
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 

Krajský Den dobrovolnictví  

a Výtvarné řádění letos ve Svitavách 
 

PARDUBICKÝ KRAJ 
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA 

MATE ŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KR ŮČEK SVITAVY 

 
Krajský festival dobrovolnických aktivit se po 
loňské premiéře v Chrudimi přesouvá letos do 
Svitav. Ve čtvrtek 8. června ožije svitavské 
náměstí řadou aktivit pro děti a mládež, ale také 
pro starší generaci. Svou činnost totiž přijedou 
prezentovat dobrovolnická centra z celého 
Pardubického kraje.  
 
Akce se koná pod záštitou radního radního 
Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový 
sektor Pavla Šotoly a za podpory města Svitavy a 
Rodinných pasů. „Chtěl bych pozvat do Svitav 
nejen místní, ale také lidi z dalších míst, aby si 
udělali představu, kde všude dobrovolníci 
pomáhají. Pokud má někdo ve svém životě volnou 
kapacitu, určitě tady najde inspiraci, jak ji 
smysluplně využít ve prospěch potřebných,“ řekl 
Pavel Šotola. 
 

Vytvoření rekordu i bubnování 

Dopolední program od 9 do 12 hodin bude patřit 
především studentům středních a vyšších ročníků 
základních škol, kteří si kromě inspirativních 

informací odnesou i zážitek z hromadného bubnování s Tokhim. Účastníci se také pokusí o 
rekord, a to vytvořením netradičního nápisu „DOBROVOLNICTVÍ“. Přijďte přidat pomocnou ruku! 
 
Od 13:30 budou u kulatého stolu debatovat o možnostech rozvoje dobrovolnických center zástupci 
Ministerstva vnitra, radní Pardubického kraje, zástupci města Svitavy, Koalice nevládek Pardubicka 
a koordinátoři dobrovolnických center. Srdečně zváni jsou i zájemci z řad veřejnosti.  
 
 
 



Talentová soutěž a Výtvarné řádění 

 
Celodenně bude probíhat také Talentová soutěž Ruce pomoci – osobitá ztvárnění tématu (Ruce 
pomoci aneb – Kdy pomáhám já? Kdo jsou dobrovolníci? Kde se setkávám s pomocí?) je možné 
přinést předem do Krůčku nebo mohou vzniknout i na samotné akci. Zapojit se a získat hodnotné 
ceny věnované Rodinnými pasy mohou všichni od 0 do 18 let. Kdo získal výtvarné sady, flash disky, 
sluchátka a další drobnou elektronikou se dozvíme v 17:30 hodin. Soutěžit se bude ve třech 
věkových kategoriích. Podrobné informace k soutěži získáte na e-mailu: mary2@email.cz , tel. 
605 163 883. 
 
Od 15 do 17 hodin zveme rodiny s dětmi na tradiční Výtvarné řádění. Na náměstí zabaleném do 
bílého kabátku si pohrajeme s barvami a holicí pěnou, válečkováním, foukáním a stříkáním barev, 

zkrátka si užijeme to pravé řádění. Díky Dni 
dobrovolnictví bude pro účastníky ZDARMA!  
V 17 hodin pak společné tvoření završíme oslavným 
tancem se svitavským dětem známou Dubinkou a 
Notičkou z Krůčku! 
Organizačně akci zajišťuje Dobrovolnické centrum 
Krůček. To zahájilo svou činnost před dvěma lety, první 
narozeniny oslavilo loni benefičním koncertem. 
Organizátorka akce a koordinátorka centra doufá, že 
letošní akce přiláká co největší množství lidí. „Rádi 

bychom, aby se Dobrovolnické centrum dostalo do povědomí lidí, aby opravdu každý Svitavan věděl, 
kdo jsme, kde nás najde a s čím pomáháme,“ vyjádřila své přání koordinátorka Marie Blažková. 
V případě nepřízně počasí bude celá akce včetně Výtvarného řádění přesunuta do Fabriky.  

 

Více informací poskytne 

Soňa Nádvorníková, 737 518 999, sona.nadvornikova@gmail.com 
Marie Blažková, koordinátorka akce, 605 163 883, mary2@email.cz 
 

Soňa Nádvorníková 



 

Zprávy z Krůčku 
Dětská scéna - Krůček uzavřen 
V době konání Dětské scény od čtvrtka 8. do čtvrtka 15. června bude Krůček z důvodu zapůjčení 
prostor uzavřen. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou ve čtvrtek 8. června na náměstí 
během Dne dobrovolnictví. 
 

Vítání prázdnin s Piráty z Krůčku  

 

 
 
 V pátek 30. června od 15:30 s námi přijďte oslavit konec školního roku a přivítat prázdniny! 
Zábavným odpolednem vás provedou Piráti skoro z Karibiku v podání úžasné Káti a Jarušky! 
Animační program, stanoviště pro děti, ztepilí hasiči, kteří připraví moře pěny pro děti i hravé 
dospělé a nejedno překvapení k tomu. Rodinné vstupné pro členy 50 Kč a ostatní 70 Kč. Do pěny 
doporučujeme vzít s sebou plavky a ručník. 

 

 
 
 
 
 
 

 
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. 
 


