
     
 
 
 
 
 

 
                                                                  Tisková zpráva  
 

Dny evropského dědictví 
Neděle 27. září 13 – 17 hodin 

 

Dny evropského dědictví (EHD) jsou akcí, která každoročně otevírá zajímavé památky, muzea 
a galerie. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, bývá v tyto dny vstup zdarma. V České 
republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v září, od roku 1998 je jejich hlavním garantem 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jeho partnery 
Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Už 
po mnoho let se ke dnům evropského dědictví připojuje také město 
Svitavy. Jednotlivé země vyhlašují svá národní témata, jejichž 
prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na 
různorodé fenomény kulturního dědictví. Letošní národní téma je 
Památky znovuzrozené. V našem městě se letos veřejnosti opět 
zdarma otevřou dokořán dveře městského muzea, budete moci 
navštívit stálé expozice Z historie praní, Oskar Schindler – 
spravedlivý mezi národy a Labyrint svitavských příběhů 
se svitavským betlémem.  
 
Zveme vás ale také na doprovodné akce, které při této příležitosti 
v muzeu každoročně připravujeme. Ve výstavních síních společně 
ve 14 hodin zahájíme novou výstavu výtvarnice Víti Morávkové  
– půjde o objekty z tradičních i v umění méně používaných 
materiálů. Jméno vystavující výtvarnice vám zřejmě není úplně 
neznámé – po městě potkáváme její sochy, setkáváme se s ní 

na výstavách místních výtvarníků i na kamenických workshopech v muzejních dílnám. Přesto vás 
její výstava určitě překvapí.  
  
Od 16 hodin se můžete těšit na vyprávění Pavla Fencla, který sestavil maketu letadla Spitfire, 
se kterým létal v trikových záběrech ve známém českém filmu Tmavomodrý svět. Víte, že Pavel 
Fencl sestavil tři modely, ale jen jeden 
natáčení přežil? Přijďte si poslechnout další 
zážitky z natáčení a využít poslední 
možnost  prohlédnout si výstavu o létání 
v Pardubickém kraji.  
 
Od 18 hodin vás pozveme na starý hřbitov 
u kostela sv. Jiljí. Se svitavským 
historikem se zastavíte u hrobek 
významných osobností ze svitavské historie 
a dozvíte se mnohé nejen o rodinách 
a lidech, kteří tu žili v minulých stoletích 
před námi, ale také o historii svitavských 
hřbitovů. I toho protestantského, který byl právě letošního léta „znovuzrozen“. 
 
Těšíme se na setkání s vámi.                                                                                      Blanka Čuhelová 


