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

květen

Studentský majáles
Když se podíváme do slovníku na význam slova majáles, tak zjistíme, že jsou to studentské
oslavy, pořádané k příležitosti příchodu máje, že jde také o oslavu krás studentského života, mládí a hlavně jara, ale také o kořeny sahající až do 15. století, kdy došlo k velkému rozmachu univerzit. Náš letošní majáles s tématem Co se skrývá pod mojí postelí se uskuteční
v pátek 12. května. Průvod započne svou spanilou jízdu v 9 hodin u Fabriky, navštíví náměstí
Míru a ukončí ji v parku Jana Palacha, kde se bude konat celý dopolední program, kterým
vás provede Adam Navrátil. Můžete se těšit na známé světové hity v podání Ondřeje Kučery, Petry Švancarové a Elišky Udržalové. Celý dopolední program bude ukončen vyhlášením
nejlepších masek a krále majálesu. Večerní radovánky začnou v 19 hodin na Lánské zahradě
(v případě špatného počasí v klubu Tyjátr), kde se vám představí poličská skupina Among
the Wasted, hudební skupina WAF a hlavní hvězdou večera bude Jakub Děkan se svou kapelou. O afterparty se postará DJ Karpa a celý program skončí ve 2 hodiny ráno. Na večerní
Pozor. Z důvodu konání akce bude
parkoviště mezi budovou městského
úřadu a kavárnou V Parku na ulici Dvořákova uzavřeno.

program jsou potřeba lístky. Ty koupíte v městském informačním centru na náměstí, na recepci ve Fabrice či u některých pořadatelů majálesu na středních školách, cena v předprodeji
je 70 Kč, na místě 100 Kč.

Adéla Hofmanová

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

Přijďte s námi přivítat jaro na motorce
Motoklub Road35 pořádá v sobotu 13. května pro motorkáře i nemotorkáře, srdcaře a všechny,
kdo mají rádi motorky a vše kolem nich - každoroční první jarní vyjížďku! Vyjíždět budeme ze
Březové nad Svitavou z Moravského náměstí - sraz je ve 12 hodin. Trasa povede přes Letovice,
Poličku do Svitav - 80 km. Příjezd na náměstí Míru ve Svitavách je plánován na 14:30 hodin, kde
se uskuteční mše při příležitosti žehnání motorek v kostele Návštívení Panny Marie.
K vidění bude spousta krásných strojů a dokonce nás svojí návštěvou poctí i Klub veteránů
z Litomyšle a vystaví svoje klenoty přímo na náměstí. Proběhne také ukázka první pomoci motorkáři při nehodě od profesionálů. Nejmenší se budou moct zabavit prohlídkou hasičského
vozu.
Pro každého, kdo si to bude chtít zkusit, tak k dispozici bude i mototrenažer jízdy po zadním
kole. Na Facebooku probíhá také tipovací soutěž na stránce Bikers Club Road35, které se můžou zúčastnit všichni a bude vyhlášená v odpoledních hodinách na náměstí ve Svitavách. Na
všechny se velice těšíme a doufáme v hojnou účast jak motorkářů, tak těch, kdo si jen chtějí užít
příjemně strávené odpoledne v naší společnosti.

Lucie Rulíšková a Míra Hladík

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

Akce Otevírání předzahrádek, která měla být spojena s žehnáním motorek, se z organizačních
důvodů ruší. Děkujeme za pochopení.
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Kulatý stůl pro studenty
Den před Majálesem - letos tedy ve čtvrtek 11. května - se koná od 10 hodin již tradiční setkání
studentů s vedením města Kulatý stůl: Co studenty trápí? V zasedací místnosti zastupitelstva
města budou studenti diskutovat se starostou Davidem Šimkem a místostarostou Pavlem Čížkem o tom, co město připravuje, co se v městě daří, či nedaří a co by se ještě mohlo zlepšit.
Zuzana Pustinová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spisovatel a grafik Martin Sodomka
osobností města
Již od roku 1999 volí každoročně Svitavský klub Laurus svitavskou osobnost, která následně
přebírá Výroční cenu klubu, pro kterou se vžilo označení Svitavský vůl. V březnu klub vybíral
z navrhovaných jmen svitavskou osobnost, a to za významný čin nebo dílo, osobnost, která se
zasloužila o slávu a věhlas města, o rozvoj, propagaci a reprezentaci Svitav.
Laureátem Výroční ceny Svitavského klubu Laurus za rok 2016 byl zvolen výtvarník, grafik,
ilustrátor, designer, vydavatel, autor dětské literatury, textař, muzikant a cestovatel Ing. Martin
Sodomka, a to za propagaci Svitav originální dětskou literaturou a výtvarným projevem.
Martin Sodomka se narodil 3. února 1968 ve Svitavách, absolvoval Střední průmyslovou školu
strojnickou v Chrudimi a v roce 1991 Fakultu strojní VUT v Brně (katedra management průmyslového designu). Začal pracovat jako konstruktér v TOS Svitavy, od roku 1993, kdy si založil
vlastní grafické studio, je na volné noze jako grafik. Od roku 1994 vytvořil přes 2500 knižních
obálek, zejména pro vydavatelství Computer Press. Tvoří také ilustrace ( je např. autorem dvou
digitálních obrazů v 1. patře svitavského kulturního centra Fabriky), loga (Fabrika, většina svitavských středních škol, Městské knihovny ve Svitavách, svitavského muzea a mnoha firem z
celé České republiky), firemní grafiku, grafické manuály, plakáty a kalendáře. Od roku 2012
vydává vlastním nákladem v Edici technických pohádek dětské knihy, kde mezi hlavní hrdiny
patří vrabčák Zíla a krysák Arny Jak si postavit auto (2012), Jak si postavit letadlo (2013), Jak si
postavit motorku (2014) a Jak si postavit dům (2015). V duchu těchto knih vydal také dvě leporela pro nejmenší - ještě nečtenáře - Arnyho dílna (2014) a Arnyho stavba (2015). V současné
době pracuje na nové knize Jak postavit železnici. Knihy, které se v České republice staly bestsellery, byly přeloženy do mnoha jazyků, a licence byly prodány do 14 zemí (Korea, Dánsko,
Itálie, Ukrajina, Rusko, USA, Německo, Holandsko, Čína, Lotyšsko, Francie, Španělsko, Polsko
a Turecko). K psaní technických dětských knih jej inspirovala vlastní renovace Škody Octavia
vyrobené v roce 1963 (s renovovaným vozem absolvoval cestu do Monte Carla a zpět). V roce
2016 v Městském muzeu a galerii ve Svitavách měl výstavu Jak postavit knihu. Martin Sodomka
je také autorem hudby a části textů rockové skupiny Kowalski, kde hraje na kytaru.
Veřejné slavnostní předání výroční ceny proběhne v pátek 12. května v 18 hodin v Divadle
Trám. Cenu předá spisovatel a nakladatel Oldřich Růžička a emeritní starosta města Svitavy
Václav Koukal. Během podvečera vystoupí skupina Kowalski. Součástí slavnostní akce bude
také autogramiáda, přítomní si budou moci přímo na místě zakoupit některou z knih Martina
Sodomky.

Milan Báča

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

Národní soutěž a výstava fotografie
Poprvé se konala národní soutěž a výstava amatérské fotografie už v roce 1970 v Brně, po pár
letech se přesunula do Olomouce a Kolína. A od roku 1996, tedy již po dvaadvacáté, je jejím
přístavem město Svitavy.
Rukama děvčat ze střediska kulturních služeb prošlo letos 859 snímků od 148 autorů
a 10 kolektivů. Hodnocení snímků je vždy v gesci odborné poroty, jejímž předsedou byl pro
letošní rok doc. Josef Ptáček. Potěšující je, že se Svitaváci v celostátní konkurenci neztratili.
V anonymním hodnocení získal náš Fotoklub první cenu a fotografie svitavských autorů najdete
mezi snímky vybranými na výstavu. Premiéra výstavy se bude konat jako v minulých letech ve
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svitavském muzeu, její reprízy v Praze, Plasech, Turnově a Nitře na Slovensku. Ale fotografie
najdete i v dalších místech města, ve Fabrice, kině Vesmír, v kavárně V Parku či v kavárně Rošambo.
Kromě soutěže a výstavy jsou na víkend v polovině května plánována také fotografická setkávání. Ve Svitavách a letos poprvé také v Moravské Třebové. V pátek 12. května výstava na
šňůrách ve Fabrice, v sobotu 13. května vyhlášení výsledků v Ottendorferově domě, diskuze nad
vystavenými fotografiemi v muzeu, fotosafari v okolí Svitav, fotografická dílna v muzeu, setkání
generací, kolekce významných autorů, fotografické weby ve Fabrice. V neděli 14. května se akce
přesune na Foto-festival do Moravské Třebové, kde zájemce čekají výstavy a semináře Terezy
z Davle a kameramana Petra Koblovského. Nenechte si ujít svátek fotografie, který se v našem
Blanka Čuhelová

regionu koná pouze jedenkráte za rok.

Workshopy v muzeu
•
•
•

Ještě jsou stále volná místa na KAMENICKÝ WORKSHOP 13. května, který je připraven
jako rodinný.
Několik volných míst je také na SKLÁŘSKÝ WORKSHOP 20. května, který je připraven
pro dospělé (od 15 let).
Workshop PEČENÍ KVÁSKOVÉHO CHLEBA je přesunut z 6. května na 3. června.

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

Rozšíření městského kamerového systému
o kamerové body na budově muzea
Na konci dubna město Svitavy rozšířilo městský kamerový monitorovací systém o 4 stacionární
kamery umístěné na budově Městského muzea a galerie ve Svitavách (na snímku).
Cílem instalace nových kamer je objektivní zvýšení pocitu bezpečí občanů, kteří využívají velmi
frekventovaného podchodu u budovy PČR a Ottendorferova domu na náměstí Míru. Součástí
monitoringu je také ulice Klicperova a prostranství před Policií ČR a městským muzeem. Obraz
i záznam z kamer (na snímcích) využívá městská policie i Policie ČR.
S ohledem na celkový počet kamerových bodů bude obraz sloužit nejen pro okamžitou reakci
policejních složek, ale především pro prokazování protiprávního jednání v průběhu případného
vyšetřování, pro něž jsou záznamy z kamer významným důkazním prostředkem.
Dodávku a instalaci kamer provedla firma OR CZ Moravská Třebová. Náklady na nové kamery
včetně montáže a úpravy sítě činily cca 100 tis. Kč.

Erich Stündl

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

Workshop v knihovně
Lądek-Zdrój? Už jste toto sousloví někdy slyšeli? Vzpomenete si, v jaké souvislosti? Ekonomické? Politické? Historické? Kulturní? Jakým jazykem nám zní? A napadlo vás někdy, jak to máme
s polským jazykem? Rozumíme mu? Co naše mladá generace? A nestálo by za to, abychom se
o tom společně pobavili? Třeba v knihovně a při příjemném setkávání s osobnostmi polského
kulturního života?
Začněme třeba zajímavou besedou s polským spisovatelem Marcinem Mortkou, autorem
úspěšných dětských knih o Vikingu Tappim, které vydává brněnské nakladatelství Host (dobrodružné příběhy přátel z Šeptajícího lesa, kteří vědí, že „opravdové přátelství nepřemůže ani
oheň, ani led“ a že i ten nejmenší může přispět k celkovému dobru). Marcin Mortka je překladatel z angličtiny a norštiny (v současné době se z důvodu návštěvy České republiky učí česky),
píše především fantasy literaturu pro dospělé, v posledních čtyřech letech se věnuje psaní pro
děti a mládež. Zároveň s ním nás navštíví i dvorní ilustrátorka jeho knih paní Marta Kurczewská.
Město Lądek-Zdrój jako partner města Svitavy a naší knihovny nám může posloužit jako příjemný zdroj česko-polského poznávání. Přijďte ochutnat v pátek 12. května v 16 hodin! Těšíme
se na vás v dětském oddělení knihovny.

Marta Bauerová a Kateřina Stündlová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Spolek Hiporehabilitace se zabývá
ekologickou výchovou pro děti a mládež
Spolek Hiporehabilitace, z.s. v Janově se již několik let zabývá ekologickou výchovou pro děti
a mládež. Každoročně na statek do Janova tak přijíždí 600 dětí z okolních mateřských školek
a škol. I v letošním roce pro děti připravujeme atraktivní program. Díky podpoře Pardubického
kraje vzniká na dvorku zastřešený Herní koutek se zvířátky pro ty nejmenší děti. Tento koutek
má napomoci dětem porozumět více souvislostem v environmentálních programech.
Mimo jiné spolek na tento rok nabízí tyto programy:
1. Co slyší psí uši, aneb poznávejme jejich duši - preventivní program s pejsky. Naši pejskové
jsou speciálně vycvičení, jsou kvalifikovaní k těmto programům díky úspěšnému složení canisterapeutických zkoušek. Pejsci Vám zatancují nebo zahrají fotbal.
2. Hravě, zdravě u koníků v Janově – beseda o koních a vození na koních. Koníci, kteří figurují
v našich programech mají specializační zkoušku koní pro kontaktní terapie s dětmi.
3. Tvoření na vsi - ekodílničky, práce s přírodními materiály, pouze v roce 2017 ZDARMA
4. Hrátky na vsi - sportování v přírodě, tradiční venkovské hry jako šťouchání kuliček, točení
káči, apod. ZDARMA
5. Sibiřská zima se samojedy - dětem přiblížíme zábavnou formou plemeno psů samojedů
a život eskymáků, děti se svezou psím spřežením ( v zimě se sáněmi, v létě s vozíkem)
6. Herní koutek se zvířátky
– v zastřešených prostorech přírodní herní koutek se zvířecí tématikou
Těší se na Vás tým Hiporehabilitace Baneta, z.s. www.baneta.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biatlon pro každého
Přijďte si vyzkoušet letní biatlon – kombinaci jízdy na kole a střelby ze vzduchovky. V neděli
7. května vás na Svitavském stadionu čekají závody pro všechny věkové kategorie.
Stačí mít svoje kolo, vzduchovku vám půjčíme. Bližší informace a přihlášku najdete na: www.
biatlonsvitavy.wz.cz nebo na facebooku Biatlon Svitavy. Neváhejte se přihlásit, těšíme se na vás!
Jan Kopřiva, Martin Švejcar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojďte nám naproti
Celkový obraz Svitav je tvořen zejména báječnými lidmi, kteří tu žijí. Pozitivní atmosféra se
přelévá do všech činností v našem městě. Všichni se rádi bavíme, potkáváme se se svými
přáteli a sdílíme zážitky všedních dní.
Rádi bychom neustále zvyšovali úroveň společenského života, proto vás prosím o vyplnění
dvou otázek v minianketě v odkazu níže. Jde jen o pár vteřin :) Děkujeme.
Petr Šmerda, MIC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minianketa k newsletteru ZDE.
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hřebečský
slunovrat
17.6.2017
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hřeBeč

festival hned vedle vás!
ZAčÁTek Ve 14:00
mandrage The ŽLAb
stromboli ZZnilTOP ReVIVAL
autobusová doprava zdarma
(Svitavy, koclířov, moravská třebová)
vstupné 170 kč na místě,
120 kč v předprodeji:
svitavy: mic, FABRIKA
moravská třebová: ic, muzeum (SKS)
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Šumava
19. - 22. 5. 2017 / 2.090 Kč

Výlet na Stezku korunami stromů - Neuschönau v Národním parku Bavorský les, turistika
v oblasti Luzný a Vyšší Brod, vodní turistika na raftech do Českého Krumlova.
Celý víkend bude nabitý programem. Ubytovaní budeme v kempu u Vikinga v chatkách, stravování
bude formou plné penze. V sobotu zahájíme výletem na Stezku korunami stromů - Neuschönau
v Národním parku Bavorský les. Odtud naplánujeme trasu v oblasti Luzný (přírodní útvary
jako soutěska Martinsklause, „ďáblova jáma“ Teufelsloch nebo „žebřík do nebe“ Himmelsleiter
jsou jen některé ze zajímavých míst turistické oblasti pod Luzným, se kterými se setkáte na trase
z obce Waldhäuser ke granitové „koruně“ na vrcholu Luzného ve výšce 1373 m n.m.).
V neděli brzo ráno se nalodíme na rafty a z kempu sjedeme do Českého Krumlova
(8 km, 3 hod. cesty). Pokud nebudete chtít na rafty, můžete se do Krumlova svést autobusem a celý
den věnovat prozkoumáním tohoto krásného města. V pondělí nás čeká celodenní turistika
v okolí Vyššího Brodu - možnost výběru - Kraví hora či turistická stezka Radvanov.
V ceně je zahrnuta doprava autobusem, ubytování, plná penze, zapůjčení raftů a pojištění.

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

společně :)
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RODINNÝ KAMENICKÝ
WORKSHOP
Sobota 13. května 2017
8 – 16 hodin
Chcete tvořit
společně se svými dětmi
a nemáte kde?
Využijte možnosti
strávit společný čas
v muzejních dílnách
s výtvarnicí a kamenicí
Vítězslavou Morávkovou.
• Maximální počet účastníků je 10 osob
• Program je určen pro rodiče s dětmi
• Své originální výrobky si každý odnáší domů
• Cena workshopu je 400,- Kč /dítě a 600,- Kč /dospělá osoba

V ceně je mzda odborného lektora, materiál, zapůjčení všech pracovních a ochranných
pomůcek, oběd a pitný režim.

Zájemci se mohou hlásit
v Městském muzeu a galerii ve
Svitavách
na tel.č. 461 532 704 nebo
734 809 565
lektor@muzeum.svitavy.cz
kontaktní osoba Jitka Olšánová
Projekt muzejní animace – zpřístupnění postupů
tradičních řemesel
je realizován za přispění Pardubického kraje.

SKLÁŘSKÝ
WORKSHOP
20. května 2017
8 – 13 hodin

Chcete aktivně
strávit sobotní
dopoledne
ve svitavském
muzeu
ve společnosti
mistra sklářského
řemesla?

pro dospělé
V muzejních dílnách se naučíte pracovat se sklem,
vyřezat potřebné tvary, které vlastnoručně spojíte ve svoji jedinečnou
vitráž. Pomáhat a radit bude sklář a výtvarník Vladimír Gracias.
Vyrábět se budou vitráže k zavěšení do oken nebo jednoduchý svícen.
•
•
•
•

Maximální počet účastníků je 10 osob
Program je určen pro zájemce od 15 let
Výrobky si každý odnáší domů
Cena workshopu je 400,- Kč /osoba

V ceně je mzda odborného lektora, materiál, zapůjčení všech pracovních a ochranných
pomůcek, pitný režim.

Zájemci se mohou hlásit
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách
na tel.č. 461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz
Projekt muzejní animace – zpřístupnění postupů tradičních řemesel
je realizován za přispění Pardubického kraje.
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Lékařské pohotovosti na měsíc květen
Zubní pohotovostní služba
1. 5.
MUDr. Bisová Iva 		
Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 461 352 210
MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253
6. - 7. 5.
8. 5.
MUDr. Fremuthová Marta Městečko Trnávka 5, 461 329 181
13. - 14. 5. MDDr. Gořulová Daniela Svitavy, Dimitrovova 799/4, 604 278 684
20. - 21. 5. MUDr. Kincová Milena
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
27. - 28. 5. MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134, 461 312 501
Pohotovost lékáren
1. 5. Dr. Max Lékárna (Kaufland), 8. 5. Lékárna na poliklinice
Lékařská pohotovostní služba ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, budova D - lůžkové ORL oddělení, 461 569 345,
všední dny 15:30 - 19:30 / So, Ne a svátky 8:00 - 14:00
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti ambulance LSPP/LPS, 461 569 239,
Pátek 18:00 - 21:00 / So, Ne, svátky 9:00 - 17:00 hodin
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti dětské ambulance,
vchod na levé straně, 461 569 270, So, Ne, svátky 8:00 - 18:00 hodin.

POZVÁNKA
NA SLAVNOSTNÍ PODVEČER A PŘEDÁNÍ

VÝROČNÍ CENY SVITAVSKÉHO KLUBU LAURUS
LAUREÁT PRO ROK 2016

Ing. Martin Sodomka
spisovatel a grafik
PÁTEK 12. KVĚTNA 2017 V 18:00 HODIN DIVADLO TRÁM VE SVITAVÁCH
PROMOTOR

Mgr. Oldřich Růžička, spisovatel a nakladatel

LAUDÁTOR

Václav Koukal, emeritní starosta města

Ukázky z knih M. Sodomky přečte Ing. Jan Moravec.
Vystoupí svitavská skupina Kowalski. Součástí podvečera bude i autogramiáda (knihy bude možné zakoupit na místě).
BRONZOVOU VÝROČNÍ CENU VYTVOŘIL AKADEMICKÝ SOCHAŘ MARTIN JANDA.

Výtvarník, grafik, ilustrátor, designer, vydavatel, autor dětské literatury, textař, muzikant a cestovatel Martin Sodomka se narodil 3. února 1968 ve
Svitavách, absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Chrudimi a v roce 1991 Fakultu strojní VUT v Brně (katedra management průmyslového
designu). Začal pracovat jako konstruktér v TOS Svitavy, od roku 1993, kdy si založil vlastní grafické studio, na volné noze jako grafik. Od roku 1994
vytvořil přes 2500 knižních obálek, zejména pro vydavatelství Computer Press. Tvoří také ilustrace (je např. autorem dvou digitálních obrazů v 1. patře
svitavského kulturního centra Fabriky), loga (Fabrika, většina svitavských středních škol, Městské knihovny ve Svitavách, svitavského muzea a mnoha firem
z celé České republiky), firemní grafiku, grafické manuály, plakáty a kalendáře. Od roku 2012 vydává vlastním nákladem v Edici technických pohádek dětské
knihy, kde mezi hlavní hrdiny patří vrabčák Zíla a krysák Arny: Jak si postavit auto (2012), Jak si postavit letadlo (2013), Jak si postavit motorku (2014) Jak
si postavit dům (2015). V duchu těchto knih vydal také dvě leporela pro nejmenší – ještě nečtenáře Arnyho dílna (2014) a Arnyho stavba (2015). V současné
době pracuje na nové knize Jak postavit železnici. Knihy, které se v České republice staly bestsellery, byly přeloženy do mnoha jazyků, a licence byly
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MC KRŮČEK
KVĚTEN - MÁJ, LÁSKY ČAS...
DATUM

ČAS

AKCE

po 1.5.
út 2.5.

13:00 - 17:00

st 3.5.

15:30 - 17:00

pá 6.5.

15:00 - 17:00

po 8.5.
út 9.5.

10:30 - 12:00
13:00-17:00

st 10.5.

16:00-17:00

pá 11.5.

15:00 - 17:00

Dílna tvořivosti - mezigenerační* - přáníčka do porodnice, od 15 hodin Ambassadorky - Pečeme s láskou - Hera
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - vozidla a helmy s sebou, starší sourozenci taktéž, rodinné vstupné 40,- Kč pro členy a 60,Kč ostatní, drobná odměna pro všechny účastníky
KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PŘEDPORODNÍ KURZ *- pediatrická a zdravotní péče novorozence pediatr MUDr. Olga Šauerová Možnost objednání i na jednotlivou lekci, 100kč členi, 120kč nečleni MC Krůček
OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com či 773 584 851
Den vítězství (konec 2. světové války) - Státní svátek - ZAVŘENO
Pečeme s láskou pro maminky - projekt Ambassadosky - Hera

Dílna tvořivosti - FIMO pro maminky - vyrábíme náušnice a mnoho dalšího
VSTUP DO ŠKOLKY V POHODĚ - interaktivní setkání* s psycholožkou Mgr. Monikou Čuhelovou
Chystá se vaše dítě do školky a vy přemýšlíte, co můžete udělat pro to, aby se mu tam líbilo a
abyste společně zvládli co nejlépe tuto životní změnu?
Co dělat, aby dítě neplakalo?
Jak s ním mluvit o tom, co se ve školce děje? Cena 70kč členi, 100kč nečleni MC Krůček,
objednání na mckrucek@gmail.com, 737236152, možnost hlídání.

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PŘEDPORODNÍ KURZ *- masáže novorozenců, rehabilitační techniky a
první pomoc dětem - zdravotní pracovnice Mgr. Kateřina Krausová. Možnost objednání i na jednotlivou lekci,
100kč členi, 120kč nečleni MC Krůček OBJEDNÁVEJTE SE na: viz výše.

ne 14.5.

DEN MATEK - přejeme maminkám vše nej:)

po 15. 5.

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY - KAMPAŇ RODINA OFFLINE - PŘIDEJTE SE, BUĎTE SPOLU!

15. - 22.5. TÝDEN RESPEKTU K PORODU

10:30 - 11:45
15:00 - 17:00
út 16.5.

13:00 - 16:00
16:00 - 18:00

st 17.5.

10:30 - 12:30

čt 18.5.

14:00 - 17:00

pá 19.5.

10:00 - 12:00

15:00-17:00
po 22.5.

16:00 - 19:00
18:15 - 19:45

út 23.5.

Sloupec1

Státní svátek - zavřeno

13:00 - 17:00
16:00 - 18:00

st 24.5.

16:00 - 18:00

pá 26.4.

15:00-17:00

po 29.5.

16:00 - 19:00

út 30.5.

15:00 - 16:00

st 31.5.

15:30 - 18:30

Zdravé zoubky - Jak na zubní hygienu i u těch nejmenších
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* - SETKÁNÍ V HERNĚ S BESEDOU - ALTERNATIVNÍ
KOMUNIKACE S MÝM DÍTĚTEM (jak to máme doma s komunikací, VOKS, strukturalizace, vizualizace)
objednávejte se na katerina.ciencialova@email.cz
Dílna tvořivosti - vyrábíme maňásky

Vyvážená strava pro celou rodinu - interaktivní beseda s výživovou poradkyní Ditou

Urbánkovou. Vstup 150kč členi, 200kč nečleni MC Krůček. OBJEDNÁVEJTE SE do 15. května na
mckrucek@gmail.com, 737 236 152
ZDRAVÉ NOŠENÍ A LÁTKOVÉ PLENY - beseda s praktickými ukázkami po klubu rodičů, vstupné
30,- Kč pro členy, ostatní 50,- Kč
Český rozhlas ve Svitavách - Krůček bude mít doprovodný program pro děti

Malíčkův den s Mickeyem - zábavné dopoledne pro děti s postavičkami z Mickeyho
klubíku v parku za bývalým DDM a ÚZSVM. Rodinné vstupné 50kč členi, 70kč nelčeni, sleva
KPZ VZP.

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PŘEDPORODNÍ KURZ *- psychologické askpekty výchovy a
komunikace - psycholožka Mgr. Monika Čuhelová. Možnost objednání i na jednotlivou lekci, 100kč členi,
120kč nečleni MC Krůček OBJEDNÁVEJTE SE na: viz výše.
KURZ EMOČNÍ INTELIGENCE* - třetí setkání s psycholožkou Monikou Čuhelovou

PROŽITKOVÝ TANEC - tanec pro osvěžení těla i duše s koučkou a lektorkou Klárou

Bartoníčkovou z Holic. Cena semináře: 170,- Kč členi, ostatní 200,- Kč, přihlašujte se na
mckrucek@gmail.com, nebo na tel. 737 236 152, omezená kapacita!

Dílna tvořivosti - Mimoni s překvapením
Žepa není řepa* - logopedická poradna, OBJEDNÁVEJTE SE na: navratilova@atlas.cz

Sdílením k přirozenému porodu* - sdílení porodních příběhů za podpory porodní

asistentky Zuzany Vocáskové. Možnost získat podporu, pocit sounáležitosti, nový úhel pohledu
nebo se inspirovat na cestě k dalšímu porodu. Zveme proto budoucí maminky prvorodičky i
vícerodičky. 70kč pro členy, 100kč pro nečleny MC Krůček, objednání na
mckrucek@gmail.com, 737 236 152

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PŘEDPORODNÍ KURZ *- sociálně-právní stránka těhotenství a
návštěva porodnice - sociální pracovnice Mgr. Markéta Březinová Možnost objednání i na jednotlivou lekci,
100kč členi, 120kč nečleni MC Krůček OBJEDNÁVEJTE SE na: viz výše.
KURZ EMOČNÍ INTELIGENCE* - čtvrté setkání s psycholožkou Monikou Čuhelovou

Valná hromada spolku (nebue dílna tvořivosti)
Minifocení - podrobnosti na plakátku
Seminář* To nejlepší pro nejmenší - Montessori principy ve výchově a přípravě prostředí pro děti 0 - 3 let,
Absorbující mysl, senzitivní období,seznámení s konceptem montessori přístupu s certifikovanou montessori
lektorkou Mgr. Soňou Nádvorníkovou. (150kč/200kč, možnost hlídání, OBJEDNÁVEJTE SE na: 737 236 152, email: mckrucek@gmail.com)

KONTAKT PRO VAŠE DOTAZY A AKTUÁLNÍ INFORMACE:
TEL.:737 236 152, E-MAIL:mckrucek@gmail.com, www.mc-krucek.cz, www.facebook.com/mckrucek
*Aktivity Centra pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV, Pardubickým krajem a městem Svitavy.

â

