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

Alice Štrajtová Štefková

Aktuální dopravní situace ve městě
V našem městě dochází v tuto dobu k několika dopravním omezením. Aktuální stav bude průběžně doplňován. Na webové stránce města ho naleznete v aktualitách i pod samostatným
odkazem vpravo - pod logem 760.

AKTUÁLNĚ ZDE

Řezbářský memoriál aneb Posaďte se, prosím
Svitavský stadion 28. 8. – 3. 9. 2016
Svitavy jsou městem, ve kterém se daří sportu a kultuře. Obě aktivity se vzájemně propojují a umělecká díla se stávají součástí městských ploch. Připomeňme si Živou zeď, Venkovku, Jazzovou studnu, Klicperku… Ale na začátku všeho byl řezbářský memoriál Aloise
Petruse, pojmenovaný po vynikajícím řezbáři, který žil od roku 1945 až do své smrti v roce
1968 ve Svitavách a byl autorem bohatě řezbovaného měšťanského nábytku, loutkových divadel vyvážených v období první republiky do celého světa a také různých drobnějších vyřezávaných předmětů. Od roku 2010 se před poutí ke sv. Jiljí na svitavském stadioně každoročně koná setkání řezbářů z Čech, Slovenska a poslední roky i z Polska. Týden tu před
zraky kolemjdoucích vznikají nové sochy, které vytváří příjemné prostředí všem návštěvníkům tohoto povedeného areálu. Součástí týdenního programu budou i letos koncerty přímo
v místě konání, letošní téma je podobné jako v loňském roce, tedy lavičky. Vzniklé skulptury budou umístěny v nově vznikajícím parku Patriotů a doplní tento přírodní prostor o další originální
místa, určená k odpočinku a setkávání. Memoriálu se letos účastní devět sochařů či řezbářů
a tak se opět budete moci setkat s Jaromírem Dubským z Havlíčkova Brodu, Michalem Hanulou z Ružomberoka, Janem Ježkem z Dobrušky, Jiřím Jurkou z Opatova, Františkem Moravcem
z Březové nad Svitavou, Vítězslavou Morávkovou z Němčic u Litomyšle, Witem Pichurskim
z polské Opole, Petrem Steffanem z Městečka Trnávky a nově také Vojtěchem Hurychem
z Litomyšle. A to nejen na stadioně, ale i na dalších akcích končícího kulturního léta ve Svitavách.
Slavnostní předání soch starostovi města se uskuteční v sobotu 3. září v 17 hodin na stadioně
– samozřejmě jste všichni srdečně zváni.

Blanka Čuhelová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Svitavané sobě 2 aneb Svitavské umělecké imprese
Pod tímto trochu dlouhým a složitým názvem se skrývá krátká a jednoduchá myšlenka. Uspořádat koncert, setkání svitavských rodáků, kteří
v životě něco dokázali a dostali se o kus dál, než za označení přeškrtnuté cedule s názvem obce. Víme, že takových lidí je mnohem víc, než je
uvedeno na plakátu. Ale věřte, tohle není poslední setkání se svitavskými osobnostmi. Je to prostě jenom setkání první. Připravujeme další.
Na tomto srpnovém setkání se spojily dva kumšty – muzika a fotografie. A čtyři Svitavané. Petr Beneš, Jana Musilová, Franta Černý a Mirek
Sychra. A právě ten poslední stojí za knihou fotografií o městě, která spatří světlo světa. Kniha má název Svitavské imprese. A protože Svitavané sobě 1 byla kavárna Floriánka, tak Dvojka v názvu a umělecké imprese byly nasnadě.
Takže kdo?
Petr Beneš
Narodil se ve Svitavách. Od pěti let začal navštěvovat hodiny klavíru na svitavské ZUŠ. V roce 1991 vyhrál celostátní klavírní soutěž
v Pardubicích. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze – obory klavír a skladba. Zde vyučuje jazzovou improvizaci. Hrál s mnohými
orchestry i big bandy. V roce 2013 založil vlastní kvartet. Petr Beneš je skladatel a učitel, kterého přestalo naplňovat hrát hudbu jiných, takže
zkomponoval vlastní, založil kvartet a natočil album.
Jana Musilová
Narodila se ve Svitavách. Zde vystudovala gymnázium. V roce 1990 absolvovala Katedru syntetických divadelních žánrů na brněnské JAMU.
Jana je herečka – je členkou Městského divadla v Brně. Zde ztvárnila mnoho divadelních rolí. S divadlem projela celou Evropu. Hrála
v televizních seriálech, účinkovala v zábavných televizních pořadech. Jana je zpěvačka – pravidelně koncertuje. Uvedla řadu koncertů složených z muzikálových filmových i populárních skladeb. Od roku 2013 se zaměřuje na šansonové koncerty. Spolupracuje s velkými orchestry.
Koncertuje s pianistou Petrem Maláskem. Vydala několik sólových alb. Jana je moderátorka a dabérka.
František Černý
Narodil se ve Svitavách. Od svých patnácti let je aktivní muzikant. Je několikanásobným vítězem PORTY se skupinami KANAFAS a POVIJAN.
Je rockový muzikant – KAPITOL, VERZE 5, MY. František je loutkář – svitavské Céčko. Později hrál s bratry Formany – Prodaná nevěsta a jiné.
František byl také dramaturgem Divadla U Hasičů. V roce 1988 spolu s Jiřím Břenkem založil První Českomoravskou nezávislou hudební
společnost – dnes Čechomor. František je taky filmový herec – Knoflíkáři, Rok ďábla a jiné. František je skladatelem hudby pro divadlo, TV,
rádio i reklamní hudby. František organizuje mnoho let Vánoční bigbít a mnoho dalších akcí ve Svitavách a všude jinde.
Miroslav Sychra
Narodil se ve Svitavách. Je český fotograf, bývalý československý politik, po roce 1989 poslanec Federálního shromáždění za OF. Miroslav
Sychra se věnuje tvorbě komerčních tiskovin a kalendářů. Zároveň se již více než 30 let věnuje tvorbě koncipovaných zátiší s víceméně
abstraktní tématikou s důrazem na kompozici, světlo a estetickou stránku. Miroslav Sychra dlouhá léta fotografuje město Svitavy.
Kniha Svitavské imprese je dárkem k 760. narozeninám Svitav. Je souborem tří stovek foMiroslav Sychra | Svitavské imprese
vybrané nejhezčí fotografie města s textem Radoslava Fikejze

tografií města, jeho zákoutí, jeho okolí... zkrátka věcí, které byly zachyceny objektivem
v té krátké chvíli expozice a otiskly se na film, nebo se zřetězily do jedniček a nul. Na 230
stran knihy je svázáno do dvanácti kapitol s vlastním příběhem. Snad ještě jedno jméno
nebylo zmíněno – kmotrem knihy se stane slavný český fotograf Jindřich Štreit. Ten sice
Svitavanem není, ale k městu má velmi osobní vztah. Takže vlastně Svitavanem je, alespoň srdcem. Kniha bude v prodeji přímo na akci, a to za zaváděcí cenu 500 Kč, poté
bude k dostání v městském informačním centru nebo v muzeu za cenu 590 Kč. Možná
se imprese změní v inspiraci pro koupi dárku. Během večera bude ochutnávka knihy formou projekce na jevišti. A tak vás všechny zveme do Fabriky poslední prázdninový podvečer na setkání s našimi přáteli, kterým se v životě cosi dobrého podařilo! Setkáme se
31. srpna v 18 hodin.

Petr Mohr a Radoslav Fikejz
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Pouť ke svatému Jiljí v neděli 4. září
Pouť je cesta k poutnímu místu, které má náboženský význam. Pouť ve Svitavách je cesta ke
kostelu svatého Jiljí v den jeho svátku. Svatý Jiljí má svátek 1. září, a proto ho Svitavané od roku
1991 oslavují vždy první neděli devátého měsíce v roce.
Svatý Jiljí byl poustevníkem. Podle legendy si ochočil laň a živil se jejím mlékem. Věřící na svatém
Jiljí přitahovala především jeho vlídnost, laskavost a mírnost. Připomínali si jeho drobné činy lásky, vzývali ho především jako pomocníka v nesnázích, které potkávají chudé lidi, především žebráky… A tak Svitavané již po pětadvacáté budou putovat ke kostelu svatého Jiljí – nejstarší dochované stavbě ve městě. Aby oslavili svatého Jiljí a aby se společně radovali! A radovat se budeme
v tomto roce v neděli 4. září: Na horním náměstí nás čeká historický program s jarmarkem
a dobovým koloritem věnovaný 760. výročí města Svitavy a 700. výročí narození Karla IV. Uprostřed náměstí opět tradiční řemeslný jarmark – tentokrát přijedou řemeslníci ze spřáteleného
slovenského Žiaru nad Hronom. Jarmark bude opět doplněn vším, co si dovedete i nedovedete
představit. A spodní část náměstí: po celý den všemi milovaná cimbálovka Aleše Smutného
s Karlem Hegnerem se bude tentokrát střídat s dětským tanečním studiem Ondrášek z Brna.
Vraťme se však k pouti, která naše kroky vede v poutnímu místu. Slavný den zakončíme v kostele
svatého Jiljí a oslavíme společně se svitavským pěveckým sdružením Dalibor na slavnostním
Petr Mohr

koncertě. Hezkou pouť.
 7:30, 9:30 / kostel sv. Jiljí

Mše svaté
 9:00 – 17:00 / náměstí Míru

Pouť ke svatému Jiljí
Historický program s jarmarkem a dobovým
koloritem věnovaným 760. výročí města Svitavy
a 700. výročí narození Karla IV.
9:00 – Zahájení dobového života v historickém
ležení s dobovými stany, stylovým jarmarkem
s historizujícím zbožím a řemesly. Dobové občerstvení. Jízdy na konících a ponících v mezičase na turnajovém kolbišti, dřevěný kolotoč.
Program na dvou scénách, kolbiště umístěno
na ploše před školou, pódium před Mariánským sloupem.
9:30 – Průvod rytířů na koních a pěších po jarmarku
9:35 – Yufi kejklíř – malá scéna
10:00 – Velký rytířský turnaj na počest Karla IV.
– velké kolbiště, 4 koně s jezdci, dobová tribuna
a personál kolbiště včetně ozvučení scény
11:00 – Svatba – historické tance – Poustevník
– malá scéna
11:30 – Pěší turnaj – Keltik – malá scéna
12:30 – Yufi žonglér – malá scéna
13:00 – Posel míru – šerm Memento mori
– malá scéna
14:00 – Sny – historické tance s pantomimou
– Poustevník – malá scéna
14:30 – Yufi šašek – malá scéna

 11:00, 13:30, 16:00 / dolní část náměstí

Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem
 9:30, 12:30, 15:00 / dolní část náměstí

Dětské taneční studio Ondrášek z Brna
Tance z východního Slovenska, Valašska a Kopanic.
 13:00 – 16:00 / městské muzeum a galerie

Vlaky jedou
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

15:00 – Velký rytířský turnaj na počest Karla IV.
za účasti hostů z daleké ciziny – velké kolbiště

 19:00 / kostel sv. Jiljí

16:00 – Duel – šerm Poustevník – malá scéna

Účinkují: Pěvecké sdružení DALIBOR se svými
sólisty a sbormistryní Miroslavou Ducháčkovou
a houslistka Jana Báčová (duchovní hudba, spirituály). Vstupné dobrovolné

16:30 – Fakírská show – co vše vydrží lidské
tělo - Memento mori – malá scéna
17:00 – Závěr

Slavnostní koncert
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Svitavské tenisové srdce
Již počtvrté se bude v pátek 2. září konat na kurtech Svitavského stadionu charitativní tenisový turnaj Svitavské tenisové srdce. Cílem opět bude pomoci hlavně lidem, kteří se ocitli
v nelehké situaci a potýkají se s fyzickým či mentálním postižením. Turnaj bude probíhat
od 9 hodin po celý den. Vyhodnocení výsledků a předání darů obdarovaným se uskuteční
v 17 hodin. Letos budou obdarovány 4 děti ve věku od 7 do 9 let postižené po dětské mozkové obrně, nebo s hypotonickým syndromem a mentální retardací, dále Charita Svitavy
a Svitavský spolek pro mentálně postižené děti. Příspěvek 50 000 Kč také letos poputuje do
svitavské nemocnice na zakoupení speciální postele do oddělení LDN a Svitavské tenisové
srdce se tak zapojí do projektu Postele pro nemocnici. Svitavské tenisové srdce za poslední
tři ročníky obdarovalo postižené občany a charitativní organizace celkem částkou 345 tisíc
korun a letos to bude dalších 180 tisíc, čímž překročí hranici půl milionu korun! Činnost tohoto spolku je přitom od některých jiných spolků a nadací naprosto transparentní a informace
o STS, jména sponzorů, obdarovaných i výsledky hospodaření spolku mohou čtenáři Našeho
Ivan Tauer

města sledovat na jejich webových stránkách www.svitavske-tenisove-srdce.cz

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

„Zelený Krůček“ – nejen tábor s farmářskou tematikou
Příroda bez člověka existovat může, člověk bez přírody nikoliv. Vést děti od nejútlejšího věku,
aby se chovali k přírodě ohleduplně, se snaží hravou formou MC Krůček při realizaci projektu
„Zelený Krůček“. Aktivity s ekologickou tématikou prolínají celým rokem, přibližně v polovině
graduje táborem, jehož téma letos bylo „Farmářův rok.“
„Tábor (i projekt) realizujeme již po sedmé, letos jsme se zaměřili na roční období. Chceme
děti naučit všímat si, co se děje kolem nich - aby například věděly, že traktory jedou na pole
na podzim a na jaře z nějakého důvodu, nebo že existuje něco jako sezónní zelenina, i když
v supermarketu je na prodej vše po celý rok. Věřím, že když děti stráví nějaký čas v přírodě
a poznají ji, budou k ní mít vřelejší vztah. Výběr potravin z ekologicky udržitelného zemědělství
nebo třízení odpadu pro ně pak nebude jen únavnou povinností,“ promlouvá o svých motivech
aktivizační pracovnice MC Krůček a hlavní realizátorka projektu Tereza Veitová. Děti také – jako
každý rok – na konci týdne navštívily zemědělskou usedlost, kde zažily těsný kontakt se zvířaty
- při jízdě na koni, pohybu mezi kozami, krávami, ovcemi či husami. „Na farmě si také vlastními
silami připravujeme jídlo. Polévka uvařená v kotlíku na ohni nebo placky upečené na litinové
plotně dětem úplně jinak chutnají. Možná je to tím, že příprava stojí přece jen větší úsilí, než
v tradiční kuchyni, natož pak ve školní jídelně,“ dodává s úsměvem Tereza Veitová.
V průběhu celého roku se pak děti i s rodiči mohou účastnit různých ekologických aktivit jako je
tvoření z recyklovaných materiálů, besed na téma životního stylu nebo se inspirovat workshopy
o zdravém vaření.
Projekt Zelený Krůček podporuje Pardubický kraj.
Více informací poskytnou:
• Tereze Veitová, aktivizační pracovnice MC Krůček,
e-mail: terca.veitoma@gmail.com, tel: 603 310 426
• odkaz na fotogalerii http://krucek.rajce.idnes.cz/Farmaruv_rok_2016/
Poznámky:
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s., je organizací, která od roku 2001 nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi. Přispívá k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek
a rodin s malými dětmi, těhotné ženy připravuje na mateřství a rodičovství, předává poznatky
o výchově dětí a psychologii rodinného života, podporuje výchovu k odpovědnému lidství.
Rodičům s malými dětmi umožňuje vzájemný kontakt i vzdělávání.

MC Krůček

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zástupci města uvařili pivo Oswald
Zástupci města během dvanácti hodin uvařili v červenci výroční pivo OSWALD, které budete
moci ochutnat na oslavách druhého vrcholu 760. výročí. Naše svitavské jedenáctistupňové
pivo se bude točit od 2. září na vystoupení kapely Jelen do pouti k svatému Jiljí. Nenechte si
ujít ochutnávku tohoto jedinečného a neopakovatelného moku, který byl připraven pouze pro
nás Svitavany.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledejte takto označený stánek na svitavském náměstí
od 2. do 4. září :) Dobrou chuť!
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Krátké ohlédnutí ze života našeho města
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SVITAVY SLAVÍ
NAROZENINY
Top týden: 29. srpna — 4. září 2016
Řezbářský Memorál
Aloise Petruse
Svitavský stadion / betonové hřiště
vedle tenisových kurtů
29. srpna — 3. září
Memoriálu se zúčastní 9 řezbářů
na téma POSAĎTE SE PROSÍM
29. srpna 18.00 hodin — skupina Kalibol
3. září 16.00 hodin — písničkářka
Martina Trchová
18.00 hodin — Kapela Hudební
a umělecké školy (Stendal, Německo)

————————————————————————

Vernisáž Řezbářského
memoriálu A. Petruse
betonové hřiště vedle tenisových kurtů
3. září / 17.00 hodin
Představení řezbářů a předání vzniklých
soch starostovi města Svitavy

————————————————————————

Svitavané sobě 2
aneb Svitavské
umělecké imprese

Venkovka

Koncert skupiny Klíč

náměstí Míru (ulička Pod Věží)
2. září / 19.00 hodin — Vernisáž obrazů
umístěných ve venkovní galerii

spodní část náměstí u fontány
3. září / 20.00 hodin

————————————————————————

Koncert skupiny Jelen
spodní část náměstí u fontány
2. září / 20.00 hodin / vstupné: 100 Kč

————————————————————————

Slavnost dechových
hudeb a přehlídka
mažoretek
spodní část náměstí u fontány
3. září / 12.00 hodin
7. přehlídka mažoretkových skupin
14.00 hodin
24. slavnost dechových hudeb
— Žákovský orchestr ZUŠ
a Jarda Gang Svitavy
— DO Astra Svitavy
— DO Svitavská dvanáctka
— Boskovická kapela
— Křídlovanka Kutná Hora
13.30 hodin / společný pochod

Pouť ke sv. Jiljí

4. září / 9.30 – 17.00 hodin / nám. Míru
Jarmark, ukázky řemesel, historický
program z doby Karla IV.

Mše svaté
7.30 a 9.30 hodin / kostel sv. Jiljí.
spodní část náměstí u fontány
Cimbálová muzika
Aleše Smutného
se zpěvákem Karlem Hegnerem
11.00, 13.30 a 16.00 hodin
Taneční soubor Ondrášek
z Brna s cimbálovou muzikou
9.30, 12.30, 15.00 hodin
Koncert pěveckého
sboru Dalibor
19.00 hodin / kostel sv. Jiljí

————————————————————————

31. srpna / 18.00 hodin / Fabrika
KONCERT SVITAVSKÝCH OSOBNOSTÍ
Vystoupí Petr Beneš Quartet – Jana
Musilová – František Černý a přátelé
(Markéta Poulíčková, Zbyněk Raušer,
Lukáš Moravec a Pavel Tichý).

Nadační dům J. Plívy
3. září / 9.30 hodin — Přednáška
Dojděte si pro zdraví po svých

Křest nové knihy svitavského fotografa
Miroslava Sychry Svitavské imprese.
Kmotrem knihy je významný fotograf
a pedagog prof. Jindřich Štreit.

park Jana Palacha
3. září / 13.00 hodin — Výuka
chůze s holemi
Nordic a Prissnitz walking
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Cesty za zdravím

————————————————————————
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Lenka WALTOVÁ - ESTETIKA A SPOLEČENSKÉ VĚDY

Pavel PADYÁSEK - DALŠÍ ZÚ

Miroslav SKOČOVSKÝ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT

e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mobil: 734 287 286

e-mail: ppadyasek@svitavy.cz, mobil: 734 287 285

e-mail: skocovsky@svitavy.cz , mobil: 737 525 576
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FIMO / 9 - 18 let / 1,5 hod. / 1400 Kč
Práce s FIMO hmotou, SVČ. Vedoucí Lenka Watová

Střelecký kroužek / 9 – 19 let / 2 hod. / 1300 Kč
Střelba ze vzduchových zbraní, pro začátečníky i pokročilé,
Střelnice SVČ ZŠ nám. Míru. Vedoucí Jiří žák st.

Kondiční cvičení ženy / od 15 let / 1x týdně / 700 Kč
Kalanetika, strečink, aerobic pro zlepšení postavy a fyzické zdatnosti.
Zaplatit celý poplatek nebo 20 Kč/ 1 cvičení.
Vedoucí Petra Báčová

Vyrábíme z různých materiálů / 7 – 15 let / 1,5 hod. / 1300 Kč
Malování na sklo, batikování, malování na hedvábí,
dřevotříska, překližka, smalt, SVČ. Vedoucí Lenka Waltová
Keramika pro začátečníky / 6 – 10 let / 1 hod. / 1300 Kč
Získání základních dovedností při práci s hlínou, SVČ.
Vedoucí Lenka Waltová
Šperkařství / 12 - 18 let / 1 hod. / 1100 Kč
Výroba šperků z polymerové hmoty, korálků, smaltu,
pryskyřice, SVČ. Vedoucí Lenka Waltová
Cvičení na míči / 15 - 99 let / 1,5 hod.
Cvičení na velkých a malých míčích pro posílení těla
a zlepšení kondice. Zaplatit celý poplatek nebo 20 Kč / 1 cvičení, SVČ.
Vedoucí Pavlína Šmerdová
Hejbánky / 3 - 6 let / 1 hod. / 500 Kč
Pro děti z MŠ Větrná, MŠ Větrná. Vedoucí Pavlína Jenelová
Keramika pro ZŠ - začátečníci / 6 - 15 let / 1 hod.
Keramika pro pokročilé / 6 - 15 let / 1 hod.
Pro děti ze ZŠ Felberova, ZŠ Felberova. Vedoucí Lenka Kvasničková

Horolezecký kroužek / 8 - 19 let / 3hod. / 1200 Kč
Zvládnutí pohybu po skalách, lezecké techniky atd.
Vedoucí Michal Dědič, Jan Doseděl
Kytara začátečníci / 9 – 18 let / 1,5 hod. / 1000 Kč
Kytara pokročilí / 9 – 18 let / 1,5 hod. / 1000 Kč
Kytara - brnkání pro dospělé / 15 – 99 let / 1,5 hod. / 1000 Kč
Akordická hra na kytaru na základě známých folk-contry písní.
Vedoucí Pavel Padyásek, Mario Kučera
Karate KEMPO I. (začátečníci) / 7 – 12 let / 1,5 hod. / 1200 Kč
Dynamické bojové umění, zvládnutí všech prvků a dovedností
tohoto sportu, tělocvička ZŠ T. G. Masaryka, čt 16:00 - 17:30 hod.
Karate KEMPO II. (pokročilí) / od 13 let / 2x 1,5 hod. / 1600 Kč
Dynamické bojové umění, zvládnutí všech prvků a dovedností
tohoto sportu, tělocvička ZŠ T. G. Masaryka, po 16:30 - 18:00 hod.,
čt 17:30 - 19:00 hod. Vedoucí Filip Kloss

Cvičení pro zdraví / 6 -15 let / 1 hod.
Pro děti ze ZŠ Felberova, ZŠ Felberova. Vedoucí Dana Klossová

DiscGolf a další netradiční hry / 6 - 99 let / 1,5 hod. / 500 Kč
Novodobý sport s lítajícími talíři na bázi pravidel golfu v rámci přípravy
vyzkoušíme další hry- Kubb, Špaček atd. Vhodné pro rekreační činnost.
Období: říjen - listopad, březen - květen. Vedoucí Pavel Padyásek

Orientální Tance / 6 - 15 let / 1 hod. / 1000 Kč
Pohybová výchova, rytmika, sladění pohybu s hudbou,
pohybová kultura, SVČ. Vedoucí Pavlína Skalská

Plastikoví modeláři / 7 – 15 let / 1,5 hod. / 1400 Kč
Stavba plastikových modelů pod odborným vedením,
účast na soutěžích, SVČ. Vedoucí Radomír Skalický

Bubnování - začátečníci / 7 – 15 let / 1 hod. / 1100 Kč
Bubnování - mírně pokročilí / 7 – 15 let / 1 hod. / 1100 Kč
Přijďte sladit svůj rytmus s ostatními a navodit pocit pohody.
Bubnování na africké bubny djembe a hra na další zajímavé
rytmické nástroje, SVČ. Vedoucí Petr Bureš

Práce s PC / 7 - 18 let / 1,5 hod. / 1000 Kč
Práce s jednotlivými programy, tvorba www stránek.
Vedoucí Luboš Branda

Stínové divadlo / 7 – 15 let / 1,5 hod. / 1100 Kč
Máte rádi hru se světlem a stínem? Rádi byste tvořili loutky?, SVČ.
Tak právě pro vás je tento kroužek.
Vedoucí Lenka Waltová
Umělecké řemeslo / 10 – 18 let, + 18 / 2 hod. / 1600 Kč
Řemeslný kroužek, kde se naučíme modelovat a odlévat formy.
Práce se sádrou, hlínou, voskem, bronzem, olovem a pryskyřicí, SVČ.
Vedoucí Martin Horký
Neposedná jehlička / 6 – 15 let / 1 hod.
Pro děti ZŠ Felberova, ZŠ Felberova. Vedoucí Kateřina Kotková
Písečné mandaly / od 6 let / 1400 Kč / - hod.
Malování a vysypávání mandal nebo obrázků pískem, je kreativní
tvoření, které zaujme svou jednoduchostí a nepřeberným množstvím
barevných variant. Tvoření rozvíjí fantazii, barevné cítění a procvičuje
jemnou motoriku prstů. Činnost může působit na uvolnění mysli,
meditativně nebo relaxačně. Při tvoření v kolektivu působí pozitivně
na týmového ducha, SVČ. Vedoucí Pavlína Musilová
Taneční kroužek / 10 - 15 let / 600 Kč / út a čt 1 x 14 dní / 1,5 hod.
Street dance, Hip – hop, Disco tance a další jiné.
Přijďte s námi do Tramtáryje rozpohybovat své tělo.
Vedoucí Monika Vinklerová

Videostudio / 8 – 15 let / 1,5 hod. / 1000 Kč
Práce s videokamerou a tvorba videofilmů na počítači,
účast na soutěžích. Vedoucí Mario Kučera
Letečtí modeláři / 7 – 19 let / 2 hod. / 1400 Kč
Stavba létajících modelů, účast na soutěžích.
Vedoucí Tomáš Weis
Akvaristika / 1. stupeň ZŠ / 1,5 hod. / 600 Kč
Pro děti ZŠ Felberova, ZŠ Fleberova po 15:00 - 16:30.
Vedoucí Mgr. Hana Mauerová
Robotika / 5. - 6. třída ZŠ / 1,5 hod. / 100 Kč
Pro děti ZŠ Felberova, ZŠ Fleberova - čas dle domluvy.
Vedoucí Mgr. Pavel Dědič
Enviromentální / od 4. třídy ZŠ / 1,5 hod. / 100 Kč
Pro děti ZŠ Felberova, ZŠ Fleberova - čas dle domluvy.
Vedoucí Mgr. Pavel Dědič
Ukulele / 18 - 99 let / 2 hod. / 900 Kč
Hra na ukulele, nácvik známých písní. Pro 10 zájemců.
Vedoucí Pavel Padyásek

Šachy / 6 – 18 let / 2x týdně / 800 Kč
Děti se seznámí se základy královské hry rozvíjející logické myšlení,
naučí se zapisovat partie a hrát s hodinami, zúčastní se několika
turnajů., SVČ.
Vedoucí Adolf Krušina, Vladimír Reidl
Hokejbal - elévové / 3 - 5 let / 2x týdně / Milan Sklenář
Hokejbal - přípravka / 5 - 7 let / 2x týdně / Zdeněk Beneš
Hokejbal - žáci / 10 - 15 let / 2x týdně / Patrik Hloušek
Hokejbal pro malé i velké na zimním stadionu ve Svitavách.
Cvičení rodičů s dětmi / 3 – 5 let / 1 hod. / 800 Kč
Pohybové a herní aktivity předškoláků, TV ZŠ Náměstí Míru,
15:45 -16:45 hod.
Vedoucí Ilona Snášilová, Robert Snášil
Cvičení s dětmi / 5,5 – 8 let / 1 hod. / 800 Kč
Pohybové, herní a míčové aktivity dětí, TV ZŠ Náměstí Míru,
16:45 -17:45 hod.
Vedoucí Ilona Snášilová, Robert Snášil
Jóga / 15 – 99 let / 2 x týdně / 700 Kč
Hathajoga, pranajama a relaxace.
Zaplatit celý poplatek nebo 20 Kč/ 1 cvičení.
Vedoucí Kateřina Stündlová

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Pro přihlášení na většinu kroužků či akcí využívejte
online portál přes stránky www.svc.svitavy.cz
v sekci PŘIHLÁŠENÍ.
Zde se velmi jednoduchým způsobem
prostřednictvím emailové adresy zaregistrujete
a můžete vybírat z naší nabídky zájmových úvarů
a akcí. Zde také naleznete velmi přehledný rozpis
zájmových úvarů a akcí, které jste navštěvovali
v minulosti, a na které jste přihlášeni v aktuálním
čase. Návod k práci s portálem naleznete tamtéž.

POKUD NEMÁTE ZALOŽENÝ EMAIL
- MŮŽETE NÁS NAVŠTÍVIT A VŠE VYŘÍDÍME OSOBNĚ.
Středisko volného času Svitavy
Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy

Newsletter vychází v elektronické podobě zpravidla jednou za čtrnáct dní. Newsletter nepodléhá jazykovým korekturám, za správnost odpovídá autor.
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