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1. června park Jana Palacha ožije dětským smíchem a radostí. Letošní svátek DEN DĚTÍ oslavíme poněkud jinak. Z parku se přesuneme
na náměstí, které proměníme na jednu velkou
hernu – proto také název HrajemeSy. Můžete se
těšit na organizace, které se věnují volnému času
dětí a připraví pro ně nejrůznější zábavné soutěže a atrakce. Na velkém pódiu budou probíhat
vystoupení dětí ze základních škol a zájmových
útvarů – večer koncert kapel The Pink Panthers
a Z-Band. Společně si zařádíme na skákacím hradu, vyzkoušíme nejrůznější deskové hry a zaposloucháme se do tónů mladých umělců ze ZUŠ.
A to ještě není všechno! Čeká na nás historická
střelnice s kolotočem, pouliční divadlo, dobový
fotokoutek s půjčovnou kostýmů a spousta další zábavy. Tak neseďte doma a přijďte za námi
Ondřej Komůrka
na náměstí.
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Koncem května slavíme již dvanáctým rokem v našem krásném parku Jana Palacha jaro
v plném rozpuku – tedy radujeme se ze záplavy úžasných kvetoucích rododendronů, které
vpravdě zaplaví polovinu parku – kolem jezírka – a my se nestačíme vynadívat na tu krásu…

Víkend plný zábavy

Víkend
plný

zábavy

Facebookový profil
Městské informační centrum Svitavy

Prožijte Svitavy ve fotografii
Fotogalerie městských akcí na Zonerama

Cyklobusy Českomoravským pomezím
nově už od 1. června!
I letos bude územím turistické oblasti Českomoravské pomezí projíždět několik cyklobusů, které
vás přiblíží k mnoha atraktivitám regionu i na řadu oblíbených míst v okolí. Velkou novinkou je
sjednocení a výrazné prodloužení období, kdy budou všechny cyklobusové linky v provozu. Nově
vyjedou autobusy už v sobotu 1. června a provoz ukončí až v neděli 29. září. Cyklisté i pěší turisté
tak budou moci využít služeb všech cyklobusů nejen o letních prázdninách, ale také po celý červen
a září. Cyklisté i pěší budou moci poznávat nejen krásy historických měst Českomoravského pomezí, ale také dalších zajímavých míst, jako jsou například zámek v Nových Hradech, Hřebečské
důlní stezky, Toulovcovy maštale, rozhledna Terezka či rozhledna na Kozlovském kopci. Cyklobusy pojedou také do Orlických hor a na Králický Sněžník. Na výlet se tak můžete od června do
září vydat pěti autobusy uzpůsobenými pro převoz kol a navštívit ještě více zajímavých míst než
v předchozích letech. Cyklobusy budou jezdit každou sobotu a neděli i o státních svátcích. Aktuální informace, mapa s trasami všech linek i leták s tipy na výlet budou uveřejněny v květnu. Další
informace a novinky o cyklobusu najdete také na facebooku Českomoravského pomezí. Všechny
domácnosti ve městech zapojených do projektu obdrží letáky s přesným jízdním řádem, mapkou
a několika tipy na výlet. Letáky budou k dispozici také ve všech informačních centrech regionu,
na autobusových nádražích a distribuovány budou i na nádražích a ve vlacích Českých drah.
Jízdní řády jsou k dispozici již nyní na www.ceskomoravskepomezi.cz/cyklobusy. ( jz)
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Podporujeme Světlušku:
přijďte do kavárny i na noční běh
Běh pro Světlušku budou hostit i Svitavy! V pátek 10. května můžete společně s námi pomoci
dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Pojďme i my ve Svitavách darovat nevidomým trochu světla…
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Je založen na solidaritě
a dobré vůli lidí, je oporou pro ty, kteří na rozdíl od zdravých lidí žijí „ve tmě“, bez pomoci jednoho
z nejdůležitějších lidských smyslů. Při běhu pro Světlušku nejde o čas ani co nejlepší výkon, jde
o zážitek a chuť pomáhat. Každý účastník totiž zaplacením startovného přispívá na pomoc lidem
se zrakovým postižením. Běhá se za tmy, večer, společnost běžcům dělají pouze jejich čelovky.
Trasy pro děti i dospělé povedou ve Svitavách v okolí rybníka Rosnička. Dětská měří 2,6 kilometru,
dospělí zvládnou 4,6 kilometru. Výběr necháme na vás, není nijak omezen :) Poběží se po trase
vytyčené světelnými tyčinkami, pořadatelé pohlídají kritická místa. Start i cíl běhu bude u chaty
Rosnička. Již od 19 hodin bude možné koupit startovné ve výši 100 korun a rovněž propagační
materiály Světlušky. Děti do 8 let mají startovné zdarma (bez nároku na čelovku). Připravujeme
i „výhodný balíček“, který bude k zakoupení dříve než u startu, a to už začátkem května v Městském informačním centru. Co bude tento balíček obsahovat? Jednak startovné za 100 korun
a také čelovku ve stokorunové hodnotě. Ti, kteří si pro tento balíček přijdou, nezaplatí jeho skutečnou hodnotu dvě stě korun, ale pouze polovinu – je to vlastně poděkování za to, že se běhu
zúčastní. Běh pro Světlušku bude odstartován v pátek 10. května ve 21 hodin, občerstvení zajistí
chata Rosnička a nebude chybět doprovodný program.
U Rosničky bude možné navštívit autobusovou kavárnu Potmě, která je dalším projektem Světlušky. Kavárna do Svitav přijede už v sobotu dopoledne, veřejnosti se otevře od 15 do 19 hodin
u rybníka Rosnička. V kavárně obsluhuje pět nevidomých číšníků za pomoci navigátora. Návštěvník zaplatí u vstupu 140 korun, dostane kávu a s sebou si může odnést i hrníček. Přijďte si vypít
voňavou kávu do prostředí, které jste pravděpodobně ještě nenavštívili. Lidé, kteří do kavárny Po
tmě zavírali, potvrzují, že je to zajímavý zážitek.
Světluška pracuje šestnáctým rokem. Do projektu se zapojilo už více než 80 tisíc dobrovolníků
a miliony dárců. Ve velkých městech běhají se Světluškou tisíce lidí, v menších městech stovky.
Že se Svitavy nenechají zahanbit? Pojďme také běžet pro Světlušku! (pá)

Porta Svitavám sluší aneb Písniček se držme
Už poosmé můžete přijít do příjemného prostředí Alternativního klubu Tyjátr na svitavské oblastní
kole Porty.
„Alternativní klub Tyjátr“ poosmé je pouze upřesněním prostředí, ve kterém se setkáme. Ve skutečnosti Porta ve Svitavách zapustila své kořeny již v roce 1976, kdy se zde uskutečnilo poprvé
Celostátní finále Porty ještě v bývalém Československu. Vstřícným prostorem pro uspořádání
hudební festivalu se stalo Divadlo JKP, nyní Lidové divadlo, které je po rekonstrukci opět přístupné veřejnosti. Ocenění Porty v roce 1976, za písničku „Slunce hladí záda“ autora Jiřího Michálka, získala svitavská country skupina Fialový Expres. Druhé národní finále Porty ve Svitavách
v roce 2004 našlo svou hlavní scénu v teplých letních dnech na plochodrážním stadionu. Soutěže
a hlavního galakoncertu čtyřdenní Porty se zúčastnilo více jak pět tisíc návštěvníků.
Po dlouhá léta se oblastní kola odehrávala v Ottendorfově domě neboli Červené knihovně. Nejkrásnější sál ve Svitavách měl možnost uvést na scénu kromě výborných hostů i své vlastní zástupce a budoucí vítěze Celostátního finále Porty skupiny Povijan (1985, 1986, 1989) a Točkolotoč (1985, 1986). Připomeňme si pohodové koncerty Pavlíny Jíšové, Wabiho Daňka a Miloše
Dvořáčka, Xindla X, Nezmarů, Žambochů a dalších muzikantů, kteří na Portě nejen zahráli, ale
ochotně se zhostili rolí porotců, bez nichž by soutěž nebyla soutěží.
Náš, počtem velice malý organizační tým, připravil soutěžní odpoledne a večer plný hudebních
překvapení a úžasných lidí, pro které je hudba a text nástrojem k vyjádření svých pocitů a životních
názorů. Hostem dnešního večera, kromě vítěze, bude folková skupina EPYDEMYE z Českých Budějovic, jejichž písně určitě zaujmou. Prožijte si atmosféru PORTY, festivalu trampských, folkových
a country písní, který Svitavám určitě sluší.
Stáňa Plívová
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Oblastní kolo Porty se koná v sobotu 27. dubna od 13 hodin v klubu Tyjátr. Vítěz oblastního kola
Porta Svitavy si zahraje na festivalu „Janouškovo Ústí, aneb muzikanti v Cakli“ v termínu 9. - 10. 8.
2019! Ve Svitavách jako host vystoupí českobudějovická skupina EPYDEMYE (www.epydemye.
cz), slovem vás provede moderátor Ondřej Komůrka.
V porotě usednou: Miloš Dvořáček, Stáňa Plívová (SBB - Svitavský BigBand, Povijan),
Jan Přeslička (Epydemye), Dagmar Veselá (PS Dalibor), Robert Křepinský (Trdlo).
PŘIHLÁŠENÍ INTERPRETI A USKUPENÍ
01. Lubyn
02. Vendolband
03. Pavel Čadek
04. Frappé
05. Radovánky France a Josefa
06. Milan Hobza
07. Alfasrnec
08. Zoltan Zlota Landori
09. Milan Šťastný
10. Láďa Zítka
11. Antonín Jarůšek
12. Melda spol
13. Hovaduo (lajt = -3)

Veliké poděkování patří firmě Geodézie Svitavy, díky které obdrží vítěz svitavského kola
Porty nádhernou vyřezávanou cenu z dílny
uměleckého řezbáře Petra Steffana!

Svitavské čarodějnice s Krůčkem
Pálení čarodějnic neboli filipojakubská noc je lidový zvyk, který je neodmyslitelně spojen s pálením
ohňů, rejem maskovaných malých i velkých čarodějnic, setkáním přátel. Letos se pořádání pálení
čarodějnic ujalo sdružení Krůček. V předvečer prvního máje se tedy můžeme potkat na Cihelně.
V úterý třicátého dubna začne na Cihelně program v 16 hodin. Dvě hodiny bude o zábavu postaráno hlavně pro děti, čekají je čarodějnická stanoviště a úkoly, nebude chybět ani kouzelník.
O půl šesté bude zapálen oheň pro děti, upálí se čarodějnice a na řadu přijde opékání špekáčků.
Na sedmou hodinu je plánováno zapálení velké vatry a večerní zábava s reprodukovanou hudbou. Občerstvení bude po celou dobu akce zajištěno v restauraci Na Cihelně.
Za rodinné vstupné coby členové Krůčku zaplatíte 50 korun, o dvacetikorunu více ti, kteří členy
Krůčku nejsou. V případě nepříznivého počasí se akce nebude konat. Aktuální informace hledejte
vždy na webových stránkách Krůčku a také na facebooku. (pá)

Alena Petrželová: Baví mě, že pionýr baví děti
V pionýrské organizaci působí více než třicet let. Začínala jako jiskřička, pokračovala coby pionýrka a v 15 letech se stala instruktorkou, posléze vedoucí. V současné době vede skupinu Správný
táborník, řadu let je hlavní vedoucí na letním táboře. Za to, jak se dětem dlouhodobě věnuje,
získala nedávno ocenění od ministerstva školství, stříbrnou medaili 1. stupně. Alena Petrželová,
zdravotní sestra, maminka dvou dětí, členka městského zastupitelstva, pionýrská vedoucí.
Měla prý štěstí na vedoucí, to ji asi inspirovalo k tomu, aby šla v jejich stopách. „Na začátku jsem
měla děti z 1. třídy a došla s nimi do devítky, ony pak většinou pokračovaly i na střední škole, takže jsem už odchovala pestrou věkovou partu,“ usmívá se sympatická zdravotnice. Přesný počet
mladých pionýrů si však nikdy nespočítala.
Aktivit mají v pionýru přehršel. „Co děti baví nejvíc? Asi hrát si,“ přemýšlí Alena Petrželová. Zabývají se také zálesáckými věcmi, jako šifrováním, vázáním uzlů, prací s mapou, poznávají přírodu,
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hrají různé hry. Každoročně se zapojují do dobrovolnického projektu 72 hodin neboli tří dnů
dobrovolnických aktivit po celé České republice. „Zapojit se může kdokoliv. Důležité je, že děláme
něco pro ostatní, někteří sázejí stromy, uklízí se v přírodě. My jsme třeba sbírali víčka pro postiženou holčičku, plyšáky pro děti na akutních příjmech nebo zdobili léčebnu dlouhodobě nemocných, aby se zde klientům veseleji žilo,“ říká pionýrská vedoucí. „A děti to baví hodně,“ dodává.
Oblíbené jsou výpravy za poznáním nebo cesty za krásami naší země. A pionýři také nadšeně
tančí, vymýšlejí choreografie, zdokonalují taneční kroky, dokonce si přivezli několik cen z celostátních akcí. Každým rokem se děti těší na letní tábor v Ostrém Kameni, vždy má konkrétní téma,
vloni se kluci a holky na dva týdny „přestěhovali“ do Hollywoodu, natáčeli filmy, na slavnostním
ceremoniálu předávali Oscary. „Ne, letošní téma neprozradím, je to pro děti vždy tajemství,“ vrtí
Alena Petrželová hlavou. „Ale vymyšleno samozřejmě máme,“ usměje se.
Je pro pionýra něco typické? „Myslím, že je jedno, jak se jmenujeme: pionýři, skauti, tomíci, junáci…když chcete pracovat s dětmi, pracujete. Důležité je, co dětem předáváte, jestli je to baví, jestli
to chtějí dělat, jestli si z toho něco vezmou do života. Mě baví, že naše aktivity baví děti, že jsou
spokojené a hlavně že se dokáží zabavit bez tabletu nebo mobilu,“ říká Alena Petrželová. Že jdou
v pionýrské skupině správnou cestou, potvrzuje i skutečnost, že se vracejí potomci někdejších
pionýrů. „Pamatuju si rodiče současných pionýrů, přesně vidím ty děti, kterými dnešní dospěláci
byli, a jejich děti jsou to samé,“ zamrká vedoucí.
Ocenění, které dostala, si váží, ale říká o něm, že nepatří jenom jí, patří všem. „Jako sestřička
pracuju od svých osmnácti let. Viděla jsem za tu dobu už hodně ošklivého, nemocí, smrti…děti
jsou bezstarostné, vyvažují to nemilosrdné v životě. Nabíjejí mě energií, pozitivnem. Dávají najevo,
že jsou rády, když se jim věnujete, obejmou vás, myslí na vás a někdy mě překvapí tak, že se mi
hrnou slzičky do očí,“ zadrhne se Aleně Petrželové trošku hlas. A s pionýrskou prací prý rozhodně
nekončí. Děkujeme za ni a hodně štěstí!
Petra Soukupová

Z jasné záležitosti Turů drama
Velikonoční svátky – neděli 21. a pondělí 22. dubna – zasvětili svitavští basketbalisté čtvrtfinálovým bojům play-off s týmem SLUNETA Ústí nad Labem. Na vítězství na zápasy vedou 2:0!
V prvním utkání vyhráli 95:83, ve druhém pak 87:76. Další zápasy Tury čekají venku, v Ústí nad
Labem hrají ve čtvrtek 25. a v pátek 26. dubna. Pondělí dramatické utkání popisuje článek na
www.nbl.cz:
Svitavští Tuři měli kliku, že jde „teprve“ o čtvrtfinále a tentokrát jim to na domácím kurtu ještě
prošlo. Pokud by je ale podobná ztráta suverenity a strach z výhry postihl proti kádrově vybavenějšímu protivníkovi, už by to vítězstvím skončit nemuselo. Ostatně i s oslabeným Ústím (stále
bez Šotnara) se po poztrácení téměř celého 21bodového vedení Svitavy několik minut musely
obávat, zda ještě druhé čtvrtfinále dovedou k dobrému rozuzlení.
Nakonec při mocném dotahování hostů ukázal největší statečnost ten téměř nejmladší, power
forward Luboš Kovář, který není zvyklý vystupovat do světel ramp pravidelně. Tentokrát jej ale
bylo třeba a v závěrečné sekvenci pro svůj tým doručil a dotlačil jej k vítězství 87-76, jež znamená
vedení Turů 2-0 po domácích utkáních.
Svitavy se od prvních minut hrnuly za jistými zakončeními zpod koše, a i když hosté volili častěji
strategii střel z jumpů, neboť pod koš se dostávali ztuha, skóre bylo dlouho vyrovnané. Za domácí
se do hry na všelijaký způsob brzy vložil forward O´Brien, který byl znát na útočném doskoku,
v obraně, v brejcích i v nájezdech do koše. Do druhé čtvrtiny Tuři nastoupili s malou pětkou
se dvěma rozehrávači Markem a Čížem (dále Slezák, O´Brien, Aiken), i tak ale byli dál cítit na
útočném doskoku, z nějž soupeře citelně ničili. A to se dlouho střelecky nevedlo playmakeru
Markovi, na nějž při clonách SLUNETA nasazovala nový typ krytí, a to přebírání pivoty, s nímž
si slovenský dirigent několikrát neporadil efektivně. Asistence mu však naskakovaly i tentokrát.
I když ale hosté, kteří ve druhém utkání více rozložili minuty, ztěžovali domácím spousty střel,
při dočasně hluchém úseku v útoku se jim Tuři v závěru půle i díky brejkům vzdálili na 50-39
a v prvních třech minutách třetí čtvrtiny udeřili zdánlivě rozhodnou šňůrou taženou stále lepším
O´Brienem na 62-41 v 25. minutě. Ztrácející a míjející SLUNETA tu vypadala na ručník, jenže po
dočasném vystřídání Marka se útok domácích zadrhl, hosté chytili střeleckou slinu a po každé
jejich trefě Tuři ztráceli půdu pod nohama, opouštěli kolektivní hru a kupili chyby.

newsletter města Svitavy

4/2019, www.svitavy.cz

A i když kvůli faulům vystřídal 13 minut do konce jediný rozehrávač Ústí Wisseh, forward Martin
za něj dokázal obstojně na několik minut zaskočit a jeho tým se prokutal 2:40 do konce až na
75-70. To už 4 minuty chyběl domácím osový dlouhý Aiken, ale v pravý čas jej hrou zády do koše
zastoupil Kovář, který trefil v časovém presu i delší dvojku a jeho otevřená trojka na 83-74 už na
začátku poslední minuty udělala nad zápasem kříž a zároveň završila jeho skvělou 10bodovou
čtvrtinu.
Vyrovnané střelecké pole Turů tvořili Slezák (16), O´Brien (15+18 doskoků), Marko (13+13 asistencí, 5 doskoků, 6F+), který zapsal druhý double-double v řadě, Aiken (13) a Kovář (12). Pandy
se opíraly o Houšku (16), Svejcara (14), Faita (11) a Wisseha (11+10 asistencí a 5 doskoků),
který zaknihoval rovněž druhý double za sebou. Svitavy dominovaly zpod koše (50-32), z brejků
(17-4), z šestek (18-8) a lepší byly i na doskoku (43-32).
Antonín Pištěcký (kouč SLUNETA Ústí): „Myslím, že se dá najít jedna paralela mezi prvním
a druhým utkáním, a to že jsme ztratili jednu čtvrtinu. V zápase 1 to byla čtvrtá, v utkání 2 druhá,
ale obecně v prvním poločase byla obrana šílená. V první čtvrtině z obou stran a je až zarážející, že
přitom, jak se oba týmy znají, padlo během prvních 15 minut tolik bodů. Svitavy se mohou opřít
momentálně o více hráčů a vždy „vyběhne“ někdo, kromě stabilního Marka a v obou utkáních
i Aikena, kdo se k nim přidá. Ve druhém utkání odehrál výborný zápas Sean O´Brien. U nás se
bohužel opory, hlavně Láďa Pecka, hrozně hledají, přitom my v téhle úzké rotaci potřebujeme
body a ty nám pak chybějí. Já samozřejmě mohu poděkovat klukům za to, že se nesložili a že jsme
byli schopni se do zápasu ještě vrátit. Nicméně dohánět 21 bodů na hřišti Svitav a přemýšlet nad
vítězstvím je skoro nereálné.“
Lubomír Růžička (kouč DEKSTONE Tuři Svitavy): „My jsme si řekli, že budeme chtít naši domácí
palubovku ubránit, seč budeme moct, a to se podařilo. Za dva dny vedeme 2-0, ale samozřejmě
můžeme hledat i nějaká negativa. Určitě to jsou propady, bodové šňůry. Poločas plus 11 bodů,
výborný vstup do 3. čtvrtiny, dostali jsme se na 62-41 a pak šňůra 0-11, do nás se vloudila nervozita i nepřesnost, a to byla voda na mlýn SLUNETY, leč podrželi nás zkušení hráči. Dneska
výborně zahrál Sean O´Brien, v koncovce nás osmi body podržel Luboš Kovář, který měl pevné
nervy. Udělal dobrá rozhodnutí, a za to jsem rád. Jsme rádi za vedení 2-0, ale zápasy byly nesmírně
těžké. Teď se musíme připravit na čtvrtek a pátek a pokusit se hned v následujícím utkání uspět.“
Filip Šmíd (forward SLUNETA Ústí): „Zápas jsme prohráli v prvním poločase, kdy jsme dostali
50 bodů. Kdybychom dostali v obou poločasech 37, tak bychom si odtud odvezli výhru, ale to je
kdyby… Musíme hlavně zlepšit obranu.“
Sean O´Brien (forward DEKSTONE Tuři Svitavy): „Zápas byl velmi fyzicky náročný. Oba týmy
byly unavené, ale i tak se hrálo nahoru dolů. My dobře atakovali vymezené území zpočátku, soupeř si vypracovával také dobré pozice. Ve třetí čtvrtině jsme odskočili, ale oni se vrátili. Vyhráli
jsme ale zaslouženě, když „Kovy“ dal velké střely v koncovce.“

Školáci nakoukli pod pokličku infocentru,
novinářům i televizi
Městské informační centrum (MIC) a svitavskou kabelovou televizi Comvision navštívili před
několika dny žáci šestých tříd ze Základní školy Sokolovská. V „íčku“ a televizním studiu strávili
svůj projektový den na téma mediální výchova. Dozvěděli se řadu zajímavých věcí, vyptávali se
a mohli si sami vyzkoušet, jaké je být novinářem a reportérem.
Vedoucí informačního centra Petr Šmerda pozval žáky do coworkingového střediska a představil
žákům svou organizaci, vyjmenoval služby, které v MIC poskytují, členy týmu, kteří se starají
o jednotlivé záležitosti. Hovořil také o zásadách komunikace, komunikačních modelech, verbální
a neverbální komunikaci, ukázal konkrétní gesta či postoje a vysvětlil, co znamenají a co z nich
lze poznat. „Mluvili jsme také o sociálních sítích, jak se v jejich prostředí chovat. Je potřeba apelovat na mladé lidi, aby byli v této oblasti co nejvíce obezřetní,“ podotýká Petr Šmerda. Žáci se
dozvěděli i o tom, že infocentrum má na starosti vydávání městského měsíčníku Naše město. „To
je zajímalo hodně, vydávají totiž svůj časopis. A ptali se, jak by mohli dostat do zpravodaje svůj
článek nebo fotografii,“ usmívá se vedoucí MIC.
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V televizi Comvision nahlédli školáci pod pokličku televizního studia, režie a střižny, a to pod
taktovkou Petra Horáka a jeho syna. „Žáci nejvíce ocenili možnost postavit se před kameru
a stát se na chvíli reportérem nebo respondentem. Dosud nevěděli, kolik mravenčí práce stojí za
jednou reportáží a co vše je možné díky technickým vymoženostem,“ říká učitelka ZŠ Sokolovská
Pavlína Šimková.
„Pro mě bylo novou informací třeba to, jaký je proces novin od napsání článků přes editaci až po
dopravu do schránky. Překvapilo mě, že se dá naše nálada odhadnout podle postoje nebo jak
máme založené ruce. V televizi mě překvapil proces, jak se natáčejí průzkumy, a moc mě bavilo,
když jsme zkoušeli natáčet rozhovory,“ říká Klárka. „Čas od času vídám reportáže v kabelové
televizi, ale nikdy jsem se nezamýšlel nad tím, jak konkrétně vznikají. Teď už vím, že je to velmi
zajímavá práce, která by mě bavila,“ poznamenal Štěpán. Lucku překvapilo, když slyšela, co vše
má informační centrum na starosti. „To mě trochu zaskočilo, myslela jsem, že zde podávají informace a prodávají mapy a suvenýry, ale infocentrum se stará ještě o fotodokumentaci, sociální sítě,
zpravodaj, newsletter…“ konstatuje Lucka.
„Při návštěvě informačního centra nás čekal nabitý program plný zajímavých informací: jak se
zpracovávají noviny Naše město, jak funguje newsletter, noviny, které se posílají přes internet…
moc mě to bavilo,“ podotýká Karolína. „Získal jsem spoustu nových zkušeností, v televizi jsme
zkusili namlouvat hlas k reportáži, vytvořit hudbu a střih nahrávky. Skvěle prožitý den,“ svěřil se
David. „Ani nevím, kde se mi líbilo víc, zda v infocentru či v televizi. V obou případech jsem zjistila,
co jsem doteď nevěděla,“ říká Jana. „V coworku jsme měli připravenou prezentaci o novinách, médiích a řeči těla. Většina věcí pro mě byla nová. Překvapilo mě, kolik práce je s novinami a co musejí
novináři všechno dělat. Také v televizi to bylo zajímavé, před kamerou jsme odpovídali, jaký je
náš oblíbený předmět a který naopak nemáme rádi. Rozhovor jsme sestříhali, nastavili přechody,
upravili zvuk, přidali popisky…celý projekt mě velmi bavil, už se těším na další,“ prozradila Tereza.
„Zjistila jsem, že práce v médiích je sice náročná, ale zajímavá,“ přidává Denisa. „Celý projektový
den byl zábavný a zajímavý. Kdybych měla hodnotit, dám výborných 10 z 10,“ dodává Veronika.
Děti i pedagogové oceňují obě návštěvy jako velmi zábavné a přínosné a školáci dokonce vyjádřili
přání podobný projektový den zopakovat. Petra Soukupová

Kulatý stůl: Jaké bude nové logo města?
Vážení a drazí Svitavané, přijměte naše pozvání na tradiční setkání s vedením města, které tentokrát výjimečně proběhne v aule Fabriky Svitavy (3. patro, dveře 3.08) v pondělí 29. dubna 2019
od 16 hodin. Tématem tohoto kulatého stolu bude „korporátní identita města Svitavy/nový vizuální styl města“. Kromě zástupců vedení městského informačního centra a vedení města dorazí
na setkání také dva brněnští hosté: Michael Pokorný (majitel, manažer a marketér agentury Koncepto) a Pavel Veselý (grafik a designér). Jiří Johanides
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