
     
 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Kulturní nabídka 2012 ve Svitavách 
  

24. a 25. března Víkend zdraví 
Přivítání jara na náměstí Míru 
Zahájení jarní turistické sezóny,biojarmark, vynášení Moreny, koncerty, sportovní aktivity na stadionu, ve sportovní 
hale, v plaveckém bazénu  
23. a 24. března Svitavský Fanda 
Krajská přehlídka mladého amatérského divadla pro kraje Pardubický a Královéhradecký proběhne ve Fabrice Svitavy a 
divadle Trám již potřetí. Jedná se o přehlídku experimentujícího divadla, divadla poezie a studentského divadla. 
duben Hledání hvězdy Davidovy – měsíc holocaustu 
Měsíc výstav, přednášek, filmů, divadel a koncertů s tématikou holocaustu 
4. dubna Velikonoce ve Svitavách 
Na Škaredou středu budou stromy na náměstí vyzdobeny kraslicemi, bude připraven velikonoční jarmark, pouliční 
divadlo s velikonoční tématikou, koncerty kapel, malá zoologická zahrada s domácími zvířaty– vše na náměstí Míru 
13. a 14. dubna Svitavský dýchánek 
Krajská postupová přehlídka Pardubického kraje dětského divadla proběhne ve Fabrice Svitavy a divadle Trám letos již 
potřetí. Soubory, které doporučí porota k postupu, vystoupí na národní přehlídce Dětská scéna, která proběhne ve dnech 
8.-14. června 2012 již podruhé v našem městě. 
14. dubna Český videosalon 
Krajská postupová přehlídka amatérských filmařů se uskuteční v kině Vesmír letos již potřetí. Soutěží se ve všech 
kategoriích amatérského filmu. Odborná porota doporučí vybrané snímky na národní přehlídku amatérského filmu Český 
videosalon v Ústí nad Orlicí. 
20. a 21. dubna FAPS 
11. ročník Festivalu amatérských pěveckých sborů 
Ve Svitavách je dlouhá tradice pěveckých sborů.  Středisko kulturních služeb města Svitavy pořádá od roku 1994 
Festival amatérských pěveckých sborů. Na jeho vzniku a organizaci se od samého začátku podílejí dva největší svitavské 
sbory: Dalibor a Iuventus. Festival amatérských pěveckých sborů  pořádáme jednou za dva roky o jarním víkendu. FAPS 
je nesoutěžní přehlídka. Jedná se především o společné setkání pěveckých sborů z celé republiky. Festival je 
mezinárodní. Součástí festivalu je práce v ateliérech. 
12. května Národní výstava a soutěž amatérské fotografie 
Národní soutěž a výstavu amatérské fotografie pořádaná ve Svitavách od roku 1996. Přijetí přihlášených fotografií, 
výběr odbornou porotou - na výstavu a do katalogu, instalace výstavy, vyhlášení výsledků, předání diplomů, cen. 
Vernisáž a komentovaná prohlídka výstavy s porotou. Výstava po premiéře ve Svitavách putuje po krajských městech 
ČR a na Slovensko.  
26. května Den rododendronů + Voříškijáda 
Slavnost kvetoucích rododendronů v parku Jana Palacha. Prodejní výstava výpěstků místních zahradníků, koncerty 
kapel, divadla pro děti, doprovodný program -  vše v parku Jana Palacha 
Voříškijáda: benefiční akce na záchranu osamělých psů voříšků pořádá Zelené Vendolí 
2. června Muzejní noc 
Kostýmované noční prohlídky Ottendorferova domu a muzea, noční dernisáž národní výstavy amatérské fotografie, 
koncert na muzejní zahradě, každoroční překvapení pro návštěvníky. 
8.-14. června Dětská scéna 
41. celostátní přehlídka dětského divadla a 40. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů poprvé proběhne ve dnech 
8.-14. června ve Svitavách. Již podruhé.8.-10. června budou přednášet nejlepší recitátoři v Ottendorferově domě. Dílny 
proběhnou na zdravotnické škole a v městském muzeu a galerii.9.-13. června  ve Fabrice a v divadle Trám budou hrát 
nejlepší dětské divadelní soubory z celé republiky. Hrát se bude vždy dopoledne a odpoledne. Děti z hrajících souborů se 
zúčastní dílen ve speciální škole a po celém městě. Seminaristé se budou vzdělávat po celou dobu přehlídky v pěti 
seminářích ve všech koutech Fabriky. Dětská scéna je nejvýznamnější amatérskou přehlídkou – vedle Loutkářské 
Chrudimi – pořádanou v Pardubickém kraji. 
9. června Dětský den 
Vystoupení svitavských škol v parku Jana Palacha, Program MC Krůček pro nejmenší – hry, soutěže, pohádky. Koncert 
na závěr. 
16. června v 17:00 hodin koncert Smetanovy Litomyšle 
V rámci Smetanovy Litomyšle proběhne ve Fabrice Svitavy mimořádný koncert! Jedná se již o čtvrtý externí koncert ve 
Svitavách v rámci Smetanovy Litomyšle. Fazil Say: recitál tureckého klavíristy – světové hvězdy! 



23. června festival Slunovrat na Českomoravském pomezí  na Hřebči - mezi městy Svitavy a Moravská Třebová - na 
parkovišti  motorestu U tety s vyhlídkou z Hřebečského hřebenu. 
Festival pořádají města Svitavy a Moravská Třebová pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. 
Festival je jednodenní a zúčastní se ho kapely ze Svitav a Moravské Třebová. Přizvány budou i kapely z partnerských 
měst Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Spolupořadatelem bude Společnost Česko-Německého porozumění se sídlem 
v Moravské Třebové - možnost vystoupení souboru z Německa (folklorního?). 
Nabídne se také spolupráce nejbližším obcím: Kamenná Horka a Koclířov. 
Festival bude zakončen večerním koncertem kapely Čechomor. 
14. července Slavnosti piva 
Na náměstí Míru ochutnávka nejrůznějších druhů piv. Součástí akce bude koncert Ivana Mládka 
27. července – Rosnička 
Festival taneční hudby 
26. srpna - 1. září Řezbářský plenér A. Petruse 
Setkání řezbářů na Svitavském stadionu a vznik nových soch, předání soch starostovi města – po ukončení memoriálu 
bude areál stadionu zdobit již 25 třímetrových plastik.   
26. srpna - 2. září vyvrcholení Svitavských letních slavností 2012 - Top týden 
Svitavské letní slavnosti probíhají tradičně od června do Pouti k svatém Jiljí 
V posledním týdnu probíhají velké koncerty a slavnost dechovek na náměstí Míru  
26.8. koncert Monkey Business, 31.8. koncert Mňága a Žďorp – na náměstí 
2. září Pouť ke svatému Jiljí 
Tradiční svitavská pouť, pořádáme od roku 1992: stánky s řemesly, občerstvení, historický program s jarmarkem a 
dobovým koloritem, cimbál, břišní tanečnice, pouliční divadla a kejklíři – vše na náměstí Míru. Večer: koncert v kostele 
svatého Jiljí 
16. září Dny evropských památek 
Celoevropská akce EHD - zpřístupnění ne běžně otevřených památek, vyhlídky na okolí z nejvyšších bodů ve městě, 
doprovodný program 
22. září Slavnosti vína 
Ochutnávky vín od vinařů, sýrové a jiné speciality. Koncerty kapel: vše na náměstí Míru 
6. října Pohádkový les 
TOM Zálesáci pořádají 18. Ročník pochodu pohádkovým lesem s řadou překvapení a veselými hrátkami v cíli – kolem 
Rosničky 
Listopad POSED 
POdzimní SEtkání Divadel. Tradiční přehlídka svitavských amatérských souborů s amatérskými divadelníky z Česka i 
zahraničí. Součástí setkání je i dílna. Vše se odehrává v divadle Trám. Doprovodný program proběhne v klubu TYJÁTR. 
POSED organizuje Dramatická školička Svitavy. 
11. listopadu Průvod za svatým Martinem 
Průvod po městě s cílem na náměstí Míru s lampiony za svatým Martinem na koni. Na náměstí se odehraje výjev ze 
života svatého Václava a lidé se podělí navzájem o sladké podkovy – občerstvení  
2. prosince Začátek adventu – První adventní neděle 
Vernisáž v muzeu, rozsvěcení vánočního stromu s troubením, Vánoční hrou a adventní koncert v kostele Navštívení 
Panny Marie – koncert organizuje ZUŠ Svitavy 
5.12. Mikulášská besídka 
Nezvěte si Mikuláše a čerty domů, přijďte do Fabriky. Pořádá MC Krůček 
9. prosince Vánoce ve Svitavách: Druhá adventní neděle 
Tradiční akce: muzeum: Vánoční zvyky a obyčeje, výstava betlémů, Ottendorferův dům – Muzeum esperanta: 
Marcipánové vánoce, Fabrika Svitavy: děti si připravují samy Vánoce, náměstí Míru: Vánoční trhy , klub TYJÁTR: 
nonstop pohádky pro děti 
16. a 23. prosince Třetí a Čtvrtá adventní neděle 
Vánoční dílna patchworku a Vánoce s vůní dřeva v muzeu, koncerty, divadla, vánoční trhy ve Fabrice, divadle Trám, 
klubu TYJÁTR, na náměstí Míru 
24. prosince  Štědrý večer v muzeu 
Opět se po dvaadvacáté hodině otevřou brány muzea, aby před půlnoční mší nabídli návštěvníkům čaj s rumem, koledy 
v podání svitavských muzikantů a setkání s přáteli. 
31. prosince Silvestrovský ohňostroj v 17:56 hodin na náměstí Míru – občerstvení, diskotéka 
 
Co připravujeme v nejbližší době a výhled: 
 
20. března: Robert Křesťan + Druhá tráva 
4. dubna: Hana a Petr Ulrychovi: Javory 
10. dubna: Jana Koubková 
23. května: Dvořákův festival 
28. května: Iva Bittová + Ostravský komorní kvartet 
4. června: Recitál Lucie Bílé + klavír: Petr Malásek 
5. října: Vladimír Mišík 
2. listopadu: Hradišťan 
 



 

 

Svitavský Fanda 2012 
 

  
  Krajská přehlídka mladého amatérského divadla. 
Postupové kolo na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních 
souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův Prostějov. 
Pořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy za finančního přispění Pardubického kraje a Ministerstva kultury 
ČR. 
 
   Svitavský Fanda je s námi už třetí rok a myslím, že nám je spolu dobře. Přichází vždy na konci března – letos 23. a 24. 
Potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory z Lanškrouna, Brna, Jevíčka, Ústí nad Orlicí i odjinud a 
letos ho navštíví (po roční přestávce) i studentský soubor ze Svitav - DOMA.  
   Svitavský Fanda má pochopitelně i radu moudrých, která rozebírá jednotlivé inscenace a případně doporučí ten či onen 
soubor, aby se mohl podívat na národní přehlídku. Karel Šefrna, Saša Gregar a Karel Vostárek budou těmi povolanými. 
   Svitavský Fanda má svoji znělku (složili ji pro něj chlapíci z AC/DC). A taky svého panáčka v modrém pruhovaném 
triku, s buřinkou na hlavě a potutelným úsměvem pod obřím knírem.  
   Svitavský Fanda je příjemné setkání mladých lidí, kteří mají rádi divadlo. Je to setkání, které rozhodně stojí za to 
navštívit! Ostatně, přesvědčte se sami. A radujme se, že v našem městě žije studentské divadlo! To mě vždy příjemně 
překvapí a hlavně potěší. 

 

Pátek    23. března 2012 
Čas  Místo konání 
 Zahájení přehlídky Fabrika Svitavy 
14:00 – 
15:00 

Škeble Lanškroun: Tři sestry a jeden prsten     Fabrika Svitavy 
sál 

   
15:45 – 
16:55 

Divadlo Jesličky Josef Tejkla, stálá scéna ZUŠ Střezina Hradec Králové :    P 
jako pivo   

Fabrika Svitavy 
 sál 

   
18:30 – 
19:25 

Docela Malé divadlo Svitavy: Sedm kroků od prádelny    Divadlo Trám 

   
20:10 – 
20:55  

Divadelní soubor Reverzní dveře (Ateliér Divadlo a výchova, Divadelní 
fakulta JAMU):  
Triple bypass burger      

Fabrika Svitavy 
 sál 

   
21:45 The Dozing Brothers Svitavy - dixielandová partička mladých muzikantů ze 

svitavské ZUŠ pod vedením Richarda Hory – doprovodný program  
Fabrika Svitavy 
pasáž 

 

 

 

 

 

 

Petr Mohr 
 


