
     
 
 
 
 
 

 
                                                                Tisková zpráva 

 

Průvod za sv. Martinem  
Ve středu 11. listopadu již tradičně proběhnou Svatomartinské slavnosti, které organizuje 
Středisko volného času Svitavy ve spolupráci s OS Bonanzou, SKS a dobrovolníky. Akce začíná 
v 17 hodin u morového sloupu, kam přijede Martin na bílém koni se svými pomocníky. Ten objede 
náměstí a potom se všichni seřadí do lampiónového průvodu a v dlouhém lidském hadu, v rytmu 
bubnu a za doprovodu světlonošů se přemístíme do parku Jana Palacha, kde na všechny přítomné 
bude čekat vyzdobený park. Na náměstí bude možno zapálit si lampióny od svatomartinského ohně 
v podobě svíček. V parku bude připraveno bohaté občerstvení, ohňová show a drobná stanoviště 
pro děti (hrací karta 30 Kč). 
Hlavním organizátorem akce za SVČ je Lenka „Krťa“ Waltová, která tento lampionový průvod 
organizuje již několik let a určitě je zárukou úspěchu. Budeme se těšit na vaši návštěvu. 
 
Restaurace, které budou nabízet svatomartinské husy: Astra, hotel Slavia, Restaurace a bowling 
Maják, hotel Schindlerův háj, restaurace U Zvonečku, restaurace U Golema, restaurace Pod 
Hodinami a Pizzerie No 10.                                                                                              Robert Snášil  
 

Pekelný Mikuláš 
28. 11. – 29. 11. (So, Ne) / Nadace J. Plívy 
Program bude probíhat 28. listopadu od 10 do 20 hodin a 29. listopadu od 11 do 17 hodin. Akce 
je vhodná pro děti do 12 let. Děti a jejich rodiče si projdou cestu z „Pekla“ do „Nebe“. Nejprve je 
bude čekat zahrada Nadačního domu, která bude osvětlená zapálenými loučemi a prvními pekelnými 

ohni. Poté děti překvapí 
čerti a navedou je do 
pravého pekla, které bude 
připraveno ve sklepení 
domu. Cesta peklem bude 
končit u trůnu Lucifera, kde 
se děti budou “zpovídat ze 
svých hříchů“. 
Po propuštění Luciferem a 
jeho pomocníky budou děti 
pokračovat do horního 
patra - do „nebíčka“. Tam 
je přivítají andílci s 
Mikulášem.  
Vstupné je 50 Kč/dítě, 20 
Kč/ dospělý + dobrovolný 
příspěvek.  

Můžete si zakoupit i upomínkový předmět - „Čertův dukát“ za 50 Kč. Chcete-li se zúčastnit, je nutné 
se předem přihlásit (do pátku 20. 11.) telefonicky kontaktní osobě: Pavel „Pady“ Padyásek, tel: 734 
287 285 nebo na e-mail: ppadyasek@svitavy.cz  . 
Akce bude ukončena odjezdem Lucifera 29. listopadu v 17:30 hod. za doprovodu čertů přes 
náměstí Míru a rozsvícením vánočního stromu Mikulášem v 17:45 hod. 

                                                   Robert Snášil 



 

 

 

Ježíškova pošta 
V neděli 29. listopadu, opět 
po roce, bude SVČ 
Tramtáryje zabezpečovat 
„Ježíškovu poštu“ 
pro nejmenší od 17:00 hod 
na náměstí Míru . Středisko 
volného času odešle poštu do 
Božího Daru a potvrzené 
dopisy se s tamním razítkem 
budou vracet dětem zpět na 
jejich adresu. Cena za dopis 
je 35 Kč/ks. Dopisy dětem 
budou rozdávat pošťáci a 
nakreslená a psaná přáníčka 
budou děti moci opět vkládat 
do připravené poštovní 
schránky, kterou pro tuto 
akci vyrobila Lenka „Krťa“ Waltová. Děti si budou moci také pustit rozsvícenou svíčku v ořechové 
skořápce do připravených kádí s vodou, a tak si připomenout i jeden z mnoha vánočních obyčejů.                      
Robert Snášil 
 

Rozsvícení vánočního stromu první adventní neděli  
Před deseti lety – v roce 2005 - jsme zažehli ve Svitavách tradici rozsvěcení vánočního stromu vždy 
první adventní neděli. Někdy s kulturním programem, jindy jen se slovem starosty města. Letos 
tomu bude jinak. 
Středisko volného času Svitavy pořádá v čase prvního adventu v Nadaci Josefa Plívy Pekelného 
Mikuláše a Pekelnou jízdou po náměstí na závěr. V tu chvíli Mikuláš zažehne světlo našeho 

vánočního stromu. Předtím však zahájíme v 
15 hodin v muzeu vánoční výstavu betlémů, 
tentokrát především známé betlémářské 
rodiny Haldových. Poté postavíme před 
školou pódium a pozveme cimbálovou 
muziku GALÁN  z Podluží. Mladí muzikanti 
(původně spolužáci z hodonínského gymnázia 
- pamatujete si je ze Svatováclavského koštu) 
hrající s velkou chutí a radostně  tentokrát 
zahrají koledy i písničky z pohádky S  čerty 
nejsou žerty. Budou muzicírovat od 17 hodin 
nám všem pro radost. Přeruší je jenom ve tři 
čtvrt ě na šest Mikuláš, aby rozsvítil vánoční 

strom. A pak budou zase vyhrávat všem, aby zvěstovali, že k nám přišel onen slavný adventní čas! 
V kostele Navštívení Panny Marie oslaví od 18. hodin první adventní neděli blížící se příchod 
spasitele žáci naší základní umělecké školy slavnostním koncertem. Na jeho začátku zapálí starosta 
města první mešní svíci na adventním věnci uprostřed hlavní lodě bílého kostela. Těšme se – čas 
adventní tiše přichází…                                                                                                         Petr Mohr 

 
 


