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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a zpravodaje Naše město.
duben

Alice Štrajtová Štefková

Hledání hvězdy Davidovy - odsouzeni k žití
V roce 2008 jsme v muzeu slavnostně otevřeli expozici věnovanou hrůzám 2. světové války
a také příběhu světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. A od roku 2009 věnujeme každý rok měsíc duben připomínkám holocaustu v jeho různých podobách. Za těch osm let
jsme měli možnost setkat se s úžasnými lidmi. Nikdy nezapomenu na setkání s Arnoštem Lustigem, Maxem Brodem, Helgou Weissovou - Hoškovou a mnoha dalšími, kteří prošli Terezínem,
Osvětimí, a přesto, nebo snad právě proto, v sobě měli tolik síly, optimismu a odpuštění. Nezapomenutelné bylo i povídání se spisovatelem Ivanem Klímou či ředitelem Židovského muzea
v Praze Leo Pavlátem. Od roku 2013 jsme se připojili jako první v Pardubickém kraji k ukládání
Kamenů zmizelých – pokládání destiček se jmény židovských obyvatel před domy, ve kterých
žili. Díky Radomile Obloukové, pedagožce svitavského gymnázia, která se zabývá vyhledáváním
svitavských Židů, máme informace nejen o tom, kde žili, ale i jaké byly jejich další osudy.
I letos jsme pro vás společně s SKS a gymnáziem připravili program, ve kterém nebude chybět
výstava, přednášky pro školy i veřejnost, koncert židovské muziky, divadelní i filmové představení. Podrobný program naleznete v Kalendáři akcí, ale přeci jen bych vás ráda upozornila
zejména na výstavu, kterou jsme letos zapůjčili z Muzea romské kultury a která se zabývá částí
historie, o které se příliš nehovoří, a sice holocaustem našich romských spoluobyvatel. Pokud
vás zajímá válečná historie, nenechte si ujít snímek Saulův syn, který získal v letošním roce
Oskara za neanglicky mluvený film, a také divadelní hru divadla Líšeň Hygiena krve. Hra je
inspirovaná svědectvími a vzpomínkami lidí, kteří prožili holocaust, ale i dobovými dokumenty,
projevy nacistických vůdců a texty ze současných militantních neonacistických webů. Sama
jsem neviděla ani film ani divadelní hru, ale podle informací, které mám, ukazují obě ztvárnění
ne tak dávné historie, že skutečnost byla horší, než jsou naše představy.
A samozřejmě vás zvu na ukládání dalšího z Kamenů zmizelých do dlažby na svitavském náměstí. Letos bude tento akt věnován svitavskému občanu Sigmundu Winternitzovi.
Blanka Čuhelová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrníčky s příběhem aneb výtvarný workshop
V létě vznikne na svitavském náměstí venkovní kavárna Floriánka. Netradiční kavárnička má za
cíl potěšit nás, Svitavany, naše přátele, turisty a všechny, kteří se přijeli do našeho města podívat.
Přijďte podpořit dobrou myšlenku a vytvořte u nás originální hrníček pro letní kavárnu. Malovat
se bude speciálními barvami na sklo na keramické hrníčky. Ty se poté vypálí, aby malba vydržela
mytí v myčce. Návštěvníci kavárny budou moci vychutnávat výtečnou kávu, čaj či cappuccino
třeba právě z vašeho osobitého šálku. Nadšení tvůrci si budou moci vytvořit i vlastní malovaný
hrníček, který si odnesou domů (hrníček – 100 Kč). Výtvarný workshop Hrníčky s příběhem se
koná v sobotu 2. dubna od 8:30 – 14:00 hod. v řemeslných dílnách Městského muzea a galerie
ve Svitavách. Všichni umělci navíc získají poukázku pro dva na kávu v kavárně Floriánka, třeba
právě z vašeho hrníčku. Těšíme se na vás.

Lea Sehnalová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Měsíc festivalů, přehlídek a příjemných setkání
Milí čtenáři, můžeme směle napsat, že letošní duben bude ve znamení přehlídek a festivalů. Tedy
v našem městě a převážně ve Fabrice. Vždyť – čtyři postupové přehlídky v jednom měsíci a jeden
nesoutěžní festival nepořádáme věru zase tak často… Přivítáme studentské, dětské a loutkové
divadelní soubory z našeho kraje i odjinud na postupových přehlídkách, pozvali jsme amatérské
filmaře na soutěžní promítání, folkové a country muzikanty na krajskou Portu a pěvecké sbory na
setkání: Festival amatérských pěveckých sborů. Ale vezměme to pěkně podle kalendáře:
7. - 9. dubna: Svitavský Fanda - krajská přehlídka mladého amatérského divadla
Postupové kolo na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův Prostějov.
Svitavský Fanda je s námi už sedmý rok a myslím, že je nám spolu dobře. Přichází vždy na začátku
dubna. Potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory z Pardubic, Brna, Jevíčka,
Hradce Králové i odjinud… V porotě letos zasednou Karel Šefrna, Jakub Hulák a Adam Krátký.
Letos začne Fanda poněkud netradičně již ve čtvrtek večer: Reverzní dveře z Brna zahrají inscenaci Já jsem Lucien – text J. P. Sartera – s diváky na jevišti Fabriky. Přihlášených souborů je právě
nyní šest. Fandu doprovodí již tradičně znělka australských AC/DC!
15. – 17. dubna: Svitavský dýchánek – krajská postupová přehlídka dětského a loutkového
divadla Pardubického kraje
Letos ve Svitavách posedmé. Fabrika, Trám. Takový bude letošní Svitavský dýchánek. Letos podruhé to bude zároveň krajská přehlídka loutkářských souborů Pardubického kraje.
A zároveň krajská přehlídka dětských divadelních souborů. Pro nás pořadatele je důležité, že
Svitavský dýchánek je nadechnutím k Dětské scéně – národní přehlídce dětských divadelních
souborů. Vloni byla ve Svitavách popáté a letos šestý rok v našem městě… od 10. do 16. června!
V tuto chvíli máme na Dýchánek přihlášeno sedm souborů nejen z našeho kraje. A v porotě:
Luděk Richter, Ema Zámečníková, Eva Davidová a Michal Drtina – co jméno, to výrazná osobnost
dětského a loutkového divadla!
22. - 23. dubna - Festival amatérských pěveckých sborů
Je to neuvěřitelné, ale FAPS má letos dvacet dva let! V roce 1992 jsme se – spolu s našimi
sbory Daliborem a Iuventusem – rozhodli pořádat vždy jednou za dva roky ve Svitavách setkání amatérských pěveckých sborů z Česka a ze světa. A tak konáme dodnes. Festival není
soutěžní. První dva roky byl FAPS příjemným setkáním. Od třetího ročníku v roce 1998 je
součástí festivalu práce v ateliérech. 49 českých dospělých sborů, 14 dětských, 17 sborů zahraničních – Německo, Itálie, Slovinsko, Lotyšsko, Slovensko, Polsko, Rusko, Nizozemí, Švýcarsko… to je bilance dvaadvaceti let festivalu, který už dávno překročil hranice našeho města, okresu i kraje! Letos festival vyvrcholí Missou Brevis Jiřího Pavlici. Na slavnostním koncertu
v sobotu 23. dubna ve Fabrice vystoupí samotný autor se svým Hradišťanem a spolu s ním pěvecké sbory našeho festivalu.
29. dubna: Český videosalon – krajské kolo soutěže neprofesionální filmové tvorby
Tak jako každý rok zveme nadšené amatérské filmaře všech žánrů – dokument, reportáž, hraný
film, experiment, animovaný videoklip – do Svitav. V devadesátých letech minulého století jsme
v kině Vesmír pořádali Národní soutěže amatérského filmu. Přehlídka se opět vrátila do kina:
digitálního, s šedými a modrými křesly, modrým kobercem a oslnivě bílým plátnem. Tedy – stejně
jako před dvaceti lety, ale přesto jinak... Věřím, že se letos zúčastní mladí filmaři. Vždyť Svitavská
klapka nám dává velkou naději, že amatérský film v našich končinách žije, a to naplno! Dobré
světlo a ostrý střih!
30. dubna: Porta – krajské kolo
Přehlídky folkové, trampské a country hudby pořádáme ve Svitavách od devadesátých let minulého století. V roce 1994 proběhlo ve Svitavách naposledy celostátní finále Porty. Od té doby pořádáme krajská kola této soutěže – pro kraje Pardubický a Královéhradecký. V roce 1998 jsme Portu
pořádali v divadle Trám, před tím v Bílém domě. Od roku 1999 probíhala Porta v Ottendorferově
domě. V roce 2009 jsme přešli do Fabriky a v roce následujícím se vrátili do Ottendorferova domu.
Od roku 2012 pořádáme Portu v alternativním klubu Tyjátr. Pravidla soutěže však umožňují, že se
zúčastnit mohou muzikanti z celé republiky. Soutěž je jednodenní a účastní se jí každý rok kolem
deseti muzikantů a skupin. Porota je složená ze zkušených muzikantů ze Svitav a Pardubického
kraje. Na závěr soutěžního dne vždy proběhne galakoncert, na kterém vystoupí vítězné kapely.
A tak přejme všem mladým divadelníkům, muzikantům a filmařům hodně štěstí na přehlídkách
a zpěvákům pohodu. A hlavně: příjemné setkání ve Svitavách!
Petr Mohr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Výstavy v dubnu
Městské muzeum a galerie / do 1. 5.
NENÍ ŠUTR JAKO ŠUTR
Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkovi pojem geoparku v České republice a popularizovat geologii novou a netradiční formou. Výstava je vhodná i jako doplnění výuky geologie na základních
školách.
PŘEHLÍDKA 2016 / Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu.
1. – 26. 4.
GENOCIDA ROMŮ V DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Odsouzeni k žití. Výstava byla na základě části stálé expozice
Muzea romské kultury o holocaustu Romů. Výstava se věnuje tématu nacistického pronásledování
a vyvražďování Romů za druhé světové války především na území dnešní České republiky.
V jednání je beseda s pamětníkem.
Stálé expozice
LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ / PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA / Z HISTORIE
PRANÍ / HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY / Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Fabrika
FOYER
L. G. Sehnalová: První výstava GAMU
Výstava děl malých žáků GAMU (galerijní ateliér mladých umělců). Uvidíte pravěké malby
z Altamiry, babylónské věže, egyptské masky, grafiky vycházející z řeckých bájí a pověstí a jiná
dílka inspirovaná tématy z dějin umění. Výstava potrvá od 2. – 20. dubna.
od 25. dubna
ZŠ náměstí Míru: Výtvarné práce žáků
2. podlaží
Zdeněk Burian: Malíř ztraceného času
Putovní výstava vznikla ve spolupráci Památníku národního písemnictví v Praze s panem Josefem
Ptáčkem. Zdeněk Burian je známý svými ilustracemi ke knihám K. Maye, J. Verna, J. Foglara,
J. Londona a dalších světových autorů.
3. podlaží
Občanské sdružení KLUS Svitavy: Cesta k sobě
11. ročník výstavy fotografií, obrazů, grafiky, veršů a jiné tvorby lidí, kteří překonali svou závislost
a kteří berou uměleckou tvorbu jako prostředek k uzdravení. Vernisáž je 6. dubna v 16 hodin.
4. podlaží
Impuls Hradec Králové: Premiéra 2015
Výstava oceněných fotografií XXVI. ročníku fotografické soutěže. Soutěž je určena pro všechny
zájemce o fotografii a není omezena věkově ani žánrově. V letošním ročníku prošlo rukama porotců 737 fotografií od 113 autorů.
Areál kina Vesmír
Gymnázium Svitavy: 7. Výstava výtvarného oboru
Studenti svitavského gymnázia představí kolekci maleb a kreseb, která vznikla pod vedením profesorky výtvarné výchovy Mgr. Evy Bulvové.
Divadlo Trám
Jindřich Pevný: Obrazy a grafiky
Blanka Čuhelová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Svitavské Selfie
Projekt Svitavské selfie letí do Vesmíru je v plném proudu. Fotografie Svitavanů z facebooku
a instagramu s označením #svitavy760 se postupně objevují.
Za měsíc únor jsme vybrali tři vítězná selfíčka. Výherci získali dárkovou sadu s materiály
k oslavám výročí města a volné vstupenky do kina. Ze všech fotografií ke konci roku vyrobíme
velkou fototapetu, která bude vylepena v prostorách kina Vesmír. Čekáme na vaše selfíčko,
abyste se mohli, jako další svitavské hvězdy, objevit ve Vesmíru!
Petr Šmerda
Matěj Novák přebírá cenu
za svoje selfíčko.

Co je Svitavské selfie?
klikni

Příspěvky na instagramu
klikni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kurz rodičovských dovedností v MC Krůček
V MC Krůček jsme pro vás připravili další běh kurzu Rodičovských dovedností. Vycházíme
z mnoha let zkušeností práce s dětmi a s rodiči. Důvodem, proč jít na kurz, může být nejen to,
že se chcete něco nového naučit, rozšířit si repertoár výchovných technik, ale i to, že (na rozdíl
od seminářů on-line) můžete slyšet zpětné vazby a zjistit, že v tom nejste sami. Není nutné jít
na kurz, protože „máme problém“. Výhodou toho, že jste rodiči je, že se můžete učit něčemu
úplně novému a hlavně - to, co se naučíme s dětmi, nádherně přenášet do svých dalších rolí.
Jsou to kompetence, které neztrácíte.
Společně budeme procházet různými tématy (od ocenění, podpory, komunikace, proč děti
zlobí, příslušnost problému, tresty a co místo nich, hranice) a budeme dost praktičtí, takže vše
uplatníte hned po kurzu. Změny ve výchově jsou možné, jen je potřeba vědět, co můžeme dát
místo nevhodného rodičovského chování. Např. - už dítě nechci být - aha, ale co budu dělat
místo toho, abych mu ukázal/a, že takto ne?
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, pište či volejte a objednávejte se na cuhelovamonika@gmail.
com či 739 085 457. Kurz startuje již 30. 3., více na přiloženém plakátu.

Monika Čuhelová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlédnutí ve fotografiích ze života našeho města

Svitavský ples ve Fabrice

Konference Ženská energie pro politiku

Velikonoce ve Fabrice

Přehlídka 2016. Vernisáž tradiční výstavy
výtvarníků svitavského okresu

Jak předcházet závislostem - setkání žáků
ZŠ T. G. Masaryka v nízkoprahovém klubu Díra

Workshop v muzeu s Leou

Čtvrtfinálový zápas Fbk Svitavy

Basketbalový zápas Bohemilk Tuři Svitavy

Vyhlášení - Sportovec roku 2015
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ČESKÉ
Tatry ŠVÝCARSKO
7. - 10. 10. 2016 / 2.750 Kč
Nízké Tatry jsou jedním z nejrozsáhlejších pohoří nejen Slovenska, ale celých
Západních Karpat. Klenba Nízkých Tater se táhne v délce asi 70 kilometrů, průměrná
šířka tohoto pohoří činí 15 až 30 kilometrů.
Nejvyšší vrcholy Ďumbier (2043 m),Chopok (2024 m), Dereše (2004 m),
Chabenec (1955 m) a Kráľova hoľa (1948 m) jsou jedinečnými výhlednami
na pohoří a údolí Slovenska. Především ve východní části, mezi sedlem
Čertovica a Kráľovou hoľou, tu existují ještě opravdové pralesy, kde žije mnoho zvěře,
mezi nimi i medvědi.
V těchto téměř nedotknutých lesech můžete podnikat mnohé zajímavé pěší túry.
Pro turisty je přitažlivý úsek hřebenovky od Chopku k Čertovici, který poskytuje
nádherné výhledy do dolin Nízkých Tater na severu i na jihu.
Cena zahrnuje: doprava, 3x ubytování v penzionu s polopenzí, služby průvodce.

Více informací:
Pavlína Šmerdová / +420 734 287 284
psmerdova@svitavy.cz / www.svc.svitavy.cz

27. - 30. května 2016
Připravili jsme pro Vás výlet do Nej Národního parku České Švýcarsko.
Naplánovali jsme výlety v kombinaci pěší, vodní a cykloturistiky.
Můžete zdolat jedinou městskou Via Ferratu v Česku, proplout na raftech Nejkrásnějším
kaňonem na Labi a jeho krásu si vychutnat i cestou zpátky ze sedla kola.
Pěší turistikou se vydáme do Hřenska a dále pak i na na Pravčickou bránu, největší přírodní skalní
most na našem kontinentu a do soutěsek řeky Kamenice, kde je možné absolvovat projížďku na
lodičkách s výkladem. Večer si můžeme zpestřit o pořádný táborák :)
Ubytování je v moderních obytných stanech plně zařízených pro příjemný pobyt. V obytných
stanech si užijeme stejného komfortu jako v chatičce. V každém stanu jsou postele
nebo postelové rošty. Na zemi jsou koberce, dále je tu elektrická lampa a stolek se židlemi.
Cena: 2.290,- (cena zahrunuje dopravu autobusem, ubytování vč. polopenze,
průvodce, zapůjčení kola, přilby a raftů a vest, vstup do soutěsky).
Cena nezahrunuje: zapůjčení horolezeckého vybavení pro vstup na Via Ferratu.

Více informací:
Pavlína Šmerdová / +420 734 287 284
psmerdova@svitavy.cz / www.svc.svitavy.cz

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

RAKOUSKO

Salza

vodácký
zájezd

24. - 26. 6. 2016 / 3.800 Kč

23. - 24. 9. / 2.490 Kč
Pojeďte si s námi hrát do jednoho z nejzábavnějších parků v Evropě,
v německém Legolandu čeká báječná zábava na děti i dospělé.
Park se nachází v blízkém Německu. Před několika lety byl právě Legoland vyhlášen
jedním z nejlepších zábavních parků Evropy. Celý areál je neodmyslitelně spjat s legendární
stavebnicí LEGO. Z těchto malých kostiček je zde vybudovány celý nový svět.
Odjezd v pátek po obědě, 1x přespání blízko hranic. V sobotu brzy ráno odjezd do Legoland,
kde nás čeká celodenní vstup. Po skončení odjezd zpět domů. Příjezd v ranních hodinách.
V ceně: doprava autobusem, 1x ubytování, celodenní vstupné do Legolandu, služby průvodce.

Více informací:
Pavlína Šmerdová / +420 734 287 284
psmerdova@svitavy.cz / www.svc.svitavy.cz

STŘEDNÍ SALZA teče k Wildalpenu nejprve několika snadnými meandry s výhledy na Hochschwabské Alpy. Postupně přibývá kamenů a skalních bloků
pod průzračnou hladinou, tvoří se přehledné peřeje. Tady budeme začínat i my a celé dopoledne zde
strávíme tréninkem jízdy a záchrany, než se pustíme do samotné plavby.
SPODNÍ SALZA mezi Wildalpenem a Palfau zmohutní vodou z potoku Lassing a z různých stékajících pramenů. Kromě míst k zábavě a skokům do
vody přibude také pár poctivě trojkových peřejí, ale
to už budete vědět, jak na ně!
Wasserlochklamm: visutý most, 62m dlouhý a 21m
vysoký nad údolím Salzy vede ke kaskádě mohutných vodopádů napájených obřím sifonem vodami
Hochkarského ledovce. Pěší výstup až k nejvyššímu
cíli, krasové jeskyni, kde Wasserlochklamm vyvěrá,
zabere cca 1,5 hodiny a stejnou dobu potřebujete
i na sestup. 18:30 návrat do kempu.

UBYTOVÁNÍ
v kempu v Grossreiflingu ve vlastních stanech. Rozkládá se na terasách nad řekou, má výborné sociální
zázemí. Teplé sprchy, za které už nemusíte platit,
přístřešek kam se dá schovat, když je špatné počasí.
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2 instruktory s licencí na kajaku, vynikající nafukovací kánoe Rio na divokou vodu
(samovylévací dno), pádla, pro hodně těžké nebo
málo zkušené posádky lze zapůjčit kánoe Orinoko
a také lehké minirafty pro 3 vodáky), kvalitní plovací vesty s vyšší nosností dle ISO, přilby, kvalitní
vodácké bundy z Gore-texu, převzetí plné odpovědnosti za bezpečnost na vodě a za případné poškození nebo ztrátu zapůjčeného vybavení, večeři
(grilovaný steak 200 g, chléb, hořčice, zelenina), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně sportovních aktivit a storna, neopren a neoprenové boty
zapůjčíme účastníkům zdarma.

PŘIHLÁŠKY DO 21. 2. 2016
Více informací:
Pavlína Šmerdová / +420 734 287 284
psmerdova@svitavy.cz / www.svc.svitavy.cz
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AKCE DUBEN - ČERVEN 2016
www.svc.svitavy.cz

7. KVĚTNA
VE SVĚTĚ
SKŘÍTKŮ A VÍL

14. KVĚTNA
ODEMYKÁNÍ ORLICE

15. - 16.,
22. - 23. DUBNA
BRONZOVÝ ODLITEK

27. - 30. KVĚTNA
DO ČESKÉHO
ŠVÝCARSKA

4. ČERVNA
DĚTSKÝ DEN

29. - 30. DUBNA
NÁVŠTĚVA
VINAŘSTVÍ

5., 14. KVĚTNA

12. ČERVNA

VÝUKA HRY NA
RYTMICKÉ NÁSTROJE

DISGOLF TURNAJ
PRO RODIČE S DĚTMI

24. - 26. ČERVNA
VODÁCKÝ ZÁJEZD
SALZA
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Akce navíc DUBEN 2016
MC Krůček

DATUM
pápá
1.4,1.4,

ČAS
15:00-17:00

AKCE

d

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PŘEDPORODNÍ KURZ I* - genetika a vývoj plodu
OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com či 773 584 851
Světový den autismu* - "Modrá" kampaň MC Krůček

so 2.4.
so 2.4.
popo
4.4.4.4.

14.30-16.30

Klub pro starší děti - Učíme se pro život

út 5.4.
út 5.4.

13:00-17:00

Mezigenerační spolupráce v Krůčku* - vyrábíme skřítky na Den Země

st 6.4.
st 6.4.

9:00-12:00

Plenkování a bezplenková metoda

čt 7.4.
čt 7.4.

14.30-16.30

čt 7.4.
čt 7.4.

16.00-17.30

pápá
8.4.8.4.

Učím se být samostatným aneb příprava na školku v HC BabyKrůček*
OBJEDNÁVEJTE SE na: na pavlinka.c@tiscali.cz; 777 935 993
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra*
OBJEDNÁVEJTE SE na: katerina.ciencialova@email.cz
10:00-12:00 Klub dobré alternativy venku*- MC Krůček uzavřen (akce Fabriky)

pápá
8.4,8.4,

15:00-17:00

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PŘEDPORODNÍ KURZ II* -homeopatie a doplňky stravy
OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com či 773 584 851

popo
11.4.
11.4. 14.30-16.30

Klub pro starší děti - Učíme se pro život

út 12.4.
út 12.4. 10:45-12:00

Beseda*- Co přineslo rodičovství pro trh práce-jak to využít, nerovné platy, flexibilní formy práce

út 12.4.
út 12.4. 15:00-17:00

Keramika v Domě na rozcestí* v rámci dílny tvořivosti

út 12.4.
út 12.4. 16:00-17:30

Žepa není řepa* – logopedická poradna - OBJEDNÁVEJTE SE na: alzbetar@centrum.cz
KURZ RODIČOVSKÝCH DOVEDNOSTÍ II.*
OBJEDNÁVEJTE SE na: cuhelovamonika@gmail.com, 739 085 457
Ochrana kůže před různými vlivy - Nivea - Ambassadorky

st 13.4.
st 13.4.

9:00-12:00

st 13.4.
st 13.4.

10:45-11:30

st 13.4.
st 13.4.

10:00-12:00

čt 14.4.
čt 14.4.

9:00-12:00

čt 14.4.
čt 14.4. 16:00-19:00
pápá
15.4.
15.4. 8:00-12:00
pápá
15.4.
15.4. 15:00-17:00

Mrňouskovo zdravé vaření v Hlídacím centru BabyKrůček - Zelený Krůček
Workshop SOUROZENECKÉ KONSTALACE*
OBJEDNÁVEJTE SE na: cuhelovamonika@gmail.com, 739 085 457
KURZ PRVNÍ POMOCI II*
Klub dobré alternativy* v lesním klubu NAPÍSEK, Kukle
společný výlet do lesního klubu, MC Krůček uzavřen (akce Fabriky)
KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU - PŘEDPORODNÍ KURZ III* - porod
OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com či 773 584 851

út 19.4.
út 19.4. 11:00-12:00

Eko tvoření - jarní květina z pet lahve

st 20.4.
st 20.4.

9:00-12:00

KURZ RODIČOVSKÝCH DOVEDNOSTÍ III*

st 20.4.
st 20.4.

10:45-11:30

Jak ženy vnímají krásu - Ambassadorky

čt 21.4.
čt 21.4. 15:00-18:00
čt 21.4.
čt 21.4. 16.00-17.30
čt 21.4.
čt 21.4. 14.30-16.30
pápá
22.4.
22.4.
pápá
22.4.
22.4. 15:00-17:00

-

Nostalgické setkání MC Krůček po letech opět v Nadaci J. Plívy
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra*
OBJEDNÁVEJTE SE na: katerina.ciencialova@email.cz
Učím se být samostatným aneb příprava na školku v HC BabyKrůček*
OBJEDNÁVEJTE SE na: pavlinka.c@tiscali.cz; 777 935 993
MC Krůček otevřen pouze do 12.00 (akce Fabriky).
KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PŘEDPORODNÍ KURZ IV* - šestinedělí
OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com či 773 584 851

popo
25.4.
25.4. 11:00-12:00

CESTA DO HLUBIN ZEMĚ - OSLAVY SVÁTKU DNE ZEMĚ V PARKU J. PALACHA
Workshop PRARODIČE A VÝCHOVA*
OBJEDNÁVEJTE SE na: cuhelovamonika@gmail.com, 739 085 457
Zdravý úsměv* - jak správně na zoubky

st 27.4.
st 27.4.

KURZ RODIČOVSKÝCH DOVEDNOSTÍ IV.*

ne ne
24.4.
24.4. 15:00-17:00
popo
25.4.
25.4.

9:00-12:00

9:00-12:00

st 27.4.
st 27.4. 10:45-11:30

Psychomotorický vývoj dítěte od 3 let*

st 27.4.
st 27.4. 16:00-18:00

Nebojte se divočiny - beseda s lesním klubem NAPÍSEK*

čt 28.4.
čt 28.4.

10:00-12:00 Mrňouskovo zdravé vaření* v rámci montessori center

pápá
29.4.
29.4. 11:00-12:00 Beseda* - Občanská angažovanost aneb proč se angažovat v komunitě
pápá
29.4.
29.4. 15:00-17:00

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PŘEDPORODNÍ KURZ V*- péče o novorozence a bonding
OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com či 773 584 851

so so
30.4.
30.4. 15:30-17:00

ČARODĚJNICE Z KRŮČKU NA CIHELNĚ*

Informace: tel. 737 236 152, 733 518 999, email: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz

*Aktivity Centra pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV, Pardubickým krajem a městem 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

Dokážete pomoct svým dětem a ostatním lidem kolem
Vás?
Jestli váháte, přihlaste se
na k.krausova@email.cz, tel. 733 539 810

ČTVRTEK 31. BŘEZNA 2016
ČTVRTEK 14. DUBNA 2016
VŽDY OD 16-19 HODIN VE FABRICE

UČEBNA Č. 2

HTTP://SVITAVSKY.DENIK.CZ/ZPRAVY_REGION/FOTO-MAMINKY-SE-UCILYPOSKYTNOUT-PRVNI-POMOC-20140125.HTML
CENA 250 KČ PRO NEČLENY MC KRŮČEK A 150 KČ PRO ČLENY
ZA OBĚ ČÁSTI

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 MPSV; Pardubickým krajem, městem Svitavy a MC Krůčkem.

