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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy a informačního měsíčníku Naše město.
listopad 2015
							
Alice Štrajtová Štefková

Tradiční průvod za sv. Martinem
Ve středu 11. listopadu již tradičně proběhnou Svatomartinské slavnosti, které organizuje Středisko volného času
Svitavy ve spolupráci s OS Bonanzou, SKS a dobrovolníky. Akce začíná v 17 hodin u morového sloupu, kam přijede
Martin na bílém koni se svými pomocníky. Ten objede náměstí a potom se všichni seřadí do lampiónového průvodu
a v dlouhém lidském hadu, v rytmu
bubnu a za doprovodu světlonošů se
přemístíme do parku Jana Palacha, kde
na všechny přítomné bude čekat vyzdobený park. Na náměstí bude možno zapálit si lampióny od svatomartinského
ohně v podobě svíček. V parku bude
připraveno bohaté občerstvení, ohňová
show a drobná stanoviště pro děti (hrací karta 30 Kč). Hlavním organizátorem
akce za SVČ je Lenka „Krťa“ Waltová,
která tento lampionový průvod organizuje již několik let a určitě je zárukou
úspěchu. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Restaurace, které budou nabízet svatomartinské husy:
Astra, hotel Slavia, restaurace a bowling
Maják, hotel Schindlerův háj, restaurace
U Zvonečku, restaurace U Golema, restaurace Pod Hodinami a pizzerie No 10.
Robert Snášil
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Ohlédnutí za návštěvou prezidenta republiky
V rámci putování po Pardubickém kraji přijel prezident republiky Miloš Zeman s hejtmanem Martinem Netolickým
také do Svitav. Ve Fabrice je přivítal starosta města David Šimek, který jim byl po celý čas průvodcem. Miloš Zeman se
nejprve setkal se zastupiteli města, řediteli škol a organizací a následně v zaplněném sále také s veřejností. Po besedě
prezident ČR zavěsil stuhu na prapor města a přijal dar – skleněné hodiny a popelník v barvách města od uměleckého skláře Vladimíra Graciase. Poté se prezident republiky odebral do parku Jana Palacha, kde poklepal na základní
kámen nového závodu Schaeffler Svitavy. Aktu se zúčastnil člen představenstva společnosti Schaeffler Oliver Jung,
jednatel firmy INA Lanškroun Jan Goláň a další hosté. Na pozdní pracovní oběd byl prezident pozván do zrekonstruovaného hotelu Slavia na náměstí Míru, který bude pro veřejnost otevřen 11. listopadu. Po obědě odpovídal na
dotazy novinářů na tiskové konferenci. Návštěvu zakončil zápisem do knihy hostů. Ve Svitavách se Miloši Zemanovi
líbilo a celkově byl s návštěvou i její organizací velmi spokojen.

Zuzana Pustinová
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Víte, že...
...výlov Dolního rybníka ve Svitavách bude v sobotu 14. listopadu?
Prodej ryb proběhne na hrázi od 9 do 13 hodin.

Tvůrčí dílny pro děti i dospělé
V muzejních řemeslných dílnách, které byly postaveny a vybaveny před třemi lety díky evropským dotacím a městu
je pořád živo. Dnes je však nevyužívají pouze žáci základních škol, jak tomu bylo v prvních letech, alea na pokoukání a povídání s lektory přichází děti z mateřinek a konají se tu i tvůrčí dílny pro dospělé. Každý workshop má
své téma a účastníci si domů odnáší svůj, vlastnoručně vyrobený předmět. V říjnu jsme se sešli s mistrem sklářem,
Vladimírem Graciasem, a vyráběly se skleněné originální hodiny. A tak se absolventi mohou dnes doma návštěvě
pochlubit svým - funkčním výrobkem.
V sobotu 7. listopadu za námi přijede řezbář Petr Steffan, který poradí a pomůže vyrobit si drobnosti pro radost
do domácnosti. Možná domovní číslo, misku, šperk... Pro sebe, či jako dárek. Vždyť Vánoce jsou za dveřmi a dárek
vyrobený vlastníma rukama potěší dvojnásob. A autor Broučka na stadionu či Šnečka v parku Patriotů Petr Štefan
je zárukou inspirace a jistoty, že váš výrobek bude mít duši. Pár míst je ještě volných, tak neváhejte! Objednat se
můžete v muzeu na tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.

Blanka Čuhelová

Pozvánka na křest knihy
Jak si postavit dům
6. / Pá / 18:00 / kavárna V Parku
Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně zve na křest knihy Martina Sodomky Jak si postavit dům. Jde o poslední
autorovu knihu z Edice technických pohádek. Křest se uskuteční v pátek 6. listopadu v 18 hodin v kavárně V Parku,
knihu pokřtí zednický mistr Miroslav Myška, zahraje kapela Marx on Mars.
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Pozvánka na vernisáž IPSP
(Interaktivní periodické soustavy prvků)
12. / Čt / 17:00 / městská knihovna
Jedná se o interaktivní a didaktické zpracování periodické soustavy chemických prvků. Model je přihlášen k patentové ochraně a bude pojištěn na částku 200 tis. Kč. Autorem myšlenky, hlavní zhotovitel, autor uspořádání
a zpětné vazby prvků je Juraj F. Kováč, ROSA, nezávislá vodohospodářská laboratoř. Autorem zapojení elektroniky
je technik Pavel Závada, TV servis Václav Římal.

Den poezie
18. / St / 14:00 - 18:00 / městská knihovna
Městská knihovna se v měsíci listopadu zapojí do celostátního festivalu Den poezie, tentokrát na téma Živá poezie.
Během týdne od 16. do 20. listopadu zahájíme festival na základních a středních školách prezentací zajímavých
ukázek současné poezie.
Na středu 18. listopadu je připravena přednáška Jany Trojanové na téma Zásady recitace, praktická dílna zaměřená
na pomoc s výběrem textů k přednesu a ukázky práce účastníků loňské recitační soutěže.
Program:
14:00 - 15:00
přednáška s herečkou, recitátorkou a moderátorkou, častou porotkyní recitačních soutěží
v okresním i krajském kole Wolkerova Prostějova Janou Trojanovou na téma Zásady a chyby v recitaci
15:00 - 15:30 přestávka na malé občerstvení
15:30 - 16:30
práce s knihami a texty, výběr textů (nejen poezie) vhodných k recitaci, spolupráce s bývalými recitátory (rady
ohledně vhodnosti textů, přiměřenosti věku recitátora...).
16:30 - 17:00 přestávka na malé občerstvení
17:00 - 18:00
podzimní přehlídka recitace (ukázka přednesu loňských recitátorů)
Programu je možno zúčastnit se např. pouze v jednom bloku. Zváni jsou žáci, studenti, učitelé a rodiče a v neposlední řadě i všichni milovníci uměleckého přednesu.

Kateřina Stündlová

Učíme se s Tobiášem aneb jak na výslovnost
18. / St / 17:00 / aula Fabriky
Městská knihovna již třetím rokem realizuje projekt Učíme se s Tobiášem, který se věnuje dětem se specifickými
problémy učení a řeči. Ve fondu knihovny najdete logopedické a didaktické pomůcky; tento rok jsme dokoupili
tzv. Motanice, které rozvíjí logiku a zručnost, dále výukové karty Logico primo a Logico piccollo určené k rozšíření
slovní zásoby, čtenářských dovedností, prostorového i vizuálního vnímání. Vhodné pro děti s poruchou čtení jsou
i audioknihy a komiksy. Rodičům a pedagogům MŠ je určena přednáška PhDr. Pavly Sychrové, PhD. nazvaná Jak na
výslovnost aneb zvládni hlásky, písmena, která se uskuteční ve středu 18. listopadu v 17 v aule Fabriky. Přednáška
je zaměřena na logopedii v praxi - jak s dětmi správně nacvičovat jednotlivé hlásky a v jakém pořadí.
Marta Bauerová
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Prezentace na téma dřevo na ZŠ Felberova
Na středu 14. října připravila Střední škola technická Česká Třebová pro žáky osmých a devátých tříd zajímavý
dopolední program. Učitelé, odborní mistři i studenti jim poutavou formou vyprávěli o tom, kde všude nás v běžném životě provází dřevo. Seznámili žáky s různými zajímavostmi týkajícími se zpracovávání dřeva a přiblížili jim
práci mistrů, kteří se dřevem pracují. Součástí prezentace byla i praktická část, během níž měli žáci možnost sami si
vyzkoušet různé činnosti. Zkusili si například zatlouct hřebík, zavrtat vruty, a dokonce řezat dřevo. Ti méně zruční
si mohli sestavit dřevěné hlavolamy, vyluštit hádanky nebo sami navrhnout nábytek. Žákům se akce moc líbila
a těšíme se na další spolupráci. 		

ZŠ Felberova

Hrou proti AIDS
Ve středu 14. října se uskutečnila vzdělávací akce nazvaná Hrou proti AIDS, kterou každoročně pořádá SZŠ.
Také letos, stejně jako v předchozích letech, se jí zúčastnili žáci sedmých tříd ZŠ Felberova. Organizátoři nejdříve
účastníky rozdělili do pěti skupin, každá z nich se poté vystřídala u jednotlivých stanovišť, kde žáci dostávali různé
úkoly. Například měli formou pantomimy zahrát flirtování nebo rozchod s partnerem, na dalších stanovištích byli
poučeni o nebezpečí nákazy virem HIV a o ochraně před ní. U každého stanoviště byly jednotlivé skupiny bodově
ohodnoceny a jako odměnu si žáci odnesli drobné dárky, propisky a brožurky. Především ale domů odcházeli
obohaceni o řadu informací týkajících se viru HIV a nemoci AIDS. 				

ZŠ Felberova

Výcvik sebeobrany
pro pracovníky
Svitavské nemocnice
Dne 16.10.2015 se uskutečnila první část výcviku sebeobrany pro pracovníky Svitavské nemocnice v prostorách
Územního odboru Policie ČR ve Svitavách. Cílem výcviku je zvýšení bezpečí pracovníků Svitavské nemocnice při práci
s agresivními pacienty. Primárně je výcvik určen pracovníkům oddělení psychiatrie a psychoterapie, kde je vyšší míru
agresivity možno přičítat psychickému stavu některých pacientů.
Výcvik je jedním z opatření, na kterých se dohodli zástupci Platformy pro bezpečnost a veřejný pořádek města Svitavy s vedením Svitavské nemocnice nebo primářkou oddělení psychiatrie a psychoterapie. Výcvik, který probíhá
v prostorách Územního odboru Policie ČR, vedou zkušení policisté, kteří se profesionálně věnují výcviku svých kolegů, případně strážníků MP Svitavy. Na úvod seznámil přítomné s tzv. právním rámcem práce s pacienty z pohledu
zdravotníků i PČR npor. Mgr. Rostislav Bednář, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR ve Svitavách. Při svém výkladu vycházel přímo z příslušných právních úprav nebo vnitřních předpisů Svitavské nemocnice. Následoval praktický
výcvik, který byl tentokráte zaměřen především na odvrácení neočekávaného útoku. Veškeré nacvičované techniky
měly primárně charakter obrany při zachování maximální možné ochrany zdraví pacienta - útočníka a současně jeho
„lidské důstojnosti“. V dalších týdnech bude výcvik pokračovat nejen v prostorách PČR, ale přesune se i do prostor
oddělení psychiatrie a psychoterapie, kde v návaznosti na další opatření proběhne simulace společného zákroku
persoválu, hlídky MP Svitavy a hlídky PČR. O dalších podrobnostech budeme informovat.

Erich Stündl
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Podíl žen a mužů na moci v okrese Svitavy,
aneb proč je političek méně
Analýza projektu Ženská energie pro politiku odhalila, jaký je podíl žen a mužů na moci v okrese Svitavy. Konkrétně se
v jedné části zaměřila na rozložení sil mezi muži a ženami v zastupitelstvech obcí. Součástí bylo i dotazníkové šetření,
které zjišťovalo, jaký je přístup žen v regionu k politice, a to v širším slova smyslu.
Dlouhodobá diskuze nad genderovými tématy, která zahrnují mj. otázky podílu žen a mužů na moci, obvykle čerpá
z dat, která vychází z republikových průměrů. „Regionálně zpracovaná analýza předkládá informace, které jsou cenné, neboť popisují situaci v regionu, kde není patrný vliv velkého města,“ uvedla manažerka projektu Ženská energie
pro politiku Andrea Bělovská.
Ze statistické části analýzy vyplývá, že ženy v místních samosprávách mají v okrese Svitavy větší šance politicky uspět
především v menších obcích. Z množství 124 místostarostů/tek zastává tuto funkci 32 žen (26%). Spíš než ženu
jako hlavu obce, lze potkat dámu na pozici místostarostky. Z celkového množství 807 osob v zastupitelstvu je 31%
žen. Přesto v devíti procentech obcí v okrese jsou čistě mužská zastupitelstva, avšak neexistuje žádná obec, kde
by samosprávu vykonávaly pouze ženy. Aby situace nevypadala příliš pesimisticky, lze ze sebraných údajů vytvořit
„12 pro-ženských obcí“. Jedná se o obce do jednoho tisíce obyvatel, které mají procentuální zastoupení žen v politických funkcích větší než zastoupení mužů. Pouze těchto 17% obcí má většinové zastoupení žen ve své samosprávě,
ovšem však maximálně v poměru 6:4.
Jen pro zajímavost - do politiky se nejčastěji pouští ženy jako nezávislé kandidátky, nikoliv jako členky politických stran.
Dotazníkové šetření, které probíhalo v období od dubna do června 2015, bylo zaměřeno na téma politiky v regionu
a názorů na ne/zapojení žen do politiky. Realizátoři průzkumu zjišťovali, jak jsou ženy aktivní v politice, zda je jich
v politice dostatek, zda jsou samy členkami nějaké politické strany či hnutí nebo také chtěli znát důvody, proč ženy
v politice nejsou.
Ukázalo se, že si naprostá většina dotázaných myslí, že ženy do politiky patří a měly by tam mít své jasné zastoupení. Podle veřejnosti je žen v politice málo. Zajímavé byly i odpovědi na otázku, proč by mělo být více žen politicky
aktivních. Bezesporu proto, aby zaměřily pozornost na jiná témata, než muži, prosazovaly více prorodinnou politiku
(či „ženská“ témata obecněji). Zároveň by vyrovnanější počet žen a mužů reflektoval rovnoprávné zastoupení obou
pohlaví ve společnosti.
„Dosáhnout změny stavu ale zřejmě nebude jednoduché, protože veřejnost není nakloněna pozitivní diskriminaci,“
uvedla expertka a konzultantka gender a psychologie Monika Čuhelová. Potvrzují to i výsledky dotazníku. Většina
dotázaných uvedla, že by ženy měly mít podmínky při vstupu do politiky naprosto stejné jako muži.
Respondenti mají také jasno, proč je žen v politice málo. Podle nich upřednostňují péči o
rodinu, domácnost a děti před vstupem do politiky nebo je viněn stereotyp pokračující z historie, ba dokonce zde
panuje názor, že muži mezi sebe ženy nechtějí pustit. Velkou kapitolou je i téma sebedůvěry – položené do roviny,
zda na politiku ženy „mají“, a to nejen žaludek.
Projekt Ženská energie pro politiku si klade za cíl zvýšit zájem o veřejné dění mezi ženami. Jeho součástí je tedy
práce na poli vzdělávání tak, aby ženy lépe dokázaly uplatnit své schopnosti ve prospěch komunity. První vzdělávací
semináře projektu určené vybraným ženám se uskuteční v září. Témata spojená se sebepoznáním a sebevědomím
představí koučka Lenka Papadakisová ve dnech 23. a 24. září. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, tudíž je účast na seminářích pro klientky
projektu bezplatná.
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Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro
media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných
na www.politicka.cz
Celá analýza je k dispozici na http://www.politicka.cz/o-projektu/analyza-vstupni
Lenka Papadakisová je podnikatelka, vzdělavatelka, cestovatelka, hledačka moudrosti, koučka a průvodkyně osobnostním rozvojem leaderů a podnikatelů. V roli mentorky a konzultantky podporuje ženy v jejich podnikání. Vedle
tradičních forem vzdělávání je propagátorkou učení prostřednictvím příběhů. Facilituje councilové kruhy otevřené
komunikace. S podnikáním ve firemním vzdělávání začala v roce 1991, zakládala dvě vzdělávací společnosti Kredo
a Expertis (www.expertis.cz). Po roce 2010 iniciovala a spoluvytvořila několik společensko-vzdělávacích projektů,
jejichž záměrem je přinést do podnikání moudrost reprezentovanou principy užitečnosti, rovnováhy, jednoduchosti,
lidskosti. Změna podnikatelské kultury je pro ni prostředkem k ozdravení celé společnosti. Projekt a spolek Moudré
podnikání žen (www.moudrepodnikanizen.cz) podporuje malé podnikání žen v regionech, Transpedice - cestování
za hodnotami společnosti a poznáním sebe sama, mediálně vzdělávací projekt Učíme se příběhy - mapuje inspirativní příběhy sociálních inovátorů.
Monika Čuhelová, gender expertka a psycholožka projektu, je mj. zastupitelkou Města Svitavy zvolená v posledním
volebním období za Sdružení pro město Svitavy.
Program Fond pro NNO podporuje projekt „Ženská energie pro politiku“. Program „Fond pro nestátní neziskové
organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací
prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku
k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako
na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí
a klimatické změny. Název projektu: Ženská energie pro politiku

Číslo projektu: 3720007

Žáci ZŠ Felberova ve Velké Británii
První říjnový týden se učitelé a vybraní žáci naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, konkrétně do jižní Anglie. V Londýně si prohlédli Tower Bridge, katedrálu sv. Pavla,
Monument, London Eye, Big Ben, Westminster a další zajímavosti. Kromě Londýna navštívili také města Worthing,
Arundel, Brighton a Portsmouth. Ubytovaní byli v rodinách ve městě Worthingu, kde také tři dny navštěvovali
výuku v St. George‘s School of English a pod vedením odborných lektorů si zdokonalovali svou angličtinu. Domů
si žáci přivezli spoustu zážitků a nových zkušeností. 				

ZŠ Felberova
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Ruce pomoci aneb dobrovolnictví v Krůčku
Nové dobrovolnické centrum v Krůčku
Svitavy (27. října 2015) – Ve Svitavách vzniklo dobrovolnické centrum. Dobrovolná práce ve prospěch celku
je nyní organizována v Mateřském a rodinném centru
Krůček, z. s. Jeho služeb mohou využít neziskové organizace ve městě a jeho okolí. Dobrovolnictví, jemuž se ve
městě již nyní věnuje řada osob, tak získává legislativně
– právní rámec.
Dobrovolnické centrum Krůček se stalo vysílací i přijímací organizací pro dobrovolníky, kterým nabízí zaškolení,
dohled, pojištění a záštitu práce s přijímací organizací. „Dle dosavadních zkušeností předpokládáme, že nejvíce přijímajících organizací bude z neziskového sektoru. Ty se totiž bez práce dobrovolníků častokrát vůbec neobejdou,“
sdělila Markéta Březinová, která se v MC Krůček o dobrovolnické centrum stará. Kromě neziskovek se dobrovolníci
uplatní i v příspěvkových organizacích obcí nebo ve školství.
Dobrovolníkem či dobrovolnicí se může stát kdokoliv starší patnácti let bez ohledu na vzdělání. Stačí chuť poznávat
nové lidi, rozvíjet své dovednosti, prohlubovat si praxi a dělat veřejně prospěšnou činnost.
Kapacita dobrovolnického centra bude zatím omezená získanými financemi. Pro příští rok se předpokládá práce
s maximálně 32 dobrovolníky. „Odhadujeme, že budeme spolupracovat až s desítkou přijímajících organizací,“ doplnila ředitelka MC Krůček Barbora Hávová. MC Krůček má s dobrovolnickou činností již dlouholeté zkušenosti. Již od
roku 2009 je přijímací organizací pro evropské dobrovolníky. Evropskou dobrovolnou službu (EDS) umí zprostředkovat i místním zájemcům, kteří se tak mohou vypravit pomáhat do zemí EU. Nově vzniklé dobrovolnické centrum
je však zaměřeno na propojení místních dobrovolníků s místními organizacemi.

Evropská dobrovolná služba v Krůčku
Již po šesté Mateřské a rodinné centrum Krůček hostí evropské dobrovolníky. V současné době zde potkáte Sandru
Fernández Castañón ze Španělska z Madridu a Danu-Mariu Schulz z Německa z oblasti Hünfeld, které tady dobrovolně pracují a zároveň sbírají zkušenosti.
Své země budou prezentovat v rámci oslav 14. narozenin MC Krůček. Mezikulturní večer spojený s prezentací zemí
dobrovolnic se uskuteční 5. listopadu od 19.00 v Kafé Rošambo. Chybět nebude ani ochutnávka německé a španělské kuchyně. Na další zpestření večera upozorňuje dlouholetá koordinátorka EDS Jaroslava Herbrichová: „Na kytaru
nám k tomu zahraje a zazpívá naše bývalá dobrovolnice Anne-Lise pocházející z Francie“. Akce je otevřená široké
veřejnosti, zajištěn bude také překlad prezentací z anglického do českého jazyka.
Jedním večerem vše neskončí. V období od 27. října do 15. listopadu 2015 bude probíhat, rovněž v kavárně Rošambo, výstava fotografií španělské dobrovolnice Sandry. „Výstava bude mimo jiné dokumentovat prozatímní působení
dobrovolnic v našem regionu,“ uzavřela koordinátorka EDS a ředitelka MC Krůček Barbora Hávová. Akce jsou podpořeny Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.
Více informací poskytnou:
Bc. Barbora Hávová, bara.havova01@gmail.com, tel.: 733 518 999
Mgr. Markéta Březinová: brezinovamarket@gmail.com, tel.: 604 291 490
Ing. Petra Šudáková: Psudakova@seznam.cz, tel.: 730 521 648
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České filtry z Filtrex Svitavy míří do Číny
To, že z Číny míří na český trh řada výrobků za miliard korun, je známá věc. Jsou však také firmy, které do Číny úspěšně
vyvážejí. Svitavská společnost Filtrex s.r.o. získala velkou zakázku do Číny. Prosadila se tam se speciálními filtry, které
tam slouží převážně na filtraci řepkového oleje. „Největší trh světa je pro nás velkou výzvou. Prozatím jsme do Číny
dodali filtry na olej za jeden milión korun, plány jsou však daleko vyšší. Objem dodávek do Číny by mohl dosáhnout
v příštím roce 10 miliónu korun,“ řekl majitel firmy Bohumil Kopečný. Pro čínský trh firma vyvinula úpravu svého
standardního filtru, neboť zákazník z Číny požadoval filtr včetně čerpadla. Před první dodávkou do Číny probíhalo
asi čtyřměsíční jednání, které se týkalo hlavně provedení filtrů, použití filtrů a ceny filtrů. Do této doby firma do Číny
poslala celkem čtyři zásilky, které obsahovaly celkem 7 filtrů. „Náš zákazník v Číně je velmi spokojen s kvalitou filtrů,
proto s námi už podepsal rámcovou smlouvu, kde jsou stanoveny minimální odběry filtrů za rok “ dodal Bohumil
Kopečný. Filtrex je tradiční výrobce filtrů pro potravinářský průmysl, slouží tedy například pro výrobu vína, piva,
lihovin či olejů.

Bohumil Kopečný
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AKCE NAVÍC LISTOPAD 2015 - MĚSÍC PREVENCE A ZDRAVÍ
DENNĚ KLUBY RODIČŮ, INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ CENTRUM DLE PRAVIDELNÉHO PROGRAMU
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Vzdělávací přednáška pr. Ambasadorky – Praní a citlivá dětská pokožka: Persil a Silan

9-12

Kurz emoční inteligence II.* - vede Monika Čuhelová, cuhelova@svi.cz, 739 085 457

14-20

Seminář Podpora v r. projektu Ženská energie pro politiku - lektoruje Linda Maruščáková
Přednáška na téma Šikana ve škole a její prevence – jak jí rozpoznat, předcházet* - vede
ředitel Střediska výchovné péče Svitavska ALFA Mgr. Petr Dřínovský
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* – přijďte si k nám do Krůčku popovídat,
poradit, podpořit se. Hlaste se na katerina.ciencialova@email.cz
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Dílna tvořivosti* - tvoření z dýňových semínek - mozaiky, mandaly, obrázky
Seminář Networking v r. projektu Ženská energie pro politiku - lektoruje Ivana Bauerová
Kurz emoční inteligence I.* - vede Monika Čuhelová, 500Kč/kurz členové, 800Kč/kurz
nečlenové, kurz=5 setkání (přihlášky a info na: cuhelova@svi.cz, 739 085 457), učebna č. 2
Kurz první pomoci - 2. část dvoudílného cyklu, k.krausova@email.cz, tel. 733539810
Oslava 14. narozenin MC Krůček – přijďte s námi oslavit naše narozeniny, jak se patří, chybět
nebude dort, šampaňské a přijde i Mimoň, se kterým se můžete vyfotit
Kafé Rošambo - prezentace zemí Španělska a Německa očima dobrovolnic Sandry a DanyMarie s ochutnávkou jejich kuchyně - diskuze o zemích, o dobrovolnictví…
Klub rodičů dětí s poruchami autistického spektra* – přijďte k nám do Krůčku jen tak si
popovídat, poradit, sdělit si zkušenosti a podpořit se. Nahlaste se na
katerina.ciencialova@email.cz
Dílna tvořivosti* - Svatomartinský lampion - originální lampion pro svatomartinský průvod
nebo jen tak pro radost!
Beseda na téma základy čínské medicíny - něco z moudra našich předků v rámci eko projektu
Zelený Krůček – vede Dita Urbánková
BABYKRŮČEK - Mrňouskovo zdravé vaření v Hlídáčku, Pražská 2a – eko vaření
Přednáška na téma zdravá výživa pro děti i kojící matky - v rámci eko projektu Zelený Krůček
– vede Dita Urbánková
TianDe - přírodní kosmetika z Tibetu – po klubu představí Eva Janečková
Státní svátek – zavřeno

od
1045

161730
23.

AKCE

14-20

Alternativní vzdělávání předškolkových dětí – po klubu – eko - vede Lenka Hřibová
Workshop na téma Alternativní vzdělávání* předškolních a školních dětí s odbornicí
Lenkou Hřibovou z okresu Semily
EKO tvoření: Originální sovička - veselá sovička z materiálů "Co dům dal" - v rámci eko
tvoření Zelený Krůček
Dílna tvořivosti* - Adventní kalendář - originální, vlastnoručně vyrobený adventní kalendář.
Pro složitější variantu si přineste 24 dřevěných kolíčků s sebou!
Závěrečná konference projektu Učíme se navzájem spojená s výrobou adventního
kalendáře – senioři, seniorky a děti, přijďte si vyměnit své zkušenosti
Žepa není řepa* – logopedická poradna pod vedením zkušené logopedky Alžběty Kmoškové,
nutnost objednání na: alzbetar@centrum.cz
Rampouchová pohádka - Divadlo Jojo - v MC Krůček, Fabrika
80 Kč/rodina-členové MC Krůček (+ sleva 10% VZP KPZ), 120 Kč/rodina- nečlenové
Kurz emoční inteligence III.* - vede Monika Čuhelová, cuhelova@svi.cz, 739 085 457
Mrňouskovo zdravé vaření* v rámci montessori centra
Povídání o zdravém vaření s Ditou Urbánkovou - v rámci eko projektu Zelený Krůček
Beseda* na téma homeopatická lékárnička a posílení imunitního systému v zimním období
s Jitkou Novotnou po klubu
Velká adventní dílna tvořivosti – tvoříme adventní věnce a dekorace, cena dle využití
materiálu, objednávejte se na terca.veitova@gmail.com či tel. 737 236 152
Seminář Komunikace v r. projektu Ženská energie pro politiku - lektoruje P.Kvapilová,aula

Inovovaná a rozšířená nabídka poradenství v Krůčku, více v pravidelném programu.
Není-li uvedeno jinak, cena je na rodinu 30 Kč/členové MC Krůček, 50 Kč/nečlenové.

*CPR: Aktivity projektu Centrum pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Pardubickým krajem
a městem Svitavy. Informace: tel. 737 236 152, 733 518 999, email: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz
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Pavlína Šmerdová
tel.: 737 389 797 / e-mail: plavani.kajmanek@email.cz
facebook.com/kajmanek.pavlinasmerdova
www.kajmanek.cz

Kulturní nabídka
Pořádá Pragokoncert Bohemia. Prodej vstupenek v informačním centru. Vstupné: 150 Kč,
děti do 2 let zdarma

v roce 1990 s názvem „Hop Trop II“, byly hudebníkům předány „ZLATÉ DESKY“ a později
„PLATINOVÉ DESKY“. Vstupné: 350 Kč

6. Pá / 18:00 / kavárna V Parku

9. Po / 8:30 a 10:15 / Fabrika

14. So / 15:30 / Fabrika

Křest poslední autorovy knihy z Edice technických pohádek.

Mnohokrát a mnoha způsoby byla již vyprávěna jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších
pohádek. Zeptal se však někdo starého vlka,
jak tomu opravdu tenkrát bylo? Představení
spojuje živé herce s loutkami, setkáte se tak
s opravdovými postavami i jejich lipovými
dubléry (doporučeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ
+ veřejnost). Vstupné: 40 Kč

Kultura
Křest knihy Martina Sodomky
Jak si postavit dům

 20:00 / Fabrika
Sportovní ples - 20. výročí florbalu
Pořádá oddíl florbalu TJ Svitavy.

7. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny

Divadlo Koňmo: Vyprávění starého vlka
aneb Pravda o Karkulce

DROBNOSTI PRO RADOST
S PETREM STEFFANEM

 19:00 / Fabrika
RUDY LINKA TRIO - Acoustic & Electric

Tvůrčí řezbářská dílna pro dospělé s autorem Broučka na stadionu či Hlemýždí lavičky
v parku Patriotů, řezbářem Petrem Steffanem,
který poradí a pomůže vyrobit si drobnosti pro
radost do domácnosti. Možná domovní číslo,
misku, šperk... Pro sebe, či jako dárek. Objednat se můžete v muzeu na tel.: 461 532 704
nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena workshopu je 500 Kč /osobu. V ceně je
mzda odborného lektora, materiál, zapůjčení
všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd
a pitný režim.

Trio nejznámějšího českého jazzmana ve Spojených státech, kterému se jako málokomu podařilo prosadit na newyorské jazzové scéně.
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky od
9. října (stolová úprava).
Vstupné: 200 Kč

 14:00 – 18:00 / tělocvična ZŠ Felberova
Neseď doma
Soutěže o ceny, více jak 10 skákadel a další.
Předprodej již nyní - možné koupit také jako
dárek (dárkové šeky).
Vstupné pro děti od 3 let. V předprodeji 120 Kč
/osoba, na místě 150 Kč/osoba (předprodej
vstupenek – informační centrum a Středisko
volného času)

10. Út / 19:00 / Fabrika
Vzpomínkový večer na Filipa Topola
Projekce filmu Takovej barevnej vocas letící komety, beseda s Romkem Hanzlíkem, dlouholetým přítelem a manažerem skupiny Psí vojáci,
vernisáž výstavy fotografií Karla Šustera. Vše
za doprovodu reprodukovaného varhanního
koncertu Filipa Topola.
Vstupné dobrovolné

11. St / 9:00 a 10:30 / Fabrika
Taneční obor pro ZŠ - vystoupení pro MŠ, ZŠ
 17:00 / svitavské náměstí,
park Jana Palacha
Lampionový průvod za sv. Martinem

Taneční kurz pro dospělé
Začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí,
více na www.kultura-svitavy.cz

16. Po / 18:00 / Fabrika
Veselá Trojka
Pořádá ŘEMEN ROCK AGENCY. Předprodej vstupenek v Informačním centru Svitavy.
Vstupné: 200 Kč

 19:00 / čajovna Namasté
Adam Morkus: koncert
Adam Morkus je muzikant, kytarista (trochu
jinak, než je obvyklé), který se nedávno vrátil ze
svých hudebních toulek Evropou. V listopadu
zavítá do našeho kraje. Velká pódia ho příliš
nelákají, raději dává přednost hraní v malém
sále u šálku kávy nebo čaje. Proto se naše čajovna rozhodla uvést jeho koncert, na který vás
srdečně zveme. Přijďte si zpříjemnit podzim!
Vstupné dobrovolné

18. St / 14:00 – 18:00 / městská knihovna
Den poezie
Přednáška Jany Trojanové na téma Zásady
recitace, praktická dílna zaměřená na pomoc
s výběrem textů k přednesu a ukázky práce
účastníků loňské recitační soutěže. Odpoledne určené studentům, pedagogům, rodičům
i milovníkům recitace.

 17:00 / Fabrika, aula
Jak na výslovnost
aneb zvládni hlásky, písmena

 15:30 / Fabrika
Taneční kurz pro dospělé

Začne na svitavském náměstí a končit bude
v parku Jana Palacha.
Cena 30 Kč

Jak s dětmi správně nacvičovat jednotlivé hlásky a v jakém pořadí prozradí přednáška PhDr.
Pavly Sychrové určená rodičům a pedagogům
MŠ. Vstupné dobrovolné

Začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí,
více na www.kultura-svitavy.cz

12. Čt / 9:00 a 10:30 / Fabrika

19. Čt / 16:00 - 18:00 / MC Krůček

Taneční obor pro ZŠ - vystoupení pro MŠ, ZŠ
 19:00 / kavárna V Parku
IVANA ZAPLETALOVÁ
Vernisáž výstavy s programem experimentální
skupiny BAWORG, a to „Krátké nekompetentní přednášky“, kde jednotliví členové a hosté
tohoto seskupení budou stručně a nekompetentně hovořit o věcech, kterým nerozumí, ale
mají o nich co říct. Následovat bude BAWORG
promítání, k němuž se připojí i autorka se svými krátkými animovanými filmy.

 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

8. Ne / 15:00 / Fabrika
Kouzelná školka
Jak František pomohl Majdě
a Petrovi zachránit divadlo

 17:00 / městská knihovna
Vernisáž Interaktivní periodické
soustavy prvků
Interaktivní a didaktické zpracování periodické
soustavy, model bude k prohlédnutí po dobu
3 měsíců.

13. Pá / 19:00 / Fabrika
Koncert HOP TROP
Skupina HOP TROP je stálicí na scéně trampské hudby už plných 23 let. Od svého vzniku
hraje stále v původním složení – Ladislav Huberťák Kučera, Jaroslav Samson Lenk a Jaromír
Šroub Vondra. HOP TROP byl hodnocen na
festivalech Porta nejvyššími cenami za interpretaci i autorství a v roce 1988 se stal držitelem
Zlaté Porty. Za album, vydané GZ Loděnice

Přednáška s diskuzí na téma Šikana ve škole
a bezpečnost dětí vedená odborníkem Mgr.
Petrem Dřínovským – jak ji poznat, jak ji předcházet – prevence.
 18:30 / Ottendorferův dům
– muzeum esperanta
157. cestovatelský večer Asociace Brontosaura

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
Českosaské Švýcarsko je rozsáhlá oblast skládající se ze dvou samostatných regionů - Národní park České Švýcarsko a Saské Švýcarsko.
Oblast nádherné přírody, pískovcových stěn,
stolových hor a romantických údolí řek Labe,
Kamenice a Kirnitzsch. Poznejte hezké prostředí nedotčené přírody skalních měst, soutěsek,
rozhleden a stolových hor, jež se rozprostírá při
hranici s Německem. Slovem a obrazem nás
bude provázet Libor Lněnička.

20. Pá / 19:00 / čajovna Namasté
Cyklus přednášek Petra Hájka
Srdečně zveme na další z cyklu přednášek architekta a psychoterapeuta Petra Hájka o přírodních stavbách a celostní architektuře. Více se
dozvíte na www.atelierhajek.blogspot.cz
Vstupné dobrovolné

KINO VESMÍR
Z důvodů rekonstrukce areálu kina Vesmír
Svitavy bude přerušen provoz do 30. listopadu 2015. Děkujeme za pochopení.

 9:00 - 13:00 / Dolní rybník
Výlov rybníka
 10:00 – 18:00 / hala Na Střelnici
24. mistrovství Severní Moravy
v silovém trojboji mužů a žen

15. Ne / 8:00 – 19:00 / hala Na Střelnici
3. liga juniorů
Florbal: turnaj

 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Hradec Králové
Basketbal: oblastní přebor U 13

SPORT
6. Pá / 20:00 / Fabrika
Ples k 20ti letům svitavského florbalu

7. So / 9:00 / hala Na Střelnici

 13:30 / Svitavský stadion
TJ SY A - Moravská Třebová
Kopaná: KP muži

17. Út / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – TJ Šumperk
Basketbal: regionální přebor U 15

TJ Svitavy – Sokol Nové Veselí
Volejbal: kadetky – 1. liga

 18:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Start98

 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Dolní Újezd

Florbal: 1. liga mužů

Volejbal: juniorky – 1. liga

18. St / 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Lions Jindřichův Hradec

 10:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Letohrad

Basketbal: Kooperativa NBL

Kopaná: KP st. žáci, od 11:45 ml. žáci

 14:30 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – Sokol Vysoké Mýto

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Happy Sport Opava

VČL muži

Volejbal: ženy – 2. liga

 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Mnichovo Hradiště
Volejbal: junioři – 1. liga

8. Ne / 8:00 – 17:00 / hala Na Střelnici
Liga starších žáků
Florbal: turnaj

 9:00 / ZŠ Felberova
KP přípravek (dívky) – turnaj
Volejbal: žákyně přípravky - KP

14. So / 9:00 / ZŠ Felberova

 18:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Česká Lípa
Florbal: 1. liga mužů

10. So / 8:00 – 15:00 / hala Na Střelnici
Liga mladších žáků turnaj
Florbal

 9:00 / Svitavský stadion
Turnaj přípravek
Kopaná: KP přípravek

11. Ne / 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY B - Moravská Třebová
Kopaná: KP dorostu

Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
Basketbal: oblastní přebor U 11

 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy
– Sokol PP Hradec Králové B
Basketbal: oblastní přebor U 19

Newsletter vychází v elektronické podobě zpravidla jednou za čtrnáct dní. Newsletter nepodléhá jazykovým korekturám, za správnost odpovídá autor. Redakce: Informační
centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Odpovědná redaktorka: Alice Štrajtová Štefková, alice.strajtova@svitavy.cz; redaktorka: Zuzana Pustinová, zuzana.
pustinova@svitavy.cz. Příspěvky posílejte na společný e-mail: noviny@svitavy.cz. Informace o pořadech naleznete na webu města: www.svitavy.cz – v Kalendáři akcí a na
webu informačního centra.

