
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva  

Putování po historických městech 
Čech, Moravy a Slezska 

 

                  http://www.historickeputovani.cz/ 
 
 
Dalším rokem realizace projektu je rok 2014. Čtvrtým rokem tak od května do října budou 
v jednotlivých městech, která získala titul Historické město roku, probíhat týdenní akce tzv. TOP 
týdny. Jednotlivá města připravují program včetně návštěv dalších historických měst v okolí. 
Nabídka všech aktivit je už tradičně prezentována nejen na výše uvedené webové adrese, ale i na  
vytištěných materiálech, které Sdružení s jednotlivými městy připravilo.  
Pro připomenutí: 
Nositelem projektu je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, což je nezisková 
organizace, která se již víc než dvacet let zabývá zachováváním a trvalou využitelností kulturního 
dědictví, zaměřenou na regeneraci historických sídel. Z toho vyplývá nosný motiv projektu - poznání 
měst, která vykonala nejvíce práce v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Programu 
regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón, a která uspěla 
v soutěži navazující na tento program. Tu v roce 1994 iniciovalo SHS ČMS a dodnes ji spolupořádá 
s ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj.  
Při realizaci projektu je kladen důraz hlavně na nabídky regionálních aktivit. Nabídka je volena 
alternativně s možností pobytu v regionu po dobu 2, 3 nebo 7 dnů, a to jak pro návštěvníky, kteří 
chtějí cestovat autem, tak pro milovníky pěší a cykloturistiky. Páteří projektu je kulturní cestovní 
ruch, převážně zaměřený na historická města, hrady, zámky, muzea a galerie, ale i s nabídkou 
dalších sportovních a kulturních aktivit při pobytu. Nabízí i městské slavnosti a nejrůznější festivaly. 
 
TOP týden ve Svitavách 
Projekt nazvaný „Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska“ dorazil do Svitav, 
kde bude mít vyvrcholení tzv. TOP týdnem od pondělí 1. září do neděle 7.září. Bohatá nabídka 
kulturních pořadů, ale také možnost využití moderních sportovišť ve sportovním parku Svitavský 
stadion jistě přiláká do našeho města turisty z blízkého okolí i vzdálených míst. V rámci TOP týdne 
je pro ně připravený program výletů a zajímavých akcí (viz propagační materiál Svitavy).  
 
Program den po dni... 
1.- 6. 9.  Řezbářský memoriál Aloise Petruse 
5. 9. pátek koncert kapely Mandrage  na náměstí Míru 
6. 9. sobota Slavnost dechových hudeb na náměstí Míru 
7. 9. neděle Pouť ke svatému Jiljí na náměstí Míru  
 

       


