojové umění, zvládnutí všech prvků a dovedností tohoto sportu,
tělocvična ZŠ T. G. Masaryka, čt 16:00 - 17:30 hod.
1204 / Karate KEMPO II. (pokročilí) / od 13 let / 2x 1,5 hod. / 1 600 Kč / Filip Kloss
Dynamické bojové umění, zvládnutí všech prvků a dovedností tohoto sportu,
tělocvična ZŠ T. G. Masaryka, po 16:30 - 18:00 hod. čt 17:30 - 19:00 hod.

Kód / název kroužku / věk / hodin týdně / poplatek / vedoucí
1211 / Plastikoví modeláři / 7 – 15 let / 1,5 hod. / 1 400 Kč / Radomír Skalický
Stavba plastikových modelů pod odborným vedením, účast na soutěžích,
pátek 15:00 - 17:00, SVČ
1217 / Práce s PC / 7 - 18 let / 1,5 hod. / 1 000 Kč / Luboš Branda
Práce s jednotlivými programy, tvorba www. stránek, středa 16:00 - 18:00, SVČ
1209 / Videostudio / 8 – 15 let / 1,5 hod. / 1 000 Kč / Mario Kučera
Práce s videokamerou a tvorba videofilmů na počítači, účast na soutěžích,
úterý 15:00 - 17:00, SVČ
1219 / Capoeira / 8 – 18 let / 1,5 hod. / 1 000 Kč / Pavel Šigut
Bojové umění na základě argentinského tance.
1212 / Letečtí modeláři / 7 – 19 let / 2 hod. / 1 400 Kč / Josef Hladký,
Jindřich Samek
Stavba létajících modelů, účast na soutěžích, středa, čtvrtek 16:00 - 18:00, SVČ
1231 / Akvaristika / 1. stupeň ZŠ / 1,5 hod. / 600 Kč / Mgr. Hana Mauerová
Pro děti ZŠ Felberova, ZŠ Fleberova po 15:00 - 16:30
1228 / DiscGolf I., II. / 6 - 99 let / 1,5 hod. / 700 Kč / Pavel Padyásek
Novodobý sport s lítajícími talíři na bázi pravidel golfu. Vhodné pro rekreační
činnost. Období: říjen - listopad, březen - květen.

Kontakty:
Ředitel:
Estetika a společenské vědy:
Tělovýchova a sport:
Ostatní ZÚ:
Akce a zájezdy:

Mgr. Robert Snášil, e-mail: rsnasil@svitavy.cz, mobil: 731 605 950
Lenka Waltová, e-mail: lwaltova@svitavy.cz , mobil: 734 287 286
Miroslav Skočovský, Dis., e-mail: skocovský@svitavy.cz, mobil: 737 525 576
Pavel Padyásek, Dis., e-mail: ppadyasek@svitavy.cz, mobil: 734 287 285
Pavlína Šmerdová, e-mail: psmerdova@svitavy.cz, mobil: 734 287 284

Jak se správně přihlásit?
1. PODMÍNKOU PRO PŘIJETÍ DO ZÚ JE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA + PLATBA
2. Vyplněnou přihlášku odevzdejte nebo zašlete poštou vždy s uvedeným kódem kroužku do 30. září 2015 na adresu:
Středisko volného času Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy. Výjimečně lze po dohodě platbu rozdělit pololetně.
3. Poplatek uhraďte od 1. 9. 2015 do 23. 10. 2015 na účet SVČ : 201560442/0600 s uvedeným var. symbolem
nebo osobně v SVČ Tramtáryje Svitavy
4. Platba na celý šk. rok obsahuje: cena kroužku včetně pojištění
5. Kroužky začínají první týden v říjnu, na zahájení kroužku budete pozváni telefonem nebo e-mailem koncem září.
6. Otevření kroužku je podmíněno minimálním počtem 6 členů
7. Činnost kroužků končí 27. 5. 2016

od 13. do 18. hodin
(v závilosti na počasí)
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Každou sobotu a neděli

Slunce, teplo, voda...
k tomu nesmí chybět hry,
aktivity, pohyb, tanec, interaktivní vyžití ... přijďte si s našimi
zahraničními dobrovolnicemi a českým
pracovníkem či pracovnicí užít čas
na bazéně jinak!
Na vaše ratolesti bude čekat pestrý
program plný zábavných aktivit
a animátorského programu.
Celý červenec a srpen se na vás
těšíme vždy o víkendu na
svitavském koupilašti
(Riegrova 9, Svitavy)!
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aneb LÉTO S KRŮČKEM NA KOUPALIŠTI
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ANIMÁTORSKÝ PROGRAM

Kulturní nabídka
KULTURA
14. Pá / 19:30 / restaurace Na Cihelně
Kapela ABC
 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
The Doors – When You’re Strange USA 2009
První dokumentární film o skupině The Doors
napsal a režíroval Tom DiCillio a komentář namluvil Johnny Depp. Snímek staví na záběrech
natočených v letech 1966 -1971, tedy od vzniku kapely až do smrti Jima Morrissona. Titulky,
86 minut. Začátky promítání jsou orientační.
Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

15. So / 19:00 / park Jana Palacha
Písničkáři v parku
• Adéla Jonášová
• René Souček
• Beata Bocek
Vstup volný

 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Rotoped

16. Ne / 6:00 / Cihelna
Motoburza
 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Dřevěné divadlo		
Princezna na hrášku, Zvířátka a loupežníci.
Vstup volný

21. Pá / 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Černý Petr ČR 1963
Filmová komedie nejenom o mladých lidech.
Šestnáctiletý učeň nastupuje do samoobsluhy.
Má dohlížet na to, aby se v obchodě nekradlo…
Pronikavá psychologická generační studie
s komediálním nadhledem a porozuměním pro
svět otců i synů 60. let 20. století. Skvělý Vladimír Pucholt! Hudba: Jiří Šlitr. Scénář a režie:
Miloš Forman, 84 minut. Začátky promítání
jsou orientační. Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

23. Ne / 16:00 / park Jana Palacha

26. St / 20:30 / park Jana Palacha
Divadelní večírek
s Dramatickou školičkou v parku
Hrají: soubor Bubliny - Medvěd !?! a soubor
Oslovy - Oslovi. Vstup volný

28. Pá / 21:00 / Park Jana Palacha
Letní kino
Rivalové USA 2013
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Niki Lauda
a James Hunt – dokonalý profesionál versus
neodolatelný playboy. Svět Formule 1. Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné
dívky a nezkrotná touha po vítězství. Skutečný
příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na
okruhu, ale také ve skutečném životě… Režie:
Ron Howard, titulky, 123 minut. Začátky promítání jsou orientační. Promítá se až za úplného setmění. Vstup volný

29. So / 18:00 / čajovna Namaste
Mantry
Zpěv manter a jiných písní pro energii, relaxaci a uvolnění. Odhoďte zábrany a přijďte si
zazpívat. Zpívat umí každý! Kurz zpěvu manter
povede David Breiter (Chrudim).
Vstupné dobrovolné

30. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Hudební divadýlko ALE-JO
Bajky pana Ezopa, Čertova nevěsta. Vstup volný

31. Po / 10:00 – 12:00 / park Jana Palacha
Rozloučení s prázdninami u knihobudky
Interaktivní čtení pro děti

KINO VESMÍR
Z důvodů rekonstrukce areálu kina Vesmír
Svitavy bude přerušen provoz do 31. srpna
2015. Děkujeme za pochopení.

SPORT
22., 23. 8. So, Ne / 8:30
Svitavy CUP, kat. C
Tenis: celostátní turnaj dospělých

29. 8. So / 9:00 / hala Na Střelnici,
ZŠ Riegrova

Promenádní koncert

Memoriál manželů Vymětalových – 5. ročník

DO Svitavská dvanáctka. Vstup volný

Volejbal: celostátní turnaj - starší žákyně

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.

