newsletter města Svitavy

7/2016, www.svitavy.cz

newsletter
MĚSTA SVITAVY

7 / 2016

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

Alice Štrajtová Štefková

Slavíme 760. výročí našeho města
První reálná zmínka o městě se datuje do poloviny XII. století, kdy sem přišli litomyšlští premonstráti a založili na levém břehu průzračné řeky kostel sv. Jiljí. Položili tak základy k osadě, kterou pojmenovali „Stará Svitava“. Uplynulo sto let a do těchto končin přicházeli němečtí osadníci,
které sem pozval biskup Bruno ze Schauenburka. Došli až do těchto míst a vystavěli, tentokrát na
pravém břehu, kostel Navštívení Panny Marie. Zájmy olomouckého biskupství a litomyšlského
premonstrátského konventu se vyostřily do sporu, jenž byl rozhodnut 6. listopadu 1256 smírčí
smlouvou. Listina, jíž je spor vyřešen, se považuje za „zakládací listinu města Svitav“.
VÍCE ZDE
V letošním roce si Svitavy připomínají 760 let od první zmínky o městě. A protože je třeba se
dívat zpět a i ve Svitavách je rozhodně na co navazovat, připravili jsme pro letošní rok program,
v němž jsou zařazeny i akce vycházející z naší historie. Oslavy jsme rozdělili do tří částí a nás čeká
v měsíci květnu první z nich. Ke každé ze tří částí oslav bude vydána reprezentativní tiskovina,
v informačním centru jsou k dispozici různé propagační předměty.
Město Svitavy ve spolupráci s místním klubem filatelistů letos vydalo vlastní edici pětadvaceti poštovních známek. Na jednotlivých známkách je pět nejvýznamnějších osobností města.
Vedle nich se v edici nacházejí fotografie svitavských kostelů a památek. Dále připomínají betlémářské tradice a znaky města. Série pěti známek s motivy lokomotiv a nádraží připomíná letošní
120. výročí železniční trati Svitavy – Polička. Vlastní arch známek je možné zakoupit za 550 Kč
v městském informačním centru a v městském muzeu. Určitý počet archů bude vyčleněn pro
prodej jednotlivých známek za 25 Kč/ks.
Součástí oslav budou další dvě velké akce: připomenutí 120. výročí železnice Svitavy – Polička
a Muzejní noc. A tak už v pátek 20. května můžete od 9 do 17 hodin navštívit svitavské nádraží, kde
si prohlédnete osm různých typů historických i současných lokomotiv. Nahlédnete do vagonů, ve
kterých se dozvíte vše o historii jízdenek, jejich vývoji, značení, uložení, vystaveny budou historické
artefakty z železnic a hlavně děti určitě potěší tři různá kolejiště, všechna v provozu.
V prodeji tu budou propagační materiály a známky k výročí trati. V kulturním centru Fabrika si
připravila pro školy prezentaci firma Merkur, můžete se přijít podívat se svými dětmi také. A v 17
hodin bude v muzeu zahájena muzejní noc, a sice velkou výstavou o železnici a křtem publikace
o dráze Svitavy – Polička. Během muzejní noci vás čeká překvapení – odhalení Keramické zdi
o historických objektech města v Klicperově ulici (to je ulička mezi budovami muzea a Policií
ČR), tajuplné prohlídky Ottendorferova domu v podání Docela MAlého divadla Radky Obloukové a členů Klubu esperanta ve Svitavách, koncert Jiřího Michálka a Pavly Boučkové.
Hlavní oslavy města nás ale čekají v sobotu 21. května. Na svitavské nádraží přijede první
vlak s parní lokomotivou v 8 hodin 19 minut a slavnostně ho přivítá stejně jako před 120
lety starosta města. Víme, že je to brzy ráno, ale přijďte jej pozdravit i vy – ten zážitek bude
určitě stát zato. Historických lokomotiv se v tento den zastaví na svitavském nádraží více,
s některými z nich můžete odjet do Poličky, kde je také připraven kulturní program, a dalším se
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vrátit. Odjezdy těchto vlaků najdete na přiloženém letáčku. Na osmé koleji bude po celý den
v provozu historická drezína Juraje Kováče. Od nádraží návštěvníky vždy půl hodiny po příjezdu
zvláštních vlaků odveze historický autobus Tatra do muzea na prohlídku výstavy o železnici a na
svitavské náměstí, kde je pro všechny připraven bohatý kulturní program.
Na náměstí zahájí provoz nová venkovní kavárna Floriánka, kterou si Svitavané postavili
v rámci projektu Svitavané sobě. V 9 hodin vás přivítá tým MC Krůček a SVČ Tramtáryje, aby
zabavily především děti. Mohou přijet na koloběžce, nebo i bez ní. Svitavský šachový klub uspořádá od 9 hodin před základní školou šachovou simultánku. V prostorách bývalého obchodu
OK1 bude probíhat od 10 do 17 hodin malování pro Venkovku. V 10 hodin přivítáme spanilou
jízdu historických kol kolem morového sloupu. V 15 hodin bude Floriánka slavnostně otevřena
a následovat bude hudební vystoupení kapely Syxtet, Kdokolif, Los Hongos, česko - polské
zpěvačky AGU a Dozing Brothers. Na zeď kostela se budou od 21:30 promítat filmy. Po celý
den bude zpřístupněna věž kostela na náměstí.

Blanka Čuhelová, Alice Štrajtová Štefková

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

Malování pro Venkovku pošesté
Jednadvacátý květen bude den, kdy se toho na horní části náměstí bude dít mnoho. Malíři
a malířky, kteří budou letos malovat pro Galerii Venkovka, se tentokráte sejdou v uprázdněném
prostoru bývalého obchodu OK1. Můžete se těšit na minivýstavu výtvarných objektů od malujících autorů. Jako obvykle můžete přijít nakouknout pod prsty výtvarníkům, jejichž obrazy možná ovlivní téma letošního narozeninového dne. Otvíráme v 10 hodin a zavřeme před koncertem
česko - polské zpěvačky Agu v 19 hodin. Vernisáž obrazů proběhne v tradičním termínu, a to
Jiří Sehnal

v pátek před poutí ke sv. Jiljí.

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

Šachová simultánka
Svitavský šachový klub uspořádá od 9 hodin v sobotu 21. května před základní školou šachovou simultánku. Jde o exhibiční vystoupení silného šachového hráče-mistra, který hraje
současně na více šachovnicích proti více hráčům najednou. Šachovnice jsou umístěny vedle sebe a produkující mistrovský hráč k nim postupně přistupuje. Jeho soupeř bezprostředně
svým tahem odpoví a mistr pak provede svůj tah a pokračuje k další šachovnici. Simultánka
bývá hrána obvykle tak, že mistr má na všech šachovnicích bílé figurky. Předběžně je dohodnuto, že s produkujícím „mistrem“ se utkají na 12 šachovnicích svitavští občané. Podmínkou
bude jejich dobrá šachová úroveň, která sev šachu vyjadřuje bodovou hodnotou - ELO rejtinkem. Protože u „mistra“ půjde o hodnotu přesahující 2000 bodů (hráči světové špičky
mají přes 2700 bodů a nejlepší svitavští hráči kolem 1900 bodů), bude podmínkou, aby se
s ním utkali jen hráči s dobrou šachovou výkonností. Předpokládá se, že tři šachovnice budou
vyhrazeny pro nadějné mladé svitavské hráče do juniorského věku a ostatní budou vybráni
z přihlášených dospělých zájemců. Domníváte-li se, že máte přiměřenou šachovou úroveň, můžete projevit zájem o hru na e-mail: eduard.jedlicka1@gmail.com do 18. května s tím, že uvedete
telefonický nebo e-mailový kontakt, na který obdržíte sdělení o tom, zda jste byli vybráni.
Eduard Jedlička
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiskoviny svitavských filatelistů
K výročí města a železnice se připojil také svitavský klub filatelistů. Společně s Letohradským
železničním klubem a firmou Antikvariát a filatelie ve Svitavách se zasloužily o vydání řady unikátních tiskovin. A tak si můžete v pátek 20. 5. ve vystavených železničních vagonech na svitavském
nádraží v čase od 9 do 17 hod. a v sobotu 21. 5. v historickém poštovním voze, který bude zařazen
ve vlaku s parní lokomotivou, zakoupit následující filatelistické materiály:
1. Známky s personifikovaným kuponem s přítiskem k tématu výročí (různé druhy).
2. Dopisnice pro vnitrostátní provoz nominální hodnoty „A“ s přítiskem (autoři Jiří Bouda, Eva
Chlubnová).
3. Obálku s přítiskem s námětem historické lokomotivy od autorky Evy Chlubnové.
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4. Pohlednici s námětem poličského nádraží od autora Jiřího Boudy, kterou lze dofrankovat na
Cartes maxima.
5. V plánu je i vlastní známka s námětem historických lokomotiv a historických nádraží z této trati.
Prozatím však ještě nebylo rozhodnuto.
V sobotu v poštovním voze za parní lokomotivou přibude ještě Pamětní list České pošty s příležitostným razítkem. Zájemci si budou moci nechat orazítkovat filatelistické celistvosti příležitostným
poštovním razítkem s datumem konané akce 21. 5. 2016 s námětem historické parní lokomotivy
od autorky Evy Chlubnové. Dále pak příležitostnou „R“ nálepkou, případně ještě na Poště 2 ve
Josef Vondráček

Svitavách-Lánech opatřit A-postkou.

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

Koloběžkuj do Tramtáryje!
Přijďte si s námi v sobotu 21. května od 9 do 12 hodin zasportovat na svitavské náměstí, protáhnout tělo a zažít sportovní dobrodružství. K dispozici budou připraveny koloběžky na vypůjčení,
nebo můžete přijet na své vlastní. Doporučeny jsou koloběžky s nafukovacími koly.
Čekají na vás tyto disciplíny:
Štafetový závod trojice + několik dalších účastníků na 760 metrů.
Závody jednotlivců, rodinné klání (dvou týmů proti sobě) a jízda zručnosti.
Společným úkolem účastníků je pokusit se najet dohromady 760 kol jako narozeninový dárek
našemu městu. Těšíme se na vás.

Lenka Waltová a Pavel Padyásek

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

Muzejní noc 2016: keramika, strašidla a hlavně vlaky
Už se ve svitavském muzeu stalo tradicí, že u příležitosti muzejní noci otevíráme sezónní výstavy
na celé letní turistické období. Letos se bude muzejní noc konat v pátek 20. května a zahájíme ji
v 17 hodin vernisáží velké výstavy o železnici, která zaplní skoro celé muzeum. Výstavu připravujeme s celou řadou velkých fandů železnice ze Svitav i okolí. V přízemí muzea najdete informace
a fotografie z historie železnice obecně, ale hlavně místní trati ze Svitav do Poličky, výstavní síně
v prvním patře budou věnovány především dětem. Najdete zde několik funkčních kolejišť, různé
modely lokomotiv a vagonů, celá jedna místnost bude věnována firmě Merkur. Největší atrakcí
na výstavě bezesporu se stane velké kolejiště Milana Meinzla, které bude v provozu na vernisáži
výstavy, poté celou sobotu 21. května a v průběhu výstavy vždy v časech, které se dozvíte na webu
muzea www.muzeum.svitavy.cz a také každý měsíc ve zpravodaji Naše město.
Nepřijdete ani o noční prohlídku Ottendorferova domu s divadlem DOMA, klubem esperantistů,
pohádkové příběhy Jana Karafiáta a Karla Čapka, tajuplnou podzemní cestu, strašidlo Kuli, unikátní kinematograf a písničky Pavly Boučkové a Jirky Michálka. A na Klicperově ulici vedle muzea
pro vás připravujeme společně s polskými výtvarníky překvapení: německé dějiny v českém městě
polskýma očima. Těšíme se na vás.

Blanka Čuhelová

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

Kavárna Floriánka
Kavárna je jedním ze zajímavých projektů, na kterém se podíleli sami obyvatelé Svitav. Od nápadu, který vznikl v hlavách několika nadšenců v loňském roce, nebylo daleko k realizaci. Materiál
dodala firma Nekvinda, budovu kavárničky a instalaci zajistil Sportes, návrhy lavic i interiérů Josef
Sehnal. Vysušení palet zajistilo Tesařství Zahálka. Výplň polštářů dodala společnost Fibertex.
Lavice sestavovali a natírali studenti všech svitavských středních škol, podsedáky ušily členky
Spolku patchworku při muzeu, v muzejních dílnách dobrovolníci namalovali originální hrníčky
pro kavárnu. Všem patří velké poděkování. Ale největší určitě Kamile Rybinové, která se uvolila
kavárna na náměstí provozovat. Přejme jí i obyvatelům a návštěvníkům Svitav, ať se kavárna stane
příjemným prostorem pro odpočinek a setkávání v následujícím letním období.
Blanka Čuhelová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Setkání k regeneraci sídliště u nádraží
Srdečně zveme občany ve středu 11. května v 17 hodin na setkání k etapizaci přeměny
prostranství na sídlišti u nádraží. Potkáme se v sále nově opravené mateřské školy na ulici
M. Majerové.
Zuzana Pustinová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odemykání Tiché Orlice
V sobotu 14. května zveme případné zájemce na vodáckou akci SVČ Tramtáryje Odemykání Orlice. Je to již tradiční akce SVČ, která je organizována jednou ročně u příležitosti otevírání
vodácké sezony. Plánovaná trasa po řece Orlici je z Týniště nad Orlicí do Třebechovic pod
Orebem. Sraz na akci je v sobotu v 7 hodin u restaurace Astra a předpokládaný návrat je mezi
17:00 – 18:00 hod. Trasa po vodě je pohodová i pro naprosté začátečníky, projíždí se krásnou
přírodou bez civilizace, řeka je klidná, samá zákruta a „meandr“ a jsou na ní tři peřejnaté úseky.
Kapacita je 40 míst (pod počet 20 dospělých se akce ruší).
Cena:
• děti do 15let = 200 Kč
• 15 – 99 let = 300 Kč
• rodiny (dospělý/dítě): 1+1 = 500 Kč,
1+2 = 600 Kč, 2+1 = 700 Kč, 1+3 = 800 Kč,
2+2 = 900 Kč, 2+3 = 1000 Kč
V ceně je zahrnuta doprava, rafty, vesty a pádla. Pro děti do 15 let je povinná přilba (např.
cyklistická, hokejová). S sebou jídlo+ nápoje na celý den, suché převlečení, obuv do vody. Přihlášky: do 6. května na kontaktní osobu: Pavel Padyásek, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz, mob.:
734 287 285.

Robert Snášil, ředitel SVČ Svitavy

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

36. národní soutěžní přehlídka amatérské fotografie
Slavnostní vyhlášení výsledků 36. ročníku Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 2016
a vernisáž nejlepších fotografií proběhne v sobotu 14. května. Porota již v polovině dubna fotografie, které byly do soutěže zaslány, hodnotila. Kategorie autorů do 21 let přinesla letos novinku.
Autoři museli fotografie zaslat do předkola, porota z nich vybrala 78 nejlepších, které postoupily
do hlavní soutěže. Tradiční hodnocení proběhlo pro autory bez rozdílu věku v kat. A1 (volné téma
- přímá fotografie zachycující realitu – celkem 428 fotografií od 70 autorů) nebo v kat. A2 (téma
experiment - fotografie jako fikce – celkem 129 fotografií od 28 autorů). Jednotným tématem pro
soutěž kolektivů byla „Komunikace mezi námi“. Celkem se letos v soutěži sešlo 736 fotografií od
107 autorů a 11 kolektivů. Vzhledem k souběžně probíhajícím oslavám 760. výročí města Svitavy
nebude letos výjimečně centrem fotografického dění svitavské muzeum, ale výstavy budou instalovány ve Fabrice, v nových výstavních prostorách kina Vesmír a třeba také v kavárně Rošambo,
v kavárně V Parku. Je nutno připomenout, že si letos opět dobře vedli také členové svitavského
fotoklubu.
Významnou novinkou je rozložení programu do dvou dnů – v sobotu kromě vyhlášení výsledků soutěže ve Fabrice (v 10:30) a zahájení výstavy (ve 12:00), diskuze a hodnocení fotografií
členy poroty, proběhne také od 14:00 prohlídka Svitav spojená s fotografickým workshopem Já
a sobotní Svitavy. Je to i výzva pro svitavskou veřejnost. Stačí si přinést fotoaparát, absolvovat
procházku po Svitavách, fotit, následně fotografie upravit a od 19 hodin fotografie z workshopu
prezentovat. Tedy příležitost pro všechny, kteří rádi fotografují. Nedělní program bude věnován
praktickým fotografickým činnostem (např. technice zvané struktáž), besedě s fotografem Ivo
Kornatovským, také pro začínající fotografy může být inspirativní seminář Jak vylepšit fotografii,
kterou povedou pracovníci ZONERU atd.
Přátelé dobré fotografie, přijměte tedy pozvání od pořadatelů Národní soutěže a výstavy amatérské
fotografie. Svitavy se o víkendu 14. a 15. května stanou centrem české amatérské fotografie.
Milan Báča
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Beseda s Petrou Procházkovou
Petra Procházková je humanitární pracovnice, novinářka, válečná zpravodajka a spisovatelka. Stala se známou především svým zpravodajstvím z válečných konfliktů, které vznikly po
rozpadu Sovětského svazu na Kavkaze. Pracovala jako zahraniční korespondentka v Rusku,
s Jaroslavem Štětinou založili soukromou novinářskou agenturu Epicentrum, která se specializuje na práci v krizových oblastech. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Berkat,
které se zaměřuje na humanitární a rozvojovou pomoc a uprchlíky. Za svou práci byla několikrát oceněna, např. Novinářskou cenou Ferdinanda Peroutky či Státním vyznamenáním
za zásluhy. Je autorkou knihy Aluminiová královna či Frišta. V současné době přispívá do
Lidových novin, komentuje aktuální dění – na Ukrajině, v Rusku i uprchlickou krizi (cestovala se syrskými uprchlíky z Turecka do Řecka). Beseda s Petrou Procházkou se uskuteční
Marta Bauerová

v úterý 10. května v 17 hodin v Ottendorferově domě.

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

Svitavský majáles
Již po dlouhá léta se tradičně v květnu koná každoročně studenty pořádaná akce – Majáles.
Rádi bychom vás i touto cestou na naši událost pozvali. Tradiční průvod městem se letos uskuteční opět i u nás, a to v pátek 13. května. Téma pro tento rok studenti zvolili SPORTOVCI,
a to všeho druhu. Náš průvod začne v 9:15 na parkovišti u Fabriky. Dále bude pokračovat přes
náměstí Míru do parku Jana Palacha, kde bude bohatý program, ve kterém vystoupí pěvecký
sbor Svitavánek, taneční skupina ARMADILLO a také skupina FLOW z Ústí nad Orlicí. Závěrem
dopoledního programu bude vyhlášení soutěže o nejlepší masky. Výherci se můžou těšit na
odměnu, takže snaha se rozhodně vyplatí!
Večerní program zahájíme v 19 hodin na Lánské zahradě (v případě špatného počasí v Coolna
klubu), kde budou účinkovat kapely Citizen 37, W.A.F, a jako hlavní hvězda oblíbený a u nás
velmi známý Cocoman s Wildou Pandou. Od půlnoci se o zábavu a dobrou muziku budou
starat BASSASINS aka Crashman & Gr3P & Dj Karpa.
Dopolední program je zdarma, na večerní program jsou potřeba lístky, které můžete zakoupit
v městském informačním centru, na recepci ve Fabrice či u některých pořadatelů Majálesu
na středních školách. Cena v předprodeji je 60 Kč, na místě 70 Kč. Věříme, že i letos dorazíte
v hojném počtu a společně si to zase všichni užijeme! Sportu a Majálesu zdar!
Tereza Petříková
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení sezóny s Bikers club ROAD35 Svitavy
JMáte rádi motorky? Pak nesmíte chybět na naší akci, kde uvidíte desítky krásných strojů
a nasajete trochu té motocyklové atmosféry. Již 13 let pořádáme pro příznivce motorek společnou první jarní vyjížďku spojenou s žehnáním motorek. Letošní akce bude mít nový kabát
a rozhodli jsme se změnit trasu i cíl akce. Vyjížďka se uskuteční v sobotu 14. května. Začátek
bude ve 13:00 hod u Autobazaru Zavadilka v Hradci nad Svitavou. Odtud společně vyjedeme
směrem na Letovice, podél Křetínky a dalších vesniček až do Poličky. Končit vyjížďku budeme
na svitavském náměstí, kde v místním kostele Navštívení Panny Marie v 16 hodin proběhne
krátká mše a poté přímo na náměstí žehnání motorek.

Bikers Club Road 35 Svitavy

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

Bloudění s mapou
V neděli 15. května je připraven pro všechny, pro něž je jízda na kole hlavně zábava, již 13.
ročník pohodové orientační cyklojízdy okolím Svitav Bloudění s mapou 2016. Jako již tradičně
jsou připraveny tři trasy 20, 40 a 60 kilometrů. Start je od 8:30 hodin ze zahrádky bowlingového
a squashového centra Na Střelnici. S sebou dobrou náladu a spoustu sluníčka.
Pavel Křivka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

â

newsletter města Svitavy

7/2016, www.svitavy.cz

Přirozený porod a těhotenství
- beseda s porodní asistentkou
16. – 22. května proběhne „Světový týden respektu k porodu“. MC Krůček se k této celosvětové kampani připojuje besedou ve čtvrtek 19. května v 10:30 v MC Krůček, na kterou
zveme všechny nastávající maminky a příznivce přirozeného porodu. Dotkneme se témat jako
je příprava na přirozený porod v těhotenství, komunikace s nenarozeným miminkem, sestavení
porodního plánu, šetrná životospráva nebo bonding – „zlatá hodinka poporodní“. Lektorkou
besedy je porodní asistentka a dětská sestra Lucie Přikrylová, která se část své praxe věnovala
nedonošeným dětem a po stáži v Londýně se nadchla pro myšlenku pracovat jako soukromá
porodní asistentka. Věří, že porod je zcela zásadním okamžikem v životě, protože se při něm
rodí nejen dítě, ale i matka, oba pak může ovlivnit pro zbytek života. Proto je třeba k němu
přistupovat ohleduplně a citlivě. Těšíme se na setkání s vámi.

Den země s Krůčkem – náhradní termín
Oslavy Dne země plánované na duben se kvůli nepřízni počasí bohužel nemohly uskutečnit.
O „Cestu do hlubin Země“ však nepřijdete! Zábavná stanoviště s ekologickou tématikou vás
za hezkého počasí budou čekat již v pátek 13. května od 15 do 17 hodin v parku Jana Palacha.
Tým MC Krůček
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drátování
Sobotní drátování na Riegrovce. Kdy: 21. května 2016 od 10 do 12 hodin
Účast hlaste prosím předem na mail prazanova@riegrovka.cz
Poplatek: 50 Kč na materiál.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

â

newsletter města Svitavy

7/2016, www.svitavy.cz

Svitavy
SLAVÍ NAROZENiNy
20. 5. PÁTEK
120. výročí trati
Svitavy - Polička, muzejní noc
VLAKOVÉ NÁdRAŽÍ, MUZEUM, OTTENdORfERůV důM

21. 5. SOBOTA
120. výročí trati Svitavy - Polička
VLAKOVÉ NÁdRAŽÍ, MUZEUM

zaHÁjení kavÁrenSkÉ
SezÓny / SvitavanÉ SoBĚ
HORNÍ NÁMĚSTÍ

9:00 koloběžkuj do tramtáryje

(jízdy a závody na koloběžkách pro celou rodinu)

9:00 Hrej si s krůčkem, prezentace stavebnice merkur
(zábavný program pro děti)

9:00 Šachová simultánka

(hra mistra současně na více šachovnicích proti více hráčům najednou)

10:00 Spanilá jízda historických kol
(průjezd skupiny fanoušků historických kol)

10:00 - 17:00 malování pro venkovku

(malování nových uměleckých děl v bývalé prodejně OK1)

15:00 Slavnostní zahájení provozu kavárny Floriánka
(přijďte si dát kávu do své vlastní kavárny)

koncerty:
15:00 Syxtet, 16:00 kdokolif, 17:30 los Hongos,
19:00 agu, 20:30 Dozing Brothers
Doprovodný program:
9:00 - 17:00 vyhlídka z věže kostela, 21:30 Promítání na zeď kostela (Svitavská klapka),
10:00 Prodej svitavských poštovních známek...

Slavte S nÁmi
www.svitavy.cz
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Akce navíc KVĚTEN 2016
MC Krůček

DATUM
popo
2.5.2.5.
út 3.5.
út 3.5.

st 4.5.
st 4.5.

ČAS
11:00 - 12:00
14.30-16.30
13:00-17:00
13:00-17:00
16:00-17:00
9:00 - 12:00
16:00 - 17:00

čt 5.5.
čt 5.5.

8:00 - 12:00
16:00 - 17:30

pápá
6.5.6.5.

9:00 - 12:00
15:00 - 17:00

nene
8.5.8.5.
- 13.5. 9:00 a 11:00
9. -9.13.5.
popo
9.5.9.5. 11:00 -12:00
14.30-16.30
10.5. 11:00-12:00
út út
10.5.
13:00-17:00
st 11.5. 9:00 - 10:00
st 11.5.
12.5.
čt čt
12.5.

9:00 - 12:00

AKCE

d

BESEDA - Občanská angažovanost* Aktivita po klubu rodičů
Klub pro starší děti - Učíme se pro život
Příprava dárků do porodnice* - Mezigenerační spolupráce v Krůčku

Dílna tvořivosti - papírová květina na větvičku

Jak ženy vnímají krásu - Dove, projekt Ambassadorky
Kurz emoční inteligence IV.*

Interaktivní KURZ PRVNÍ POMOCI s nemocnou opičkou a hodnou sestřičkou PRO DĚTI OD 3 LET aneb jak
se starat o své zdraví

Z provozních důvodů bude tento čtvrtek DOPOLEDNE VOLNÁ HERNA. Děkujeme za pochopení.
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra*
OBJEDNÁVEJTE SE na: katerina.ciencialova@email.cz

Pletení košíků z pedigu - hosté z centra denních služeb Světlanka

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: KOJENÍ
(PŘEDPORODNÍ KURZ IV*) 100kč /120kč OBJEDNÁVEJTE SE na: brezinovamarket@gmail.com či 773 584 851

DEN MATEK - PŘEJEME VŠEM MAMINKÁM ZE
JEN TO NEJLEPŠÍ!
SLADKÝ TÝDEN - Dopolední kluby s kávou a zákuskem pro maminky:)
BESEDA Co mi mé mateřství dává pro pracovní život?*

Klub pro starší děti - Učíme se pro život

"Pohlazení pro maminky" - PŘEKVAPENÍ:)
Dílna tvořivosti - keramika v Kavárně Domova na rozcestí, v Krůčku volná herna

Mrňouskovo zdravé vaření v Hlídacím centru BabyKrůček - Zelený Krůček

Workshop ŠŤASTNÁ MÁMA - ŠŤASTNÉ DÍTĚ*

OBJEDNÁVEJTE SE na: cuhelovamonika@gmail.com, 739 085 457
11:00 - 13:00 Klokanův kufr
15:30 - 18:00

Proměny pro maminky (líčení, účes, styling).

INFORMACE A OBJEDNÁNÍ na sona.nad@seznam.cz, 775 213 617

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VÝCHOVY, KOMUNIKACE V RODINĚ
13.5. 15:00 - 17:00
pápá
13.5.
(PŘEDPORODNÍ KURZ V*) 100kč /120kč OBJEDNÁVEJTE SE na: VIZ VÝŠE
16.5. 9:00 - 12:00
popo
16.5.
17.5.
út út
17.5.

st 18.5.
st 18.5.

OBJEDNÁVEJTE SE na: cuhelovamonika@gmail.com, 739 085 457
11:00 - 12:00 EKO Tvoření - Šašek z PET lahve
13:00-17:00 Dílna tvořivosti - Rozkvetlá zahrádka z moosgumi
15:00 - 17:00 Cesta ke zdraví - beseda s výživovou poradkyní Ditou Urbánkovou - Zelený Krůček
16:00-17:30

Žepa není řepa* – logopedická poradna - OBJEDNÁVEJTE SE na: alzbetar@centrum.cz

9:00 - 12:00

Kurz emoční inteligence V.*

15:00 - 17:00
19.5.
čt čt
19.5.

Workshop SEBEVĚDOMÁ ŽENA*

Bezpečný internet a kyberšikana - beseda s PhDr. Erichem Stündlem.

Vstup volný, v případě zájmu je nutné nahlásit účast na mckrucek@gmail.com, 737236152.

PŘIROZENÝ POROD - beseda s porodní asistentkou Lucií Přikrylovou
10:30 - 11:30
16. - 22 května je TÝDEN REPSKETU K PORODU
11:00 - 13:00 Klokanův kufr
15:30 - 18:00
16:00 - 17:30

pápá
20.5.
20.5. 9:00 - 12:00

Proměny pro maminky (líčení, účes, styling).

INFORMACE A OBJEDNÁNÍ na sona.nad@seznam.cz, 775 213 617

Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra*
OBJEDNÁVEJTE SE na: katerina.ciencialova@email.cz

Pletení košíků z pedigu - hosté z Domova na rozcestí

15:00 - 17:00

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: PEDIATRICKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE O NOVOROZENCE
(PŘEDPORODNÍ KURZ VI*) 100kč /120kč OBJEDNÁVEJTE SE na:VIZ VÝŠE

21.5.
soso
21.5.

9:00 - 12:00

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ "paletové kavárny" - FLORIÁNKY na náměstí
Do oslav se zapojuje i MC Krůček. Těšíme se s Vámi na viděnou při výrobě loutek či streetteachingu!

út út
24.5.
24.5.

9:00 - 12:00

Workshop OBDOBÍ VZDORU*

OBJEDNÁVEJTE SE na: cuhelovamonika@gmail.com, 739 085 457

10:30 - 12:00 Zdravý úsměv* - jak správně na zoubky Aktivita po klubu rodičů
13:00-17:00
st 25.5 10:30 - 12:00
st 25.5
26.5. 10:00 - 12:00
čt čt
26.5.
27.5. 10:00 - 12:00
pápá
27.5.
15:00 - 17:00
nene
29.5.
29.5.

Dílna tvořivosti - Obrázek z živých květin na plátně
Péče o pokožku - Ambassadorky

Mrňouskovo zdravé vaření v rámci Montessori hrátek

MALÍČKŮV DEN S MICKEYEM - zábávné dopoledne s postavičkami z Mickeyho klubíku

KRŮČEK PO KRŮČKU K NOVÉMU ŽIVOTU: REHAILITAČNÍ TECHNIKY, MASÁŽE NOVOROZENCŮ A PRVNÍ POMOC
U DĚTÍ (PŘEDPORODNÍ KURZ VII*) 100kč /120kč OBJEDNÁVEJTE SE na: VIZ VÝŠE
Společně na 4 kolečkách k Památníku včelích matek - akce Klubu českých turistů
Tip na dopoledne s kočárkem či odrážedlem:)

út út
31.5.
31.5. 13:00-17:00 Dílna tvořivosti - Květina z papírových kornoutků
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.
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Otevření
Křesťanského centra
ve Svitavách
Termín : 22.5.2016 ve 14:00
Místo: Pension Fontána
Srdečně vás zveme na oslavu svátku, který dosud
patrně unikal vaší pozornosti. 50 dní po Velikonocích
si část křesťanů připomíná svátek Letnice, ve kterém
se propojuje židovská víra s křesťanskou.
V současné době vnímáme ve společnosti sílící apel
na to, abychom si ujasnili, jaké hodnoty jsou nám
vlastní, z jakých kořenů jsme vyrostli a k čemu se
v časech nejistoty chceme vracet. Mnozí objevují sílu
a smysl v křesťanství.
A protože my už svůj život s Bohem žijeme, rozhodli
jsme se symbolicky během Letnic otevřít místo, kde se
budou moci lidé setkávat, hledat nový rozměr pro svůj
život ve vztahu s Bohem a nacházet pomoc a podporu
v těžkostech, které život přináší.
manželé Vítek a Vlasta Pechancovi

Program slavnosti:
• Slavnostní přivítání

• Prohlídka prostor a výklad
o neobvyklém stavebně –
technickém řešení (aneb jak z
vlhkého studeného sklepa udělat
suché příjemně vyhřáté místo)
• Krátký výklad o Letnicích, Duchu
svatém a specifikách letničních církví
• Představení pravidelného programu

v Křesťanském centru

espoléhej se na svou

• Občerstvení, prostor pro diskusi
a osobní rozhovory
• Připraven paralelní program pro děti

Nespoléhej se na svou sílu a moc, ale na mého Ducha.
Vždyť jsem všemocný Hospodin.
Zacharjáš 4,6 (SNC)

info@sanceprosvitavy.cz
Křesťanské centrum Svitavy, U stadionu 6, ) 734 369 114 (Vlasta)
www.facebook.com/acpolicka.cz  www.sanceprosvitavy.cz
(budova Pensionu Fontána)
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