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NOVINKY U NAŠICH PARTNERŮ
Muzeum loutkářských kultur

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘŮ!
Den dobrovolníků
8. června 2017 ve Svitavách
Putovní krajská přehlídka dobrovolnických aktivit Pardubického kraje
se letos koná ve čtvrtek 8. 6. ve Svitavách. Těšit se můžete na pestrou
ukázku neziskových organizací a jejich nejrůznějších dobrovolnických

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi zahájilo 4. března 2017 novou
turistickou sezónu výstavou Malý pán s podtitulem Velká cesta jedné loutky
inspirovanou úspěšným animovaným filmem režiséra Radka Berana. Zároveň
připravilo pro svoje návštěvníky dárek v podobě rozšíření otevírací doby muzea
i na pondělí. Samozřejmě s kartou Rodinných pasů můžete využít slevu padesát
procent na vstupné pro dospělé.
Malý pán je půvabným loutkovým filmem na motivy dětské knížky Lenky
Uhlířové a Jiřího Stacha nazvané Velká cesta Malého pána, s výbornou hudbou
Milana Caise. Příběh o dobrodružství, které hlavní hrdina zažívá, aby našel, co
mu vlastně v životě schází, se natáčel v reálné přírodě klasickým způsobem, bez
použití triků moderní počítačové animace. Autorem loutek, scénografie i dekorací je výtvarník František Antonín Skála, který se rovněž postaral o zpracování
a instalaci výstavy v chrudimském muzeu. Ta provede návštěvníky celou fantastickou krajinou filmu Malý pán včetně zastavení u hradu, kde sídlí Veliká tíseň
nebo obydlí Malého pána v Dutém kopci, odkud se hrdina vydává na cestu,
při které pozná, že nejdůležitější věcí v životě člověka i loutky je zdánlivě obyčejné přátelství. Ve výstavě jsou rovněž připraveny různé interaktivní vizuální
a zvukové prvky, které se postarají o to, že se na chvíli ocitnete přímo uprostřed
filmového světa Malého pána.

DNES NA VÝLET: DO SKUTČE

Město Skuteč se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Chrudim. Polohou mezi chráněnou krajinnou oblastí Železné hory a přírodním parkem Údolí
Krounky a Novohradky láká město milovníky procházek nádhernou přírodou.
Ve městě naleznete dvě zajímavá místa, kde na Rodinný pas získáte 100 %
na vstup pro 1 dítě do 18-ti let v doprovodu 2 dospělých osob
Městské muzeum ve Skutči / Rybičkova 364
Rodný dům Václava Jana Tomáška / Tomáškova 508
aktivit, soutěže o hodnotné ceny,
video produkce, i zajímavou show
zakončenou večerními koncerty.
Součástí bude i talentová soutěž Rodinných pasů. V příštích číslech přineseme další zajímavosti. Dnes
vám prozradíme, že se můžete těšit
například na malování na obličej či
skupinové bubnování s Tokhim.

Skuteč je kulturní město a můžete při návštěvě zavítat i na bohatý program.
Neděle 2. dubna
Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč pokračuje také v dubnu. Hned
v neděli 2. 4. můžete od 16 hodin navštívit koncert, nazvaný To nejlepší z klasiky. Na pódiu Kulturního klubu Skuteč se představí orchestr Komorní filharmonie
Pardubice, Český chlapecký sbor Boni Pueri a sopranistka Christina Johnston.
V programu zazní skladby Bacha, Mozarta, Händela či Dvořáka, lidové písně,
ale i árie ze slavných oper.
Středa 26. dubna
Po týdnu se festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč vrací do prostor
zimního stadionu. Ve středu 26. 4. od 20 hodin jste zváni na další velkolepý
hudební projekt nazvaný Dobrodružství filmové hudby. Poprvé se ve Skutči
představí šedesátičlenný pražský orchestr Filmová filharmonie. Pod vedením
dirigenta Chuheie Iwasakiho zazní na stadionu songy z takových filmových hitů,
jakými jsou: Zorro, Jurský park, Gladiátor, Mumie či Piráti z Karibiku. Vstupenky
v ceně 400 Kč si lze koupit na odboru kultury Městského úřadu Skuteč nebo
v Turistickém informačním centru v budově Městského muzea Skuteč, popř. na
místě před koncertem.
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E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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OD SOUSEDŮ:
Rodinné pasy kraje Vysočina
Hledáte tipy na zajímavé akce
v okolí? Pak se vydejte so do sousedního kraje, na Vysočinu. Nejenomže přináší velké množství
slev, ale i na speciální Facebookové stránce https://www.facebook.
com/rodinnepasy naleznete řadu
pozvánek na akce.

Neděle 30. dubna
Další ročník pálení čarodějnic a studentského majálesu proběhne opět v areálu
městských sportovišť ve Skutči.
Čarodějnický majáles proběhne v neděli 30. dubna a nebude chybět bohatý
kulturní program v čele s nejlepším českým revivalem skupiny Rammstein. Občerstvení zajišťují místní hasiči.

VYDAVATELÉ ŠKOLNÍCH A ODDÍLOVÝCH ČASOPISŮ
SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ČASOPIS
PARDUBICKÉHO KRAJE 2017
Vydává vaše dítě časopis ve škole? Přihlaste jej do soutěže.

Vzdělávací kurzy se slevou
50 % pro držitele karty
Rodinné Pasy
4. 5. Efektivní komunikace
s možným navazujícím workshopem
15. 5. Time management
5. 6. Jak pracovat s médii
6. 6. Mediální trénink
7. 6. Jak psát tiskovou zprávu
12.6. Fundraising / workshop
13.6. Komunikační dovednosti
workshop
Proč se účastnit našich vzdělávacích kurzů?
Na kurzech řešíme konkrétní potřeby účastníků. Zaměřujeme se na
praxi a užitečné dovednosti. Investice do vzdělávání a tréninku dovedností se velmi rychle vrátí zpět.
Jak kurzy probíhají?
Rozsah jednodenního kurzu:
7 hodin / HOTEL STARÉ ČASY,
Pardubice, Havlíčkova 1080
Cena kurzu: 2900,- Kč / osoba
Cena kurzu pro držitele slevových
karet Senior Pas: 1.450 Kč / osoba
Každý účastník obdrží podnětové
listy a osvědčení o absolvování.
Podrobněji na www.efektivnikurzy.
cz. Přihlášky na efektivnikurzy@
gmail.com, tel.: 775 011 474. V přihlášce uveďte, že uplatňujete slevu
Rodinný pas.
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Do krajského kola soutěže o nejlepší školní časopis v Pardubickém kraji se
mohou až do 10. dubna hlásit všichni vydavatelé školních, oddílových či klubových časopisů vydávané v Pardubickém kraji. Akci pod záštitou vicepremiéra
Pavla Bělobrádka, europoslance Tomáše Zdechovského a radního Pardubického kraje Pavla Šotoly pořádá spolek Altus.
Přihlášení časopisů je velmi jednoduché. Stačí na našich stránkách www.
osaltus.cz zaregistrovat elektronicky časopis a poslat dvě ukázková čísla. Soutěž je postupová a nejlepší časopisy mají šanci vyhrát v celorepublikovém kole.
V krajském získává každý přihlášený pamětní desku a pro zástupce redakcí
jsou připraveny zajímavé exkurse.

RADÍME VÁM:
ČASTÉ DOTAZY Z NAŠÍ INFOLINKY RODINNÝCH PASŮ

Aneb přečtěte si a ušetříte za volání . Samozřejmě vás rádi uslyšíme nebo
nám můžete napsat na pardubice@rodinnepasy.cz
1) Skončila mi platnost karty.
Máte na kartě zřejmě označení SPHERE s datem platnosti. Kartička sice přestala platit v síti SPHERE, ale v rámci sítě Rodinných pasů je platná až do 18
let nejmladšího dítěte na ni uvedené.
2) Narodilo se nám další dítě
Stačí, když na zadní straně uvedete rok narození dalšího dítěte. Kartička je
platná nadále.
3) Kde najdu slevová místa
Na webových stránkách www.rodinnepasy.cz v sekci Pardubický kraj v horním
záhlaví v sekci Slevy – platí pouze v síti Rodinných pasů
4) Kolik stojí / Kartička Rodinné pasy je zdarma.
5) Jaká je provozní doba linky
Každý pracovní den od 8 do 16 hodin
6) Nefunguje mi web rodinných pasů
Zkontrolujte prosím, zda-li máte v řádku rodinnepasy.cz – jsou tam dvě N ve
slově rodinné. Psáno dohromady a bez diakritiky.
7) Kdy vyjde časopis Rodinka?
V červnu a bude distribuován všem rodinám do poštovních schránek.
E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.
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