
     
 
 
 
 
 

 
                                                                Tisková zpráva 

Svitavské letní slavnosti -TOP týden 
 
Každý rok se odehrává na přelomu srpna a září (letos začátkem září) TOP týden Svitavských letních 
slavností. Nebude tomu jinak ani letos a přinášíme vám jeho podrobný program: 
 
4. / Pá / 20:00 / náměstí Míru (u fontány) 
No Name + Frontmen  
Koncert populární slovenské pop-rockové kapely. 
Po skončení koncertu No Name vystoupí kapela 
z Jevíčka - Frontmen (rock, pop, jazz, cover) 
Vstupné: 100 Kč 
 
4. / Pá / 19:00 / náměstí Míru – uli čka Pod Věží 
Vernisáž Venkovky 
 
5. / So / 12:00 a 14:00 / náměstí Míru (u fontány) 
23. Slavnost dechových hudeb + 6. přehlídka mažoretek 
12:00 zahájení a přehlídka sestav mažoretek z Lačnova a hostujících skupin 
13:30 pochod svitavských dechovek s mažoretkami po náměstí, moderuje Ondřej Komůrka 
14:00 zahájení Slavnosti DH 
14:05 Žákovský dechový orchestr ZUŠ a Jarda Gang Svitavy, kapelník Jaroslav Dvořák 
14:40 Astra Svitavy, kapelník Pavel Pospíšil 
15:25 Boskovická kapela, kapelník Zdeněk Jindra 
16:10 Svitavská dvanáctka, kapelník Roman Kalvoda 
16:55 DH Poličanka, kapelník Eduard Cacek 
17:40 Slovácká dechová hudba Skoroňáci, kapelník Petr Mikliš 
19:15 závěr 
moderuje Pavel Pospíšil 
 
5. / So / 15:00 a 16:00 / Svitavský stadion 
15:00 / stadion / Vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse 
16:00 / terasa a restaurace Pod Hodinami / Koncert hudební 
skupiny St. Johnny Band 
 
5. / So /18:30 / Svitavský hřbitov 
Historický program v ěnovaný událostem roku 1866 
18:30 pochod armád a kavalérie od ZŠ Felberova ulicí Svitavskou na dolní část náměstí a na hřbitov 
19:00 vzpomínka na padlé u hromadného hrobu 180 pruských vojáků 
19:15 slavnostní otevření nově zrekonstruovaného protestantského hřbitova a svěcení nového pomníku 
obětem války roku 1866 
 
5. / So / 20:00 / náměstí Míru (u fontány) 
Kantoři 
Koncert české folkové skupiny. Letošní rok je pro Kantory jubilejním, neb slaví 45 let na české hudební 
scéně. 
 
6. / Ne / 09:00 / náměstí Míru 
Pouť ke sv. Jiljí 
Již od nepaměti (přesněji od roku 1991) je první neděle v září ve Svitavách ve znamení Pouti ke svatému 
Jiljí . Svatý Jiljí byl jedním z nejoblíbenějších světců. Odplul z Řecka do Francie a stal se poustevníkem,  



 
 
svatým a patronem kojících matek, tělesně postižených, žebráků, lesů, kovářů… Ve Svitavách byl kolem roku 
1170 založen nejstarší kostel ve městě – původně románská stavba byla v 17. století přestavěna v raně barokní 
kostel. Vysvětili ho jménem svatého Jiljí a na počest světce je slavena Pouť ke svatému Jiljí. V letošním roce 
bude pouť probíhat ve znamení dvou tematicky komponovaných historických programů. 
 
Horní část náměstí: 
Svitavské obrázky z roku 1866 aneb Když vojska táhnou městem 
- vzpomínkový historický program při příležitosti 149. výročí prusko-rakouské války roku 1866. 
 Program navazuje na sobotní podvečer pietní vzpomínky na padlé u hrobu pruských vojáků. 
 
9:00 Zahájení dobového života v historickém ležení s dobovými stany, jarmarkem s historizujícím 
        zbožím a řemesly, kovárna.  
        Dobové občerstvení. Jízdy na konících a ponících. Malované písničky s flašinetem. 
9:30 Příchod rakouských vojáků od Hradce a průvod po jarmarku 
10:00 Dechová kapela 6. praporu polních myslivců 
10:45 Komedianti na káře 
11:30 Hudební skupina Nešlapeto 
12:30 Polední pauza, dobový život v táboře 
13:30 Příchod Prusů 
14:00 Příjezd Bismarcka, přivítání představiteli města a scénky ze života obyvatel 
14:30 Komedianti na káře 
15:15 Móda 19. století – DH-S klub 
15:45 Silák Keltik 
16:15 Hudební skupina Nešlapeto  
 
Střední část náměstí:  
Řemeslný jarmark  
Pouť to je samozřejmě také plné náměstí 
stánků všech možných i nemožných řemesel. 
Krámků se vším, co si dovedete i nedovedete 
představit, cukrová vata, buřty s hořčicí, pivo, 
turecký med, perníkové srdce s nápisem: „Z 
pouti“… A také houpačky, kolotoče, 
strašidelný hrad, tobogán, skákací hrad, 
jezdící autíčka… 
 
Dolní část náměstí: 
Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu  - příchod věrozvěstů na území Velké Moravy. 
Program pro celou rodinu ve formě ukázek slovanských řemesel, soutěží a kvízů… Hlavním bodem programu 
je zábavné divadelní představení, které líčí příběhy slovanských věrozvěstů. 
10:00 - 10:30 Kvízy a hry se soluňskými bratry a ukázka řemesel 
10:30 - 11:00 Jak se žilo na Moravě před příchodem slovanských věrozvěstů – divadelní představení 
11:00 - 11:30 Cyril a Metoděj na Velké Moravě - divadelní představení 
11:30 - 12:00 Historický průvod městem (veden z náměstí Míru) 
12:00 - 14:00 Kvízy a hry se soluňskými bratry a ukázka řemesel 
 
6. Ne / 7:30 a  9:30 / kostel sv. Jiljí  
Poutní bohoslužby 
 
6. / Ne / 19:00 / kostel sv. Jiljí 
Večerní koncert: Trio Cantorum 
 příčná flétna Petr Jeníček (učitel svitavské ZUŠ), fagot Vladimír Pečinka (učitel letovické ZUŠ) a klarinet 
Libor Kazda (učitel litomyšlské ZUŠ). Vstupné dobrovolné.                
 
Taková bude dvacátá čtvrtá pouť, jejíž tradici založil v roce 1991 Jiří Čenda Břenek, a kterou jsme 
následujícího roku od něho převzali. Hezký konec prázdnin na svitavské pouti! 

Blanka Čuhelová, Petr Mohr 


