
 

 

 

 

Svitavy, 25. dubna 2018 

 

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika 

Svitavy slaví 10 let  

Letos je to už 10 let, co ve městě Fabrika plní funkci vzdělávacího, informačního a 

kulturního centra. Unikátní prostor, který vznikl přetvořením industriální budovy, ze které 

učinil dominantu města, byla otevřena 29. května 2008. Slavit bude Fabrika nejen 

výstavou, ale také například koncertem skupiny Čechomor, která při této příležitosti 

představí nové CD. 

 

Město Svitavy od poloviny 90. let minulého století řešilo problém vytvoření podmínek pro 

spolkový a společenský život. V historickém jádru města stála opuštěná a zdevastovaná 

tovární budova. 

Město v rekordně krátkém čase zpracovalo projekt využití budovy a uspělo se žádostí o 

získání prostředků z fondu EU.  Výsledek byl odměnou všem, kteří se s obrovským nasazením 

na projektu podíleli. 

Fabrika je zejména místem k setkávání lidí. Samotná dispozice a otevřenost vnitřních 

prostor je k tomu co nejvíce uzpůsobena. 

Budova Fabriky je specifická svou funkcionalistickou podobou a po rekonstrukci se stává 

dominantou centra města. V České republice se jedná o jedinečný projekt. Fabrika 

navazuje na centrum města a stává se jeho nedílnou součástí. V okolí je vybudováno 

rozsáhlé parkoviště, které umožňuje návštěvníkům zaparkovat v blízkosti objektu. 

Fabrika změnila svůj účel a stalo se z ní vzdělávací, informační a kulturní centrum. 

Z industriálního objektu se stal objekt postindustriální, který navazuje na epochu a účel 

vzniku, ale slouží poslání novému – vzdělávání, kultuře, získávání informací, vzájemnému 

setkávání a komunikaci lidí. 

Fabrika Svitavy je svým pojetím prestižní záležitostí na úrovni moderních měst a je důležitým 

krokem k dalšímu rozvoji města Svitavy.  

SKS zde pořádá většinu kulturních aktivit ve městě Svitavy: divadelní abonentní cykly, 

koncerty, pořady pro školy, vzdělávací akce, taneční kurzy pro začátečníky i dospělé, zábavné 

pořady, jazykové kurzy atd. 
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Smlouvy Střediska kulturních služeb ve Fabrice Svitavy: 

Smlouvy o podnájmu: restaurace Fabrika Střední integrovaná škola, bary: SilentMark 

s Research a Development s. r. o., Krajská hospodářská komora, Martin Vondráček (nájemce 

Antikvariátu), Petr Horák (studio COMVISION CMS), Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 

ČR, T-Mobile – vysílač na střeše Fabriky, Mateřské centrum Krůček, Středisko sociálních 

služeb Salvia 

Smlouvy o výpůjčce: Městská knihovna ve Svitavách, LAXUS občanské sdružení 

Smlouvy o výpůjčce nevýlučné: Fotoklub Svitavy, Višva Nirmala Dharma, Svaz postižených 

civilizačními chorobami, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Církev bratrská, Klub českých 

turistů, Společnost pro lidi s mentálním postižením, Univerzita třetího věku, Bonanza 

Vendolí, SKP – CENTRUM Pardubice, Kardio klub Svitavy, Klub filatelistů Svitavy    

Ve Fabrice Svitavy sídlí Klub seniorů Svitavy.  

SKS pronajímá prostory Fabriky na plesy, lékařské semináře, vzdělávací kurzy, školení, 

přednášky, společenská setkání, kongresy, školní akademie, vystoupení žáků ZUŠ, komerční 

akce: veletrhy, prezentace, koncerty atd.  

Prostory Fabriky pravidelně využívají všechny neziskové organizace a spolky soustředěné ve 

Fabrice: učebny i velký sál. 

 

Petr Mohr 
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10 let Fabriky- program 25.května 2018: 

Mateřské a rodinné centrum Krůček: 

9:00 – 15:00   Prohlídka MC Krůček a setkání se zaměstnanci 

15:00–17:00   Zábavný program pro malé i velké s jasným tématem Fabrika desetkrát jinak 

  

Městská knihovna ve Svitavách: 

25. Den otevřených dveří (pro nové čtenáře registrace zdarma) 

15:00 - 17:00  Workshop pro děti - vysypávání obrázků barevným pískem (pasáž Fabriky) 

29. 5.  Radovan Lipus - O smutné továrně 

 

Výstava fotografií: 

10 let Fabriky (2NP, pasáž) 

 

Hudební program: 

Pódium před Fabrikou 

16:30   Svitavská dechovka 

17:40   OOPS 

18:50   The Dozing Brothers 

 

Fabrika / 20:00 

ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2018 

Host: Martina Pártlová 

www.cechomor.cz 

Po skončení koncertu skupiny Čechomor následuje slavnostní ohňostroj ze střechy Fabriky. 

 


