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1. Činnost SKS 

 

 

a. Systém mládež a kultura 

 

V loňském roce se uskutečnily pouze tři divadelní pořady určené pro školy. Bohužel COVID 

situace nám nedovolila uspořádat všechny plánovaná představení. Zbylé akce se přesunuli na 

rok 2021. 

 

Divadelní pořady pro školy v roce 2020: 

Leden 
Bojím se v lese (Loutky bez hranic, Praha) 

Pondělí 13. ledna v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 

 

Zlatovláska (Studio dell Arte, České Budějovice) 

Pondělí 27.ledna v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 

 

Únor 
O vílách a králi draků (Divadlo F.X.Šaldy Liberec) 

Pondělí 17. února v 10:00 / Fabrika Svitavy 

 

 

Výstavy: 

 

 

Veřejné prostory Fabriky zároveň slouží jako výstavní plochy: prezentace svitavských 

fotografů a výtvarníků, příležitostné výstavy (výročí souborů, škol, podniků, benefiční 

koncerty atd.) Výstavy také probíhají v prostorách kina Vesmír a divadla Trám. 

 

Výstavy 2020 – Fabrika Svitavy, divadlo Trám, areál kina Vesmír: 
 

11. výstava výtvarného oboru (ročníkové práce studentů gymnázia Svitavy pod vedením p. 

Bulvové) 

Výstava mapující výročí pěveckého sboru Svitaváček 

Výstava fotografií: Olga Havlová a výbor dobré vůle 

Charita Svitavy: Proměny 9 – výtvarná díla klientů centra Světlanka 

Kristýna Tronečková - Rub a líc Bhútánského štěstí (cestovatelské fotografie) 

Kam až…Skupina 5+1 (fotografie) 

Výstava výtvarných a fotografických prací spolku K.L.U.S. 

Výstava obrazů svitavských rodáků Moučkových  



40. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2020 

Fotografie Vladislava Steinbauera  

Doprovodné výstavy Malého abonentního cyklu (Divadlo Trám) 

 

 

 

 

b.  Zpráva o činnosti Dramatické školičky za rok 2020 

 
Dramatická školička v době koronavirové byla omezena vládními opatřeními stejně jako ostatní školy. V březnu 2020 byla 

pro vládní nařízení přerušena výuka Dramatické školičky. Byla to doba vrcholících příprav na divadelní a recitační přehlídky. 

Uskutečnit se stihlo jen oblastní kolo recitace, odkud z Dramatické školičky postoupily do okresního kola Magdalena 

Pavlíčková a Nikola Vladíková. Okresní kolo však již neproběhlo. Stejně tak neproběhlo krajské kolo Wolkrova Prostějova v 

Pardubicích, kterého se měla zúčastnit Ráchel Kellerová. V březnu a dubnu byly zrušeny krajské divadelní přehlídky 

Svitavský dýchánek a Svitavský Fanda. V červnu byla odvolána celostátní přehlídka Dětská scéna. 

 Dramatická školička zahájila výuku hned, jak to bylo díky rozvolnění vládních nařízení možné. Od května probíhala 

individuální výuka a v po ní v červnu následovalo i skupinové vyučování. Jsem ráda, že se přes to všechno podařilo dokončit 

inscenace dvou absolventských ročníků. 

17.6. byla premiéra souboru Duhovky s inscenací stínového divadla Chlapec a dálka podle předlohy Daisy Mrázkové. 

Členové souboru Marina Čuhelová, Karolína Konopáčová a Ondřej Havlíček tímto představením absolvovali 1. cyklus 

Dramatické školičky (dokončili docházku základní školy a odcházeli na střední školy.) Představení hudebně doprovodila 

Pavlína Matoušková, která dříve v Duhovkách začínala a pak přešla do souboru PAramian. Stejně tak i ona absolvovala 

1.cyklus a na premiéře vystoupila s vlastním výstupem textu O.Wilde- Sobecký obr. 

23.6. se uskutečnila premiéra souboru Naopak ani Ťu(í)k se hrou Václava Havla Vernisáž. Bylo to absolventské představení 

2.cyklu Dramatické školičky, ve kterém hráli Marcela Coufalová, Aneta Mrázková, Martin Pittner a Sarah Sleamanová. 

Kromě Martina Pittnera všechny dívky maturují a odcházejí na vysoké školy. Ukončují  tak mnohaletou docházku do 

Dramatické školičky ( 12 až  15 let docházky), což je opravdu velký kus jejich života.) 

Současně s nimi odchází a absolvuje 2.cyklus Leona Zoicasová, která poslední rok nehrála v žádné souboru, ale pomáhala 

jako asistentka ve třídách Vločky a Jahůdky. Střídala se v asistování také Marcelou Coufalovou. U Marcelky Coufalové se na 

chvíli musím zastavit pro její mimořádnou aktivitu. Navštěvovala Dramatickou školičku patnáct let!!! a za tu dobu nejen 

recitovala, ale také hrála v několika souborech: Jácíčci, Klokánci, Málo, Naopak, Bubliny. Po dosažení plnoletosti pomáhala 

jako asistentka u mladších tříd a trávila v Dramatické školičce většinu svého volného času. Se staršími absolventy se 

organizačně a koncepčně zapojila  do projektu MAC (Malý abonentní cyklus divadel a koncertů pro mládež) v Trámu a v 

Tyjátru.( Spolu s ní i celý soubor Naopak). Jsem proto ráda, že se přihlásila a byla přijata na JAMU- obor tvořivá dramatika a 

rozšíří tak na JAMU řady svých kamarádů a kolegů z Dramatické školičky (Moniku Jelínkovou, Zdeňku Selingerovou, 

Martina Mohra, Denisu Daňkovou, Matěje Nárožného, Annu Stenzlovou a Tomáše Mohra).  

S odchodem souboru Naopak ani Ťu(í)k dochází ve Školičce k zásadní změně, protože končí doba asistentů a pomocníků a 

bude chvíli trvat, než ve Školičce dorostou noví. Kromě dosažení plnoletosti je podmínkou i ochota a zájem o práci s 

mladšími dětmi.  

24.6. se konala „Zahradní slavnost“- aneb rozloučení Dramatické školičky se školním rokem u rybníka Rosnička. Tématem 

bylo Putování za Janem Werichem a organizačně ji pro mladší děti připravil soubor PAramian. Děti byly rozděleny do 

několika smíšených skupin a formou loutkového divadla, pantomimy, dabingu a činohry přehrávaly úryvky z pohádek Jana 

Wericha. Jsem ráda, že jsme se tak závěru školního roku mohli vidět se všemi dětmi a jejich rodiči. Setkávání a osobní 

kontakt jsou pro mne nenahraditelné. 

 
V září 2020 jsem pro velký zájem otevřela dvě nové přípravné třídy pro děti ve věku 6 let. Je smutné, že hned po zahájení 

školního roku byla od října výuka v Dramatické školičce díky vládnímu nařízení opět pozastavena. S dětmi jsem se mohla 

vidět na individuálních hodinách až od konce listopadu a se všemi skupinami krátce v prosinci na vánočních hodinách. 

On-line výuka probíhala jen se souborem Paramian na rozpracovaném představení Tracyho tygr. Byla to převážně práce 

teoretická- práce na scénáři, dramaturgii, scénografii, základech dramatu a divadla. Za zprostředkování patří můj dík Ráchel 

Kellerové. 

Dramatická výchova se s malými dětmi, podle mého, přes počítač učit nedá. S rodiči jsem se na tom dohodla, sami přivítali, 

že děti nemusí sedět u počítače i odpoledne a mohou jít ven. 

Jednu dobrou zprávu na závěr však mám: absolventi Dramatické školičky Marcela Coufalová, Anna Stenzlová a Matěj 

Nárožný  mi přislíbili, že pokud to podmínky v roce 2021  dovolí, zorganizují pro děti Dramatické školičky 

příměstský  divadelní tábor . Máme se tedy na co těšit. 



 
Jana Mandlová  

10.2.2021 

 

 

 

 

 

 

  

c. Jazykové kurzy 

  

 Ve Fabrice pořádáme jazykové kurzy. Ve školním roce 2020 se jazykové kurzy 

neuskutečnily. 

 

 

d. Kurzy tance a společenské výchovy  

 V roce 2020 se tradiční Kurz tance a společenské výchovy nekonal, věříme ale že v 

roce 2021 bude o kurzy zájem dvojnásobný. A proto jsme připraveni při velkém zájmu otevřít 

pro mládež kurzy dva. Jeden kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, včetně dvou 

prodloužených, kurzu stolování a věnečku.   

Během jara a podzimu bohužel neprobíhal také Kurz tance pro dospělé – začátečníky, mírně 

pokročilé a pokročilé. S tanečními lektory Irenou a Františkem Pokornými. Tyto kurzy budou 

přesunuty na rok 2021. 

 

Filmová představení v kině Vesmír , Letní kino Parku Jana Palacha, 

Autokino Na cihelně  
 

 Kino Vesmír hrálo pravidelně každý den od 19,30 hodin – do června 2010.  Kino hraje 

pravidelně dětská představení o víkendech a představení pro školy všech stupňů. 

 Od září 2010 – vzhledem k poklesu diváků a dlouhodobé statistice, která ukázala, ve 

kterých dnech kino navštěvuje nejméně diváků, omezili jsme hrací dny na úterý až sobotu. Je-

li atraktivní titul, hrajeme i celý týden. 

 V roce 2019 se uskutečnilo celkem 392 filmových představení pro veřejnost. Kino 

navštívilo celkem 16 436 diváků. To činí průměrnou návštěvnost 42 diváků na jedno filmové 

představení. 

 V kině Vesmír hrajeme pravidelně dvakrát měsíčně odpolední představení pro 

svitavský Klub seniorů, Kardio klub Svitavy, Klub českých turistů Svitavy a Svaz 

postižených civilizačními chorobami. Kino hraje pravidelně pro mateřské, základní a střední 

školy a pro školní družiny. 

 

Letní kino v Parku Jana Palacha: 
V roce 2018 jsme pořídili nový projektor pro potřeby letního kina. V kině Vesmír jsme 

instalovali 3D technologii a instalovali nové plátno s 3D parametry. Původní plátno z kina 



Vesmír jsme použili pro letní kino. Zakoupili jsme novou zvukovou aparaturu pro potřeby 

letního kina. Město Svitavy pořídilo 30 nových lehátek pro návštěvníky letního kina. 

V roce 2019 jsme pořídili novou pojízdnou promítací kabinu – jako přívěs ze osobní auto – 

mobilní – do parku, na náměstí atd. 

 

Letní kino v parku Jana Palacha 2020: 
3.7. Yesterday 

6.7. E.T. Mimozemšťan 

8.7. Na střeše 

11.7. Ženy v běhu 

13.7. Willy a kouzelná planeta 

15.7. Mamma Mia! Here We Go Again 

17.7. Přes prsty 

20.7. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 

22.7. Muž v černém: Globální hrozba 

24.7. Národní třída 

27.7. Dolittle 

29.7. Řbitov zvířátek 

31.7. Postřižiny 

3.8. Sněžný kluk 

5.8. Hastrman 

10.8. Jumanji: Další level 

12.8. Mrtví neumírají 

14.8. Kouř 

17.8. Ježek Sonic 

19.8. Spider - Man: Daleko od domova 

21.8. Jan Palach 

24.8. Angry Birds ve filmu 2 

26.8. Samotáři 

 

Zvláštní představení v kině Vesmír a online prostředí v roce 2020: 

Seznam odehraných představení v rámci projektu Vaše kino: 
2.4. Šťastný nový rok 

 

3.4. Amundsen 

4.4. Trollové a kouzelný svět 

5.4. Afrikou na pionýru 

7.4. Šťastný nový rok 

8.4. Můj příběh 

9.4. Případ mrtvého nebožtíka 

10.4. Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 

10.4. Bez věcí nad věcí 

11.4. Pat a Mat: Kutilské trampoty 

11.4. Případ mrtvého nebožtíka 

12.4. Pat a Mat: Kutilské trampoty 

12.4. Můj příběh 

13.4. Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 

13.4. Bez věcí nad věcí 

15.4. Cesta kolem světa 

16.4. Nejvyšší pocta 



17.4. Cesta kolem světa 

17.4. Nejvyšší pocta 

18.4. Zakleté pírko 

18.4. Nevyšší pocta 

19.4. Zakleté pírko 

19.4. Zábava, zábava 

21.4. Zábava, zábava 

21.4. Nejvyšší pocta 

22.4. Cesta kolem světa 

22.4. Pláč svatého Šebestiána 

23.4. Nejvyšší pocta 

23.4. Ženská na vrcholu 

24.4. Ženská na vrcholu 

24.4. Kursk 

25.4. Mrňouskové 2: Daleko od domova 

25.4. Ženská na vrcholu 

26.4. Kursk 

28.4. Jízda 

29.4. Karel Svoboda: Šťastná léta 

30.4. Modelář 

1.5. Příliš osobní známost 

2.5. Karel Svoboda: Šťastná léta 

2.5. Příliš osobní známost 

3.5. Příliš osobní známost 

3.5. Modelář 

5.5. Deštivý den v New Yorku 

6.5. Velká nádhera 

7.5. Attila 

8.5. Chlap na střídačku 

9.5. Rodinka Belierových 

9.5. Chlap na střídačku 

10.5. Chlap na střídačku 

10.5. Vyjímeční 

 

Projekt Film Naživo (série přímých přenosů divadelních představení) 
8.8. Amerikánka 

29.8. Pérák 

12.9. Tajný agent 

 

 

Autokino na Cihelně 
15.5. Tenkrát v Hollywoodu 

16.5. Vlastníci 

22.5. Parazit 

23.5. Poslední aristokratka 

29.5. Pomáda 

30.5. Big Lebowski 

5.6. Chlap na střídačku 

6.6. V pravé poledne 



12.6. Staříci 

13.6. Tenkrát na západě 

19.6. Ženy v běhu 

20.6. Rychle a zběsile 

26.6. Rocketman 

27.6. Kmotr 

18.9. Havel 

25.9. Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 

2.10. 3Bobule 

9.10 Příliš osobní známost 

16.10. Trollové a kouzelný les 

16.10. Můj příběh 

17.10. Princezna zakletá v čase 

18.10. Křupaví mazlíčci 

23.10. Ježek Sonic 

23.10. Šťastný nový rok 

24.10. Dolittle 

25.10. Zakleté pírko 

28.10. Šarlatán 

 

 

 

e.  

f. Divadelní abonentní cyklus 

Představení Divadelního abonmá probíhají vždy ve dvou cyklech:  

JARO a PODZIM/ZIMA. Představení se pořádají ve Fabrice Svitavy. 

Uvádím všechna abonentní divadla v roce 2019 i první divadlo v roce 2020: 

 

DAC 2019/2020 

 

 

16. ledna 2020: Divadlo Petra Bezruče (Ostrava) 

Alois Mrštík, Vilém Mrštík: MARYŠA 

 

DAC podzim 2020 / zima 2021 

 

 

 

5. října: Divadelní spolek Kašpar (Praha) 
Martin McDonagh: MRZÁK INISHMAANSKÝ 

 

Počet prodaných abonentek na divadelní cyklus  

Podzim / Zima 2020 –21 byl: 373 ks 
 



V roce 2021 - sezóna jaro 2021 plánujeme: 
 

Městské divadlo Mladá Boleslav 
Jeffrey Hatcher: KRÁS(K)A NA SCÉNĚ 

 

Studio Ypsilon (Praha) 
Arnošt Goldflam: VRATKÁ PRKNA 

 

Divadlo Verze (Praha) 
Romain Garry, David Prachař: ŽIVOT S KRAJTOU 

 

Divadlo Járy Cimrmana (Praha) 
Cimrman / Smoljak / Svěrák: Hospoda Na mýtince 

 

 

g. Kruh přátel hudby 

Koncerty vážné hudby probíhají v Ottendorferově domě, ve Fabrice Svitavy  

a divadle Trám. Občas pořádáme koncerty ve svitavských kostelech. Sezóna  

začíná v září a končí v květnu. 

 

V roce 2020 se ve Svitavách uskutečnily tyto koncerty: 

 

Moravské klavírní trio – Novoroční koncert  
5.1.2020 v 19:00 hodin/ Ottendorferův dům  

Pražský komorní balet – Carmina Vetera  
3. 3. 2020 v 19:00 hodin / Fabrika  

 

Trio Cantorum 
6. 9. 2020 v 19 hodin / Kostel sv. Jiljí 

 

 

Cikánský houslový virtuos Ivan Herák 
29. 9. 2020 v 19 hodin / Trám 

 

 

 

 

h. Pořady pro děti v divadle Trám 

Od září do května vždy v jednu neděli pořádáme pro děti divadelní představení v divadle 

Trám. Pohádky zde hrají profesionální i poloprofesionální soubory. Vzhledem k pandemii 

COVID jsme nemohli uskutečnit celkem 3 plánovaná představení, která se přesunula na rok 

2021. Průměrná návštěvnost na jedno představení je 50 diváků.  Pohádky se hrají v Trámu a v 

létě v Parku Jana Palacha. 

 

Pohádkové neděle v roce 2020: 
12.1. - Bojím se v lese (Loutky bez hranic, Praha) 

26.1. - Zlatovláska (Studio dell Arte, České Budějovice) 

9.2. - Spoutaný trávou (Divadlo Líšeň, Brno) 



16.2. - Romské pohádky (Krutý krtek, Praha) 

5.7. - Zlatovláska + Staré pohádky české (p. Bílek, agentura Ulbertová) - Park jana Palacha 

26.7. - Pohádka z budíku (Teatr Pavla Šmída, České Budějovice) - Park Jana Palacha 

9.8. - Sněhurka (Studio dell Arte , České Budějovice) - Park Jana Palacha 

16.8. - Zlatá rybka + O vytrvalém princi (Jan Hrubec, agentura Ulbertová) - Park Jana Palacha 

27.9. - Jakoubkovo splněné přání (Studio Damúza, Praha) 

11.10. - Ošklivé káčátko (Divadlo U staré herečky, Praha) 

 

 

 

i.  

j. Koncerty, divadla, přednášky a další pořady 

 V roce 2020 jsme měli v plánu spořádat, jako každým rokem, mnoho koncertů 

rockové, folkové, klasické a populární hudby ve Fabrice Svitavy, Ottendorferově domě, klubu 

Tyjátr, na náměstí, v parku atd. Vinou pandemie Covid 19 jsme byli nuceni mnoho pořadů 

zrušit, ale nějaké koncerty, divadla a přednášky jsme, když to bylo možné, zrealizovali. 

Účinkující: Moravské klavírní trio, Divadlo Petra Bezruče – Maryša, S.U.E., Veronika 

Wildová a Divoko, Oblastní kolo Porty, Slávek Janoušek, Znouzectnost, Malina Brothers, Jiří 

Kolbaba - Nepál, DS Kašpar - Mrzák Inishmaanský, Pivní slavnosti (malá alternativa 

klasických velkých), 

Loutky bez hranic, Studio Dell´arte, Poopeek roadshow, Dechový orchestr Astra, Jazzový 

orchestr ZUŠ Svitavy, Divadlo Líšeň, Kamelot, Pavel Čadek, René Souček, Eliška Kotlínová, 

DO Choceňačka, CM Grossianka, MiRage, Eliška Lüftnerová, Alfasrnec,  On-line pořady: 

The Dozing Brothers, Ondřej Kučera 2x, Pavla Boučková 2x, Milan Urza, Monty, rozhovor s 

fotografem Ivanem Bllemby Krejzou, Bohumír Stehlík - klavírní koncert, Dobroběžník v 

Africe - Marek Jelínek, Pavel Čadek, XIII. století, SYxtet, Trio Musette, Na koberečku s F. 

Černým a K. Holasem, Veronika Wildová a Divoko, Do větru, Divadlo Krutý krtek, 

Sportovec roku, Simona Babčáková, Trio Incendio, Pražský komorní balet, Trio Cantorum, 

Ivan Herák, Lumír Sochorec a další 

 

Plánujeme v roce 2021: 
Oblastní kolo Porty, Pivní slavnosti, Svitaverna - festival dobrého jídla a pití, Monty a kapela, 

Pětník, Lenka Slabá, Lukáš Pavlásek, Rudy Linka, Nezmaři, Městské divadlo Mladá Bolesla  

Jakub Smolík, Cirk La Putyka, Divadlo Járy Cimrmana, Divadlo Ungelt, Jiří Kolbaba, Václav 

Neckář, Vladimír Mišík, Svitavský Fanda, Svitavský dýchánek, Dětská scéna, Posed 

 

 

 

 

k. Podpora amatérů  

SKS zřizuje a podporuje tyto soubory: 
Všechny dechové orchestry ve Svitavách, dětské pěvecké sbory, PS Dalibor, divadlo Céčko, 

divadelní spolek Zaklep, Docela Malé divadlo, kapely: Točkolotoč, Do větru, The Dozing 

Brothers, Moka Band, Last Presence, Stopangin a další…, ochotnický spolek ZAKLEP, 

filmové a fotografické kluby, výtvarníky a další. 

 



Od roku 2008 zkoušely hudební skupiny v prostorách v budově, která patří Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkoprávních na ulici Marie Kudeříkové 3. Úřad pronajal SKS 

volné prostory jako zkušebny pro amatérské kapely. SKS hradilo náklady spojené s elektřinou 

a pomáhá souborům se zapůjčením nástrojů a zvukové aparatury, s propagací, technickým 

zabezpečením vystoupení i jinak. Kapely hradily formou nájmu část nákladů  

na energie. 

V roce 2014 došlo k církevní restituci budovy na ulici Marušky Kudeříkové 3 a kapely  

se přemístily od 1. srpna 2014 do objektu na ulici Průmyslová 2. Zde se kapely podílí 

částečně na nájmu, který SKS hradí soukromému vlastníku objektu – firmě Svitavská spol. 

s.r.o. 

 

Přehled amatérských kapel a souborů: 

Kapely – Do větru, Rostislav Foret, MY, Sněžná slepota, Flying South, Last Presence, 

Točkolotoč, Kowalski, Morbyd Pyre, Stopangin, The Dozing Brothers, Suchá dáseň, Pavla 

Boučková, Z Band, Generace, DevyB and Marx on Mars, Ondřej Kučera, Genetic Mutation, 

Moka band, Pekaros, SBB – Svitavský Bigband.  Svitavské kapely vystupují v alternativním 

klubu Tyjátr, na náměstí Míru, v parku Jana Palacha a pravidelně účinkují na tradiční 

prosincové akci Vánoční bigbít.  

 

Dechové orchestry – Svitavská dvanáctka, Astra Svitavy, Dětský dechový orchestr ZUŠ 

Svitavy: Svitavské dechové orchestry pořádají pravidelně vždy jednou za měsíc ve Fabrice 

pořady Na muzice ve Fabrice – od října do dubna. V létě hrají na promenádních koncertech 

v Parku Jana Palacha a pořádají spolu se Střediskem kulturních služeb Slavnost dechových 

hudeb den před Poutí ke svatému Jiljí na náměstí Míru. V roce 2020 to byl 27. ročník.  

 

Pěvecké sbory: 

Pěvecké sdružení Dalibor. Dalibor pořádá každým rokem ve Fabrice ples  

a Vánoční koncerty. 

Pěvecký sbor Svitavánek 

Dětský pěvecký sbor Svitaváček 

Pěvecký sbor Červánek 

Pěvecké sbory pravidelně vystupují během celého roku a pořádají vždy jednou za dva roky 

Festival amatérských pěveckých sborů: FAPS. V roce 2020 se měl uskutečnit již 14. ročník 

této přehlídky, ale kvůli aktuálním vládním nařízením se, stejně jako mnohé další akce, 

nemohl konat. 

 

Divadelní soubory 

Docela malé divadlo Svitavy (divadlo DOMA), Dramatická školička Svitavy, Zaklep, Céčko 

 

Mažoretky při ZŠ Lačnov 

 

Dechové orchestry – Svitavská dvanáctka, Astra Svitavy, Dětský dechový orchestr ZUŠ 

Svitavy. Svitavské dechové orchestry pořádají pravidelně vždy jednou za měsíc ve Fabrice 

pořady Na muzice ve Fabrice – od října do dubna. V létě hrají na promenádních koncertech 

v Parku Jana Palacha a pořádají spolu se Střediskem kulturních služeb Slavnost dechových 

hudeb den před Poutí ke svatému Jiljí na náměstí Míru. V roce 2020 to byl 28. ročník.  

Country taneční klub Modrá růže zkouší ve Fabrice pravidelně od září 2011.   

Fotoklub Svitavy se pravidelně schází ve Fabrice Svitavy  

Klub filatelistů Svitavy se nepravidelně schází ve Fabrice Svitavy od ledna 2013  

  



Filmaři mladé seskupení se formuje na gymnáziu a bývalí absolventi školy pořádají již pátým 

rokem vždy v Tyjátru a nově i v kině Vesmír festival Svitavská klapka.  

 

V Trámu zkouší všechny divadelní soubory včetně Dramatické školičky. 

Pěvecké sbory využívají dle potřeby koncertní sál Ottendorferova domu a sál Fabriky 

Svitavy.  

 

 

l. DOcela MAlé divadlo Svitavy (při SKS ve Svitavách)  

 

Vedoucí souboru: PaedDr. Radomila Oblouková  

DOcela MAlé divadlo (DOMA) – studentský divadelní soubor, který vznikl v roce 1994 při 

Gymnáziu ve Svitavách, od roku 2006 je zřizovatelem divadla Středisko kulturních služeb 

Svitavy. Soubor DOMA je svitavský divadelní soubor, který dlouhodobě (25 let) 

„vychovává“ děti i studenty a současně funguje na bázi dětského a studentského divadla. 

 Divadlo DOMA - 28 členů (do června r. 2019) ve věku 12–29 let, ve 2.  pololetí 2019 členů 

18.  Děti pracují ve skupinách, ty se scházejí odděleně, nebo při společných projektech 

současně, a to 1x až 3x týdně (v divadle Trám, v Nadačním domě J. Plívy, v Ottendorferově 

domě nebo v literární učebně gymnázia); každá skupina má vlastní program a realizuje 

konkrétní divadelní představení. Společně pak členové divadla DOMA připravují program k 

regionálním kulturním akcím: např. Hledání hvězdy Davidovy, Noc v muzeu, vánoční 

představení pro děti základních škol či Speciální školy ve Svitavách a organizačně pomáhají 

se zajišťováním všech pořadů divadla DOMA.  

Od roku 2011 soubor DOMA hraje svá představení i v esperantu. 
 

 

Program divadla DOMA 

 

1. Soubor dětí ve věku 13–15 let 

- Scénická příprava divadelní hry Hrátky s čertem, realizace představení  

   (upravená verze dramatické báchorky, scénář R. Oblouková) 

- Příprava divadelní scény, kostýmů, hereckých i hudebních výstupů 

- „Výuka“ budoucích moderátorů (jevištní mluva, kontakt s diváky, příprava výstupů, práce 

s texty) 

2. Soubor studentů a absolventů gymnázia, 16–30 let 

    (leden–červen 2019) 

- Příprava scénáře knihy Terryho Pratchetta Maškaráda (scénář R. Oblouková a soubor) 

- Fantaskní a realistické prvky scénáře 

- Hudební a taneční složky scénáře 

- Převedení scénáře do jevištní podoby – nedokončeno (zdravotní důvody, studium v zahraničí) 

- B. Němcová: Tři přadleny (scénář: J. Kopřiva, E. Doláková, M. Pittner) 

- Naše irská rodina – příprava divadelního scénáře 

 

3. Spolupráce se svitavským Klubem esperantistů i Českým esperantským svazem 

- Spolupráce s režisérem P. Kaščákem 

- Filmový scénář – natáčení a dabing 

 

    



 Společné projekty souborů DOMA 
 

Noc v muzeu 2019  
Tajuplná prohlídka Ottendorferovy knihovny – 31. 5. 2019 (20:00, 22:00) 

Komentovaná prohlídka Ottendorferovy knihovny – děti i dospělí se vrátili v čase do května 

roku 1969; atmosféra byla spojena s činem Jana Palacha, hrdým vzdorem i přizpůsobením se 

(propojeno se svitavskými„příběhy“). Noční prohlídka knihovny byla doplněna dramatickou 

báchorkou Hrátky s čerty a pohádkou Tři přadleny; happening končil orientálním tancem, 

ochutnávkou čaje a tajuplnou cestou podzemím. (asi 300 diváků) 

Studentský divadelní maratón 2019 - 26. 6. 2019                                                               Soubor 

DOMA a studenti gymnázia: Hrátky s čertem, Tři přadleny, Dívčí válka (F. R. Čech), Cesta na 

severní pól, České nebe (Divadlo J. Cimrmana  - upravený scénář) 

Představení pro ZŠ Sokolovská - 27.6. 2019   Hrátky s čertem (J. Drda), Tři přadleny (B. 

Němcová) 

Pohádkové Vánoce   12.12. 2019 - divadlo Trám (představení pro děti Speciální školy ve 

Svitavách a žáky ZŠ) Program: koledy, orientální tance, vánoční zvyky, pohádka – Hrátky s 

čertem                                      

Webové stránky divadla DOMA: www.divadlodoma.g6.cz 

Zpracovala: PaeDr. Radmila Oblouková 

 

 

m. Hudební kavárna – Malá scéna SKS 

 

V roce 2005 jsme rozšířili kulturní nabídku o pravidelné hudební večery v kinokavárně 

Galaxie. Vždy dva pátky v měsíci zde od února 2005 probíhaly koncerty a improvizace všech 

možných hudebních žánrů: jazz, blues, folk a další. Představovali se zde muzikanti nejen ze 

Svitav, nejen z České republiky, ale z celého světa... 

Probíhaly zde jam sessiony i řádné koncerty. 

Od února 2007 probíhal v kinokavárně pravidelný cyklus koncertů Jazz do regionů. 

V roce 2009 jsme jazzové koncerty přestěhovali z kinokavárny do Fabriky. Hraje se ve 

velkém sále se stolovou úpravou při svíčkách, což prospělo muzice a zvýšila se návštěvnost 

koncertů. 

Od října 2011 – vznikem alternativního klubu Tyjátr – se pořádá část koncertů zde.  Větší 

rockové i jiné koncerty pořádáme nadále ve Fabrice. 

Od prosince 2012 jsme všechny jazzové a jiné menšinové hudební žánry přestěhovali do 

Tyjátru. 

– koncerty jsme nazvali Malá hudební scéna SKS (Externí koncerty SKS) 

 

Program Hudební kavárny v roce 2020 (externí koncerty SKS):  

 

21. 1.   Poopeek Roadshow 2020 + koncert: Veronika Wildová & Divoko  

30. 1.   Malina Brothers 

6. 2. Jazzová jízda 

28. 2.   Znouzectnost 

http://www.divadlodoma.g6.cz/


29. 2.   Oblastní kolo Porty 

 

 

Další naplánované koncerty a pořady se neuskutečnily kvůli aktuálním vládním nařízení. 

 

Externí koncert SKS v klubu Tyjátr dávají prostor menšinovým žánrům, profesionálním  

i amatérským muzikantům! 

 

 

 

n.  Alternativní klub Tyjátr 

Nový klub se otevřel na místě bývalé kinokavárny Galaxie – byla v provozu od roku 1990 do 

června 2011. Nový prostor se opticky zvětšil, získal moderní tvář – kombinací černé  

a červené barvy na zdech. Původní pásy světel se opět staly pásy filmovými a připomněly 

další z možností klubu promítání filmů. Přesazený bar se přiblížil návštěvníkům. 

Klub byl otevřen 1. října 2011. Program: kapely, besedy, setkání, improvizace, hudební 

pořady, filmový klub. Otevřený prostor pro alternativní kulturu přístupný všem. Právě takový 

by nový klub ve Svitavách měl být. Navazuje na dobré skutky, které jsme konali v bývalé 

kinokavárně Galaxie. Akce škol, dobrovolníků, charity atd. – to vše se zde koná bez 

požadavků na pronájem.  

SKS zde pořádá koncerty i další akce na své náklady. V roce 2020 jsme zde uspořádali již 

podeváté oblastní kolo Porty. Dramaturgie klubu je svobodná. Klub nabízí prostor pro nejširší 

kulturní a společenské aktivity ve městě – koncerty místních kapel, besedy přednášky, 

promítání amatérských filmů, recitace… 

 

 

 

o. Rozpočet SKS v roce 2019 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 byl během roku upraven rozpočtovými opatřeními o celkovou 

částku 1 604 tis. Kč z těchto zdrojů:      

1. Ministerstvo kultury ČR 

 

- dotace na Krajské postupové přehlídky Svitavský Fanda, Svitavský 

  dýchánek a Amatérský film 65 tis. Kč 

- dotace na POSED 20 tis. Kč 

celkem 85 tis. Kč 

 

2. Pardubický kraj 

- dotace na Krajské postupové přehlídky Pardubického kraje 53 tis. Kč 

- dotace na Dětskou scénu 75 tis. Kč 

- dotace na Portu 10 tis. Kč 

- dotace na POSED 15 tis. Kč 

- dotace na Národní soutěž a výstavu amatérské fotografie 20 tis. Kč 

- dotace na Prázdniny v Parku 15 tis. Kč 

- dotace na vydání knihy K. Šefrna Ostrovy splněných přání 30 tis. Kč  

celkem 218 tis. Kč 

 



3. Ostatní ÚSC 

Město Moravská Třebová 

- dotace na Hřebečský slunovrat 290 tis. Kč 

Obec Kamenná Horka 

- dotace na Hřebečský slunovrat 40 tis. Kč 

celkem 330 tis. Kč 

 

4. Ostatní 

 

Mikroregion Svitavsko 

- dotace na Hřebečský slunovrat 10 tis. Kč 

Mikroregion Moravskotřebovsko 

- dotace na Hřebečský slunovrat 10 tis. Kč 

sponzorské dary 34 tis. Kč 

 

celkem 54 tis. Kč 

 

5. Zřizovatel 

příspěvek na opravu střechy 917 tis. Kč 

 

Úprava rozpočtu celkem 1 604 tis. Kč 

Celkové výnosy za rok 2019 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 28 176 558,13 Kč, což činí 

118,3 % ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 9 581 811,61Kč, jsou splněny na 176,98 %.  

 

Celkové náklady za rok 2019 činí 28 176 558,13 Kč, jsou vyčerpány na 118,3 %.  

Překročení plánovaných nákladů v oblasti poskytování služeb – půjčovné, městská kultura, 

svitavské letní slavnosti je kompenzováno vyššími výnosy v této oblasti. 

Překročení nákladů v položce opravy a udržování je způsobeno nutností opravy havárie střechy 

na Fabrice. 

 

V hlavní činnosti vznikla ztráta -175 628,11 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 

175 628,11 Kč.  Hospodářský výsledek za rok 2019 je 0 Kč.  

 

Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2019  byl  schválen  ve výši  15 267 tis. Kč,  z toho  na  provoz 

13 623 tis. Kč a na odpisy 1 644 tis. Kč. Během roku byl upraven o částku 1 604 tis. Kč. 

Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 6 085 tis. Kč. Přepočtený evidenční počet 

pracovníků byl 20,13. 

V oblasti investic byly schváleny tyto akce: pořízení klimatizace pro prostory TV studia, pořízení 

skříňového stánku pro letní kino, pořízení myčky nádobí do kuchyně restaurace Fabriky, 

realizace opravy dvora v areálu kina a provedení instalace osvětlení výstavních prostor 

chodby v 2 NP Fabriky. 

Byl proveden odvod z fondu investic zřizovateli ve výši 1 000 000 Kč. 

 

 

 

 

p. Projekt Oživení historie měst Svitavy a Strzelin 

 



8. prosince 2016 byl schválen projekt, který zavazuje dvě města k tomu, že se během dvou 

následujících let velmi sblíží a dobře poznají: české Svitavy a polský Strzelin. 

 Město Strzelin leží na hranici Krkonošsko – Jesenického podhůří, 37 kilometrů od Vratislavi. 

Protéká jím řeka Olawa. Zdejší žulový lom patří mezi největší v Evropě.  V současné době 

zde žije asi 13 000 obyvatel. První písemná zmínka o městě pochází z 12. století. V polovině 

18. století byl Strzelin centrem české nekatolické menšiny, vystěhovalců pro víru. 

Svitavy a Strzelin tedy spojuje historie spjatá s útěkem českých bratří do exilu. Mnoho 

evangelíků ze Svitavska uteklo do Strzelina, kde si zakoupili půdu. A tak kolem města 

Strzelin dodnes žijí jejich potomci, kteří si svou historii uvědomují a jsou na ni hrdi! 

Přetrvávají dávno založené vazby, na které nyní svitavští a strzelinští navazují! Proto přichází 

náš projekt. Projekt, který představí místní amatérskou kulturu obou měst. 

Projekt naplňuje myšlenku setkávání amatérů v oborech: hudba, divadlo, výtvarné umění. 

Setkávat se budou amatérští umělci (pěvecké sbory, žáci základních uměleckých škol, 

dechové orchestry, kapely, divadelníci, fotografové, výtvarní umělci) střídavě ve Svitavách a 

Strzelině. Setkávání a společná vystoupení pomohou k vzájemnému poznávání obou zemí. 

Součástí projektu je i materiální vybavení – zakoupili jsme nový klavír do Fabriky, nakoupili 

jsme nové košile a notové stojany pro naše dechové soubory. Přátelé ze Strzelina pořídili 

nové hudební nástroje, stejnokroje a notové stojany pro jejich orchestr. 

Tak jsme prožili dva roky plné setkávání a společných chvil s velmi milými přáteli z polského 

města Strzelin – vzdáleného 162 kilometrů od nás, což jsou dvě hodiny autem. Byla to 

setkávání radostná a vzájemně obohacující! 

 

Projekt Oživení historie měst Svitavy a Strzelin má svoji udržitelnost. Trvá pět let a během  

ní dochází k jedné vzájemné kulturní výměně: jednou ve Svitavách a jednou ve Strzelině.  

Časově to je vždy od 10. září jednoho roku do 10. září roku následujícího. 

V roce 2020 došlo k prvnímu setkání: žáci a učitelé svitavské ZUŠ vystoupili 29. ledna na  

Novoročním koncertu v kulturním domě ve Strzelině. 

 

sobota 5. 9. od 18:00 ve Fabrice Svitavy: 

Ondřej Kučera –  Koncert svitavského klavíristy v rámci vzájemného setkávání Svitav  

a Strzelina. Vystoupení jsme zároveň vysílali on-line a tak se této události mohli alespoň  

virtuálně zúčastnit i naši polští přátelé ve Strzelině. Pořad je ke zhlédnutí na oficiálním  

Youtube profilu Střediska kulturních služeb. 

 

 

 

 

2. Zaměstnanci SKS 

 

Přepočtený stav zaměstnanců SKS k 1. lednu 2020 je 21. Fyzický stav činí 23 zaměstnanců. 

Z toho jsou 2 osoby plně invalidní. Všichni zaměstnanci zajišťují provoz obou budov, které 

obhospodařujeme a zdárný průběh veškerých kulturních programů a skutků, které konáme; a 

to nejen ve Fabrice, kině Vesmír, divadle Trám, Ottendorferově domě, na Zahradě muzea, ale 

i na náměstí Míru, v Parku Jana Palacha, v kostelech i jinde ve městě Svitavy. 



 

 

 

3. SKS – Správce Fabriky a areálu kina Vesmír Svitavy 

 

SKS je správcem Fabriky Svitavy a Areálu kina Vesmír. 

Důležitá změna v pronájmech v historii Fabriky Svitavy nastala 1. září 2013, kdy prostory 

restaurace byly pronajaty Střední integrované škole Moravská Třebová – obor kuchař, číšník. 

Od toho okamžiku se také výrazně zvedla úroveň nabízených služeb v restauraci!  

Oba bary vedle sálu byly odděleny od restaurace a mají svého nájemce. Také zde se zvedla 

úroveň služeb. 

 

Smlouvy SKS 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. 

 

Aktivity na velkém sále Fabriky, které nepořádá SKS: 

 

Leden 
Krajský přebor základních a středních škol družstev šachu  

Ekonomický seminář 

Hasičská schůze 

Ples volejbalistů 

Zálesácký ples 

 

Únor 
Svitavský slavík 

Koncert pěveckých sborů ZUŠ 

Školení zš. jídelny 

Domov na rozcestí – ples 

Divadelní centrum Zlín  

ONE HUMAN SHOW SIMONY BABČÁKOVÉ 

Valentýnský večer 

Klub seniorů - posezení 



Sportovec roku města Svitavy 

Ples Qanto 

 

Březen 
Krůček karneval 

Sesterský seminář 

 

Červen 
Ekonomický seminář 

 

Srpen 
Pracovní seminář pro školní jídelny 

 

Září 
Den seniorů 

Městský úřad - školení 

MC Krůček – bazárek  

Burza filatelistů 

Divadlo Osm euro na hodinu 

 

 

 

V prostorách Fabriky Svitavy probíhá plesová sezóna. 
 

Přehled plesové sezóny 2020: 
 

11. 1.  2020 - Ples volejbalistů 

17. 1.  2020 - ples OA Svitavy 

18. 1.  2020 - Zálesácký ples 

24. 1.  2020 - Ples SOU Svitavy 

31. 1.  2020 - Ples SZŠ Svitavy 

7. 2.    2020 - Gymnázium Svitavy 

21. 2.  2020 - Ples Gymnázium Svitavy 

22. 2.  2020 - Ples Qanto 

29. 2.  2020 - Ples Dalibor 

7. 3.    2020 – Svitavský ples 

 

Veřejné prostory Fabriky zároveň slouží jako výstavní plochy: prezentace svitavských 

fotografů a výtvarníků, příležitostné výstavy (výročí souborů, škol, podniků, benefiční 

koncerty atd.) Výstavy také probíhají v prostorách divadla Trám a v kině Vesmír. 

 

Pronajímáme i prostory kina Vesmír: 
 

18.1. Přednáška Dr. Kolečkář 

10.2. pohádka Čertí brko – pro Charitu Svitavy poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 

25.3. Unicredit Bank – pohádka pro zaměstnance 

9.5. Planeta Země 

30.5. Seminář pro starosty Pardubického kraje 



25.11. Svět kolem nás 

1.12. Schäffler – pohádka pro děti zaměstnanců – Mikuláš 

7.12. Westrock – pohádka pro děti zaměstnanců – Mikuláš 

 

 

 

4. Investice, opravy, údržba a rekonstrukce budov ve správě 

SKS 

 

Klimatizace TV studia ve Fabrice                    52 708 Kč 

Skříňový stánek na letní kino               243 120 Kč 

Myčka nádobí   v restauraci Fabrika               79 996 Kč 

Osvětlení výstavních ploch chodby ve Fabrice        64 168 Kč 

Oprava dvora kina                                    683 601 Kč 

Oprava havárie střechy ve Fabrice                 1 191 197 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kalendář pořadů SKS leden 2020 – prosinec 2020 

 

LEDEN 
  5.  Novoroční koncert. Moravské klavírní trio + hosté 

12.  Bojím se v lese (Loutky bez hranic) 

16.  Divadlo Petra Bezruče (Ostrava): Alois Mrštík, Vilém Mrštík: Maryša 

21.  Šachový turnaj mládeže. Krajský přebor. 

21.  Poopeek road show + koncert Veroniky Wildové a kapely Divoko 

26.  Studio Dell´Art - Zlatovláska, Šípková Růženka, Sněhurka,  

        Dlouhý, široký a bystrozraký a Popelka 

26.  Na muzice ve Fabrice aneb Tančíme s dechovkou 

30.  Malina Brothers 

 

ÚNOR 
6.   Jazzová jízda - Jazzový orchestr ZUŠ Svitavy pod vedením Petra Jeníčka 

9.   Divadlo Líšeň - Spoutaný trávou 

16. Divadlo Krutý krtek - Romské pohádky 

24. Sportovec roku - hudební host Eliška Lüftnerová 

27. Trio Incendio 



28. Znouzectnost 

29. Oblastní kolo Porty 

29. Slávek Janoušek 

 

 

BŘEZEN 
3.  Pražský komorní balet 

5. Lumír Sochorec - Kuba, perla Karibiku 

 

KVĚTEN 
5.   Ondřej Kučera - Online koncert z Fabriky 

14. Pavla Boučková -  Online koncert z Fabriky 

27. Na koberečku s fotografem Ivanem Bllemby Krejzou - Online z Fabriky 

28.  Monty -  Online koncert z Fabriky 

 

ČERVEN 
2.   Milan Urza & Jiří Hes -  Online koncert z Fabriky 

21. Blue Apple -  Online koncert z Fabriky 

28. Promenádní koncert: ZUŠ Pivoňka + Svitavská dvanáctka (dechový orchestr) 

 

ČERVENEC 
5.  Pohádka v parku: Zlatovláska + Staré pověsti české (p. Bílek) 

 

 

12. Promenádní koncert: Dechová hudba Astra 

 

14. Pivní slavnosti v Parku Jana Palacha 

 

 

19. Promenádní koncert: Cimbálová muzika - Grossianka 

 

26. Pohádka v parku: Pohádka z budíku (Teatr Pavla Šmída) 

 

SRPEN 
2.  Promenádní koncert: DECHOVÁ HUDBA CHOCEŇAČKA 

 

 

6.  Bohumír Stehlík: Česká hudba v příbězích -  Online koncert z Fabriky 

7.  Písničkáři v parku: René Souček, Pavel Čadek a Eliška Kotlínová 

 

 

9. Pohádka v parku: Sněhurka (Studio dell Arte , České Budějovice) 

 

 

16. Pohádka v parku: Zlatá rybka + O vytrvalém princi (Divadlo Jana Hrubce) 

 

 

23. Promenádní koncert:  Svitavští heligonkáři 

 



31. MiRage 

 

 

ZÁŘÍ 
2.  Alfasrnec  

4.   koncert LENNY a kapely Nebe 

 5.   28. Slavnosti dechových hudeb 

5.   Ondřej Kučera - Online koncert z Fabriky 2. 

6.    Pouť ke sv. Jiljí  

Cimbálová muzika Aleše Smutného s Karlem Hegnerem a kapela Starý fóry 

Slavnostní koncert v kostele sv. Jiljí Trio Cantorum. 

8.    Tomáš Havel -  Norsko, země, kde slunce nezapadá 

10.    Kurz tance a společné výchovy 

13.    Letní kino  Schindlerův seznam  

      17.    Kurz tance a společné výchovy 

18.    Autokino Havel   

18.    Roman Horký & Kamelot 

19.    XIII. večer MAC: Divadlo RePublika:  Boss Babiš, kapela Viah 

      24.    Kurz tance a společné výchovy 

25.    Autokino: Rychle a zběsile:  Hobbs a Shaw   

27.    Studio DAMÚZA Praha – Jakoubkovo splněné přání 

29.    Cikánský houslový virtuoz Ivan Herák 

 

ŘÍJEN 
2. Jam session - Svitavský Jam Session s kapelou Blue Apple (Olomouc)  

3. Slavnostní vyhlášení 40. ročníku Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 

4. Jiří Kolbaba: Nepál - Himálajské dobrodružství 

5. Divadelní spolek Kašpar (Praha) - Martin McDonagh: Mrzák Inishmannský 

 

LISTOPAD 
1.   Dobroběžník v Africe - Online cestovatelská přednáška z Fabriky 

17. Pavel Čadek - Sametový online koncert z Fabriky 

21.  XIII. Století -  Online koncert z Fabriky + křest nové desky 

29. Rozsvícení vánočního stromu a projev starosty - online 

29.  Na koberečku s F.Černým a K. Holasem - Adventní online pořad z Fabriky 

 

PROSINEC 
6.  Trio Musette -  Adventní online koncert z Fabriky 

6.   Do větru -  Adventní online koncert z Fabriky 

12. Veronika Wildová & Divoko -  Adventní online koncert z Fabriky 

13. Pavla Boučková -  Adventní online koncert z Fabriky 2. 

13. The Dozing Brothers -  Adventní online koncert z Fabriky 

19. SYxtet - Adventní online koncert z Fabriky 

 

 

 

 

  

     



  Komentář ke kalendáři pořadů SKS leden 2020 - prosinec 2020 

 

V komentáři uvádím podrobněji nejdůležitější kulturní akce, které jsme v roce 2020 

ve Svitavách uspořádali: 

 

 

q. Svitavský Fanda (27. – 28. březen 2020)  

Krajská přehlídka mladého amatérského divadla se bohužel z důvodu pandemie COVID 

19 neuskutečnila. Náhradní termín je stanovený na rok 2021. 

 

 

r. Svitavský dýchánek (3. – 4.  dubna 2020) 

Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje se bohužel z důvodu pandemie 

COVID 19 neuskutečnila. Náhradní termín je stanovený na rok 2021. 

 

 

 

 

s. České Vize - kraj Pardubický a Olomoucký (25. dubna 2020) 

Český videosalon je již minulostí! Nově se filmová přehlídka amatérských tvůrců jmenuje České Vize 

Velitelem celostátního kola se stal pracovník NIPOS Artama MgA. Jiří Forejt. Z důvodu pandemie 

COVID 19 se přehlídka uskutečnila v online prostředí, stejně tak diskuze s porotou. Krajské kolo 

shrnuje porotce Daniel Zezula takto: 
 
České vize 2020 - ohlédnutí  
Letošní ročník Českých vizí, jehož hodnocení probíhalo letos přes internet, představil spoustu 

zajímavých filmových počinů. Pokusím se v několika větách zhodnotit jednotlivá díla. V kategoriích 

dokument a reportáž se objevily celkem čtyři snímky. Dokument pana Petra Barana Hrát si dovoleno 

je pěkným náhledem do života a díla loutkáře Antonína Maloně. Záběry z výstav a dílny jsou hezky 

zachycené. V oblasti střihu a obecně postprodukce by se daly určité jednotlivosti lépe podchytit, 

nicméně celkové vyznění snímku je milé a dobře zachycuje hravost řemesla. Snímek s podobnou 

tématikou je Rekonstrukce varhan a restaurace oltářního obrazu v kostele sv. Jakuba Staršího v 

Kounicích od pana Jaroslava Kolčavy. Tato reportáž je obrazově velmi pěkně pojatá, záběry z dronu 

nenásilně ustavují místo, kde se rekonstrukce odehrává. Této reportáži by zřejmě slušela kratší stopáž. 

Zbývající dvě reportáže, tedy Život nás baví od pana Stanislava Domanského a Budoucí prváčci od 

pana Ladislava Ženožičky, jsou metráží kratší a charakter reportáže dobře splňují. Život nás baví je 

krásně pestrobarevným zachycením kulturní akce. Co snímku chybí, je motivace střihu a nějaký 

celkový koncept či příběh. Stejný neduh bohužel sdílí i reportáž Budoucí prváčci, která, ač zachycuje 

roztomilou atmosféru prvního dne ve škole, působí spíše začátečnicky. V kategoriích hraný a školní 

film soutěžilo dohromady pět snímků. Nejdelší z nich je snímek Ledová koule od pana Jaroslava 

Kolčavy. Jedná se o detektivní příběh, který je vyprávěný poměrně poutavým způsobem. Po celou 

dobu udržuje diváka napjatého, což bohužel není v závěru vykoupeno rozuzlením. Po technické 

stránce to není dílo nikterak vynikající, nicméně dílčí prvky jako lokace či typový výběr herců jsou 

chytře volné. Druhým hraným snímkem je pohádka Mlýnku, dost! od Jiřího Česáka. Jedná se o 

technicky velmi pěkně zpracované dílo. Kamera i střih jsou velmi zdatné, z celkového vyznění je 

patrný cit pro žánr. Některé konkrétní filmové efekty by zasloužily lepší přípravu či exekuci, stejně tak 

i některé herecké výkony mají rezervy. Mezi školními filmy se objevují delší hraný film A tak sálá 

láska ta od Gabriela Zajtka a kratší Kosmonaut od Vojtěcha Konečného. Oba filmy jsou po technické 



stránce velmi precizní a zdatně natočené. Nějaký komentář by byl na místě spíše osobně a týkal by se 

dílčích věcí. Jedinou nešťastnou volbou, která mě při sledování filmu A tak sálá láska ta mrzela, je 

vyzrazení zápletky v anotaci filmu. Poslední školní film, který jsem ještě nezmínil, je dokument 

Rozpitej od Štěpána Uždila. Stejně jako ostatní školní filmy, i tento je po technické a režijní stránce 

výborně zpracovaný. Poslední dvě kategorie videoklip a experimentální film převážně obsadil pan 

Stanislav Domanský s klipy Kouzlo laguny a Mosty a filmem Čórtův hrad. Videoklipy jsou oba 

poskládané z podobných záběrů. Jedná se o malebné abstraktní záběry barevných odrazů ve vodě 

proložené záběry budov a mostů. Bohužel, klipy postrádají nějaký střihový koncept, jde spíše o koláž 

záběrů bez patrného hlubšího promyšlení. I rytmus hudby neodpovídá rytmu střihu. Čórtův hrad je 

vskutku experimentální počin, těžko posuzovat autorské intence. Po filmové stránce má dílo jisté 

rezervy. Třetí soutěžní videoklip Send me an angel od dvojice autorů Michala Špitálského a Jakuba 

Tesaříka se umístil na druhém místě ve své kategorii, stejně tak jako citlivý experimentální film Otisk 

Michala Kupky, což vypovídá o zdatnosti autorů svůj záměr dobře přeložit na plátno. Tento ročník byl 

nabitý zajímavými snímky. Na straně autorů je znát velká porce kreativity a vášně pro filmové umění. 

Někteří autoři se soustředí více na příběh a opomíjí technickou stránku díla. Jistojistě příběh je 

klíčovou částí každého uměleckého díla, nicméně promyšlení samotného ztvárnění by posunul jejich 

díla k dokonalosti. Doufám, že kreativní vášeň neopadne a tvůrci budou dál točit tak krásné filmy, 

jako jsme mohli vidět v soutěži letos. 
 
Porota zasedla ve složení: Šimon Štefanides, Daniel Zezula a Dominik Kalivoda 
 
Výsledky přehlídky: 
2.místo Hraný film - Jiří Česák (Mlýnku ,dost!) 
3.místo Reportáž - Jaroslav Kolčava (Rekonstrukce varhan) 
1.místo Školní film - Štěpán Uždil (Rozpitej) 
2.místo Školní film - Vojtěch Konečný (Kosmonaut) 
3.místo Školní film - Gabriel Zajtko (A tak sálá láska) 
3.místo Dokument - Petr Baran (Hrát si dovoleno) 
2.místo Videoklip - Michal Špitalský a Jakub Tesařík (Send me an angel) 
Čestné místo s postupem Videoklip - Stanislav Domanský (Kouzlo laguny) 
2.místo Experimentální  - Michal Kupka (Otisk) 
 

 

 

t. Porta 2020 (29. únor 2020) 

Oblastní kolo Porty – přehlídky folkové, trampské a country hudby pořádáme ve Svitavách od 

devadesátých let minulého století. V roce 1994 proběhlo ve Svitavách naposledy celostátní 

finále Porty. Od té doby pořádáme oblastní kolo této soutěže. V roce 1998 jsme Portu pořádali 

v divadle Trám, před tím v Bílém domě. Od roku 1999 probíhala Porta v Ottendorferově 

domě. V roce 2009 jsme přešli do Fabriky Svitavy a v roce následujícím se vrátili do 

Ottendorferova domu. Od roku 2012 se Porta napevno zabydlela ve svitavském klubu Tyjátr, 

ve kterém nadobro zakořenila. 

Pravidla soutěž však umožňují, že se soutěže mohou zúčastnit muzikanti z celé republiky. 

Soutěž je jednodenní a účastní se jí každý rok kolem třinácti muzikantů a skupin. Soutěž 

hodnotí porota složená ze zkušených muzikantů nejen Svitav a Pardubického kraje.  

Na závěr soutěžního dne vždy proběhne galakoncert, na kterém vystoupí vítězné kapely a 

muzikanti. Jako host vystoupila folková a písničkářská legenda Slávek Janoušek, který také 

usedl do poroty.. 

 

POROTA: 

Miloš Dvořáček 



Stáňa Plívová (SBB - Svitavský BigBand, Povijan) 

Slávek Janoušek 

Dagmar Veselá (PS Dalibor) 

Lukáš Moravec (Do větru) 

 

  

PŘIHLÁŠENÍ INTERPRETI A USKUPENÍ 
 

01. Lubyn 

02. Vendolband 

03. Pavel Čadek 

04. Frappé 

05. František Horák - Pekelník 

06. Josef 

07. Alfasrnec 

08. Zkusmeto 

09. Who Knows? 

10. Ondřej Kučera 

11. Ashena & Kohn 

12. Melda 

13. Repass 

14. Jan Bružeňák 

15. Aďas Hrbek 

16. Milan Šťastný 

17. ONIC 

Výsledky Oblastního kola Porty – Svitavy: 

1. místo (Postup do finále – Porta Řevnice 2020) 

PAVEL ČADEK (Brno) 

2. místo (Postup do semifinále – Porta Řevnice 2020) 

MELDA (Boskovice) 

3. místo (bez postupu) 

ONIC (Litomyšl) 

Vítěz diváckého hlasování: ZKUSMETO (Kuřim) 

Diplom za skladbu: 

MELDA „Píseň o řece“ (S postupem do pořadu Folkparáda ČRo region) 

Další ocenění poroty: 

Ocenění poroty za vokální projev: 

HANKA TULISOVÁ ze skupiny REPASS (Brno) 

Ocenění poroty za vokální projev: 

DAGMAR KRPČIAROVÁ (skupina ONIC, Litomyšl) za vokální šansonový projev 

Ocenění poroty za vokální projev: 

PAVLA ASCHENBRENNEROVÁ (uskupení ASHENA & KOHN, Konice) 

Ocenění poroty za instrumentální projev: 

IVETA ŠPLOUCHALOVÁ (skupina REPASS, Brno) za hru na housle 

Ocenění poroty za instrumentální projev: 

JAKUB KOHN (uskupení ASHENA & KOHN, Konice) za hru na violu 

Ocenění poroty za přesvědčivou interpretaci art rocku na folkovém festivalu: 

WHO KNOWS? (Pardubice) 



Ocenění poroty – OBJEV ROKU: 

ZKUSMETO (Brno) 

 

Kvůli pandemii COVID 19 se po nás již žádná oblastní kola Porty nekonala a tak se naši 

vítězové nepodívali do Řevnic na finále. Celostátní Porta měla nakonec své on-line finále. 

 

 

 

u. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 

 
40. ročník Národní soutěže amatérské fotografie se musel letos přizpůsobit situaci spojené s korona 

virem a proto soutěž vyvrcholila místo v květnu až 3. října 2020 v Multifunkčním centru Fabrika ve 

Svitavách. Zde se od 10,30 hodin uskutečnilo vyhlášení výsledků, předání ocenění včetně Ceny 

ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit a ve 

12,30 byla ve všech prostorách „Fabriky“ zpřístupněna výstava oceněných a dalších vybraných 

fotografií z letošního ročníku.  
Po úvodním vystoupení Big Bandu Svitavy a úvodním slovu ředitele SKS pana Petra Mohra, byla 

Mgr. Vítězslavu Krejčímu předána Cena ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti 

audiovizuálních a výtvarných aktivit a následovalo vyhlášení výsledků. Podle rozhodnutí poroty ve 

složení Mgr. Miroslav Zaťko, MgA. Jana Bauerová,  PhDr. Věra Matějů, MVDr. Rudolf Němeček, 

doc. MgA. Josef Ptáček a Jan Schmolling. 
I když jsme letos byli připraveni důstojně oslavit výročí 50 let trvání soutěže, známé skutečnosti nám 

to neumožnili. Všechny naplánované a připravené akce se uskuteční v květnu příštího roku 2021.  
 
A jak dopadl letošní ročník? Do soutěže se přihlásilo v šesti kategoriích celkem 249 soutěžících a 5 

fotoklubů, kteří poslali k hodnocení 784 fotografií. V mládežnických kategoriích (A 01 a A 02) to je 

82 autorů a 177 fotografií, kategorii A1 bez omezení věku „Volné téma“ obeslalo 75 autorů se 418 

fotografiemi, kategorii A2 téma „Transformace -- ztráta věcného významu“ 72 autorů se 105 

fotografiemi a kategorii C téma „Padesát -- smysl nebo význam“ soutěží 10 autorů a jeden kolektiv s 

37 fotografiemi.  Pět kolektivů v kategorii B soutěžilo se 47 fotografiemi. 
 
A jak porota rozhodla? Cenami odměnila 23 autorů a tři kolektivy. Na výstavu vybrala fotografie 121 

fotografů. 
Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Na 

výstavě ve Svitavách se představuje to nejlepší, co v posledním období v amatérské fotografii vzniklo. 

Porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomáhá dalšímu uměleckému růstu amatérské 

fotografie. Národní soutěž amatérské fotografie je přehlídkou, která trvá bez přerušení již 50 let.  
 
Výsledky: 
Kategorie A01 autoři do 16 let – volné téma                                                                       
1. cena – Nicole Cosansel – Acid (seriál) 
2. cena - Markéta Kipilová (seriál) 
2. cena – Veronika Jiravová – rovná se (seriál) 
3. cena – Samuel Hloušek – Festa 
Čestné uznání – Matěj Bureš – Maska, Přátelství, Serioznost 
Čestné uznání – Jan Tomáš – Ready..steady...kick 
Čestné uznání – Kateřina Zaňková – Mezi nebem a zemí                                                                      
Kategorie A02 autoři do 21 let téma Tady žiju, tady to mám rád                                         
2. cena -Jan Mikulica – Bezhlavá, Hydra 
2. cena – Štěpánka Parvová- Konsternace, Příjezd fanoušků    
               
Kategorie A1 autoři bez rozdílu věku – volné téma 



1. cena –  Kateřina Gottlichová –  Můj manžel miluje malířství (S1A - S3A) 
2. cena – Tomáš Lelek – Inflagranti (seriál) 
3. cena – Marcela Zuchová – 95 + (seriál)                    
Čestné uznání – Kateřina Gottlichová – Kdyby byly moje fotografie v Národní galerii (seriál) 
Čestné uznání – Pavel Klásek – Závislost (seriál) 
 
Kategorie A2 autoři bez rozdílu věku téma Transformace – ztráta věcného významu 
1. cena –  Tomáš Lelek – Nahoře bez 
2. cena – Eva Stanovská – Labyrint (seriál) 
3. cena – Dagmar Skořepová – Probuzení do snu (seriál) 
Čestné uznání – Věra Široká – Les volá o pomoc 
Čestné uznání – Anna Benešová – Krajiny (seriál) 
Čestné uznání – Bedřich Sebera - Ze života pražských figurín (seriál) 
 
Kategorie C – téma Padesát – smysl nebo význam? 
1. cena – Fotoklub Svitavy 
 
Kategorie B kolektivy téma Být svědkem vzniku zániku 
1. cena – Fotokroužek Artykadlo Holice 
Čestné uznání – Fotoklub Černá Slunečnice 
 
Další ocenění: 
Cena SČF – Matěj Bureš - Pocit 
 
Cena Foma s.r.o. Hradec Králové – Kateřina Gottlichová – Věci nejsou takové, jaké se zdají být 
 
Cena ZONER PRESS – Stella Syrovátková - Pírko 
 
Cena IMPULS Hradec Králové – Eva Stanovská – Bílá noc (seriál) 
 
Cena ředitelky MMG Mgr. B. Čuhelové – Jaroslav Lelek - V jednom domě v Telči 
 
Cena starosty města Mgr. D. Šimka – Natálie Kireschová – Hluboký pohled 
 
Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra –    Monika Lapáčková – Dvě fáze života 
 

Dětská scéna Svitavy 2020 

Přehlídka se z důvodu pandemie COVID 19 neuskutečnila. Celostátní kolo proběhne v roce 2021. 
        

   

v. Svitavské letní slavnosti 

 

Prázdniny v parku 
 

Kulturní program Svitavských letních slavností v roce 2020 byl opět v Parku Jana Palacha – 

od června do září. Akce v Parku Jana Palacha jsme nazvali: Léto v Parku. Konkrétně Písničkáři 

v parku, Pohádkové neděle –  divadla pro děti a Promenádní koncerty s dechovou hudbou. 

Pátky a středy v červenci a srpnu byly v parku vyhrazeny promítání letního kina, diváci měli k 

dispozici pohodlná nastavitelná lehátka i občerstvení. 

 



PRÁZDNINY V PARKU JANA PALACHA 2020: 
 

28. 6. Promenádní koncert: ZUŠ Pivoňka + Svitavská dvanáctka (dechový orchestr) 

5. 7.   Pohádka v parku: Zlatovláska + Staré pověsti české (p. Bílek) 

12. 7. Promenádní koncert: Dechová hudba Astra 

19. 7. Promenádní koncert: Cimbálová muzika - Grossianka 

26. 7. Pohádka v parku: Pohádka z budíku (Teatr Pavla Šmída) 

2. 8.   Promenádní koncert: DECHOVÁ HUDBA CHOCEŇAČKA 

7. 8. Písničkáři v parku: René Souček, Pavel Čadek a Eliška Kotlínová 

9. 8. Pohádka v parku: Sněhurka (Studio dell Arte , České Budějovice) 

16. 8. Pohádka v parku: Zlatá rybka + O vytrvalém princi (Divadlo Jana Hrubce) 

23. 8. Promenádní koncert:  Svitavští heligonkáři 

 

 

 

      Prázdniny v Parku se staly součástí kulturní nabídky ve městě Svitavy.  

Tvoří program letní nabídky pro občany města i návštěvníky. Zároveň oživují 

zregenerovaný Park Jana Palacha. 
 

Svitavské letní slavnosti vyvrcholily již tradiční Poutí ke svatému Jiljí – v neděli  

6. září. Tematicky program pouti připomněl 75. výročí ukončení II. sv. války a byl doplněn 

výstavou vojenské techniky. 

 Pouti předcházel dvojkoncert zpěvačky a hudebnice Lenny a kapely Nebe (4. září) a 28. 

Slavnost dechových hudeb 5. září po celý den  

 

 

w. Podzimní setkání divadel – POSED 2020 

 Z důvodu epidemie COVID 19 setkání neproběhlo. Náhradní termín je stanovený na 

22. a 23.10.2021. 

 

 

x. Vánoce ve Svitavách 

29. listopadu -  začátek adventu – První adventní neděle 

Kvůli aktuálním vládním nařízením (pandemie COVID 19) se na náměstí nekonal žádný 

hudební program. Musel být zrušen i tradiční koncert v kostele. Rozsvícení vánočního stromu 

se uskutečnilo on-line formou zároveň s proslovem starosty města. 

Adventní program jsme přesunuli do virtuálního světa a tak se o první adventní neděli konal 

stream s hosty Františkem Černým a Karlem Holasem (Čechomor), které vyzpovídal 

moderátor Ondřej Komůrka. Na závěr pořadu došlo také na pár písní. Záznam mohou lidé 

najít na YouTube profilu Střediska kulturních služeb města Svitavy. Vysílání se uskutečnilo z 

jeviště Fabriky. 

 

6. prosince: Adventní on-line koncerty 

Druhou adventní neděli vystoupilo svitavské Trio Musette a následovalo další on-line 

vystoupení svitavské kapely Do větru. Záznam streamu z Fabriky mohou lidé zhlédnout na 

YouTube profilu Střediska kulturních služeb. 

 



12. prosince: On-line koncert z Fabriky / Veronika Wildová a Divoko 

Záznam koncertu k dispozici na YouTube profilu Střediska kulturních služeb 

 

13. prosince: On-line adventní koncerty z Fabriky / písničkářka Pavla Boučková a svitavská 

kapela The Dozing Brothers. Záznam koncertu k dispozici na YouTube profilu Střediska 

kulturních služeb 

Náměstí Míru: Malý vánoční jarmark 

 

19. prosince: Adventní on-line koncert svitavského vokálního uskupení SYxtet 

Záznam koncertu k dispozici na YouTube profilu Střediska kulturních služeb 

 

 

 

 

 

 

y. TOP akce 2020 

2. března – Masopust ve Svitavách 
 

květen – září:  Svitavské letní slavnosti 2020 
 

Svitavské letní slavnosti jsme zahájili v Parku Jana Palacha: koncerty, divadla pro 

děti,promenádní koncerty, letní kino.  

Nově také Autokinem v areálu Cihelny. 

 

14. července – Slavnosti piva 
Pivní slavnosti se kvůli zpřísnění pravidel pro pořádání kulturních akcí uskutečnily v menší 

podobě. Namísto náměstí Míru se uskutečnily v Parku Jana Palacha. V rámci kulturního 

programu vystoupily kapely 4TRIX, S.U.E. a Veronika Wildová a Divoko  

 

31. 8. - 5. 9. Týden otevřených ateliérů 
 

V rámci týdne se na zahradě muzea uskutečnily tři koncerty: Entropie, Alfasrnec a MiRage. 

Pořádá Městské muzeum a galerie. 

 

Svitavské letní slavnosti probíhají tradičně od června do Pouti k svatém Jiljí 

V posledním týdnu probíhají koncerty + slavnost dechovek na náměstí Míru  

4. září koncert zpěvačky Lenny a kapely Nebe , který zaplnil celou dolní část náměstí. 

 

5. září 28. Slavnosti dechových hudeb 
Účinkující: ZUŠ Letovice,  Astra, Svitavská dvanáctka, Věnovanka. 

 

6. září Pouť ke svatému Jiljí 
Tradiční svitavskou pouť pořádáme od roku 1992:  

stánky s řemesly, občerstvení, historický program s jarmarkem a dobovým koloritem, 

cimbálová hudba…– vše na náměstí Míru. Historický program s jarmarkem a dobovým 



koloritem věnovaným 75. výročí ukončení II. sv. války (2. 9. 1945) zajistila agentura REX 

z Brna. Dobový program se uskutečnil v horní části náměstí. Naopak v dolní části náměstí byl 

připraven hudební program. Již tradičně do Svitav jezdí Cimbálová muzika Aleše Smutného 

se zpěvákem Karlem Hegnerem. Bez jejich vystoupení si obyvatelé města nedovedou tuto 

slavnostní neděli ani představit. Cimbálovou muziku vystřídala brněnská country kapela Starý 

fóry. Večerní program: koncert v kostele svatého Jiljí – Trio Cantorum. 

Program: 

9:30 - Poutní mše svatá v kostele sv. Jiljí 

10:00 – 16:00 - nám. Míru – spodní část 

10:00, 12:05, 14:00 - Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem 

11:20, 13:00, 15:00 - Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice 

9:00 – 17:00 - nám. Míru – horní částHistorický program s jarmarkem a dobovým koloritem 

věnovaný 75. výročí ukončení II. sv. války (2. 9. 1945) výstava vojenské techniky – auta, 

motorky, děla, tank. 

09.00 – Zahájení dobového života se stylovým jarmarkem s historizujícím zbožím a řemesly. 

Dobové občerstvení. Jízdy na kozáckých konících pro děti, výstava historických reálií a 

automobilů spojeneckých armád. 09:15 – Průvod jarmarkem, 10:00 – Sudaruška (sovětské 

písně)11:00 – Sunny Swing (skladby a písně 30. a 40. let)13:00 – Sudaruška (ukrajinské písně), 

13:30 – (Kozáci se baví)14:00 – Přehlídka techniky, oblečení a uniforem roku 1945 

14:30 – Sudaruška (sovětské písně) 

15:00 – Sunny Swing (skladby a písně 30. a 40. let) 

16:00 – Soutěže pro děti, 16:30 – Sudaruška (ukrajinské písně). 

9:00 – 17:00 - nám. Míru -  střední část 

řemeslný jarmark, občerstvení 

19:00 – kostel svatého Jiljí - Slavnostní koncert:  Trio Cantorum 

 

 

14. září Dny evropských památek 
Celoevropská akce EHD – zpřístupnění ne běžně otevřených památek, vyhlídky na okolí 

z nejvyšších bodů ve městě, doprovodný program 

 

 

 

 

Vánoce ve Svitavách: 

29. listopadu: První adventní neděle 
Kvůli aktuálním vládním nařízením (pandemie COVID 19) se na náměstí nekonal žádný 

hudební program. Musel být zrušen i tradiční koncert v kostele. Rozsvícení vánočního stromu 

se uskutečnilo on-line formou zároveň s proslovem starosty města. 

Adventní program jsme přesunuli do virtuálního světa a tak se o první adventní neděli konal 

stream s hosty Františkem Černým a Karlem Holasem (Čechomor), které vyzpovídal 

moderátor Ondřej Komůrka. Na závěr pořadu došlo také na pár písní. Záznam mohou lidé 

najít na YouTube profilu Střediska kulturních služeb města Svitavy. Vysílání se uskutečnilo z 

jeviště Fabriky. Pořadu předcházelo tradiční rozsvícení vánočního stromu a proslov starosty 

města Svitavy Davida Šimka. Rozsvícení stromu, proslov starosty a vysílání z Fabriky  mohli 

diváci sledovat prostřednictvím YouTube profilu SKS a regionálního vysílání CMS TV. 



 

6. prosince: Druhá adventní neděle  

Adventní on-line koncerty 

Druhou adventní neděli vystoupilo svitavské Trio Musette a následovalo další on-line 

vystoupení svitavské kapely Do větru. Záznam streamu z Fabriky mohou lidé zhlédnout na 

YouTube profilu Střediska kulturních služeb. Oba koncerty mohli diváci sledovat 

prostřednictvím YouTube profilu SKS a regionálního vysílání CMS TV. 

 

12. prosince: 
On-line koncert z Fabriky.  

Veronika Wildová & Divoko 

Koncert mohli diváci sledovat prostřednictvím YouTube profilu SKS a regionálního vysílání 

CMS TV. 

 

13. prosince: Třetí adventní neděle  
On-line adventní koncerty z Fabriky / písničkářka Pavla Boučková a svitavská kapela  

The Dozing Brothers. Záznam koncertu k dispozici na YouTube profilu Střediska kulturních 

služeb. Oba koncerty mohli diváci sledovat prostřednictvím YouTube profilu SKS a 

regionálního vysílání CMS TV. 

 

Náměstí Míru: Malý vánoční jarmark 

 

19. prosince: Adventní on-line koncert svitavského vokálního uskupení SYxtet 

Záznam koncertu k dispozici na YouTube profilu Střediska kulturních služeb. 

Oba koncerty mohli diváci sledovat prostřednictvím YouTube profilu SKS a regionálního 

vysílání CMS TV. 

 

 

Výhled na rok 2021 

  

Leden 
5. 1.    Tříkrálová sbírka - online formou 

 

Únor 
 

Březen 
 

Duben 

1. – 30. 4.  Hledání hvězdy Davidovy 
4. 4.  Velikonoce v muzeu  

17. – 18. 4. Festival amatérských pěveckých sborů 

23. 4.   České vize (původně Český videosalon)  
 

Květen 
8. - 10. 5.   Národní soutěž a výstava amatérské fotografie  



12. – 16. 5.  ZUŠ OPEN 

14. 5.  Svitavský dýchánek 

15. 5.  Svitavský Fanda 
22. 5.  Studentský Majáles 

25. – 27. 5.  Svitavské komoření 

29. 5.  Muzejní noc  

28. 5.  Noc kostelů 

29. 5.  Oblastní kolo Porty ve Svitavách 
 

Červen 
 

5. 6.  Svitaverna – festival jídla 

11. – 17. 6. Dětská scéna 

19. 6.  Vzadu v sadu 

25. 6. – 27. 6. Festival Rosnička 
  Prázdniny v parku 

 

Červenec 
   Prázdniny v parku 

12. 7.   Pivní slavnosti 
 

Srpen   TOP týden 

6. 8.  Písničkáři v parku 
 

30. 8 – 4. 9. Řezbářský memoriál Aloise Petruse 
 

Září 

3. 9.  Koncert na náměstí  

4. 9.  Přehlídka dechových hudeb 

5. 9.   Pouť  ke svatému Jiljí  

25. 9.   Svatováclavský košt  
 

Říjen 

2. 10.    Pohádkový les 
30. 10.   Halloweenské slavnosti – MC Krůček 

 

Listopad 

11. 11.  Průvod za sv. Martinem  
21. 11.  Podzimní setkání divadel 

27. – 28. 11. Pekelný Mikuláš 

28. 11.  První adventní neděle + rozsvícení vánočního             

                                                               stromu, koncert ZUŠ Svitavy v kostele.... 
 

Prosinec  
 

5. 12.   Druhá adventní neděle  - Vánoce ve Svitavách 

   Tradiční vánoční jarmark  

   Zvyky a obyčeje, pečení cukroví v muzeu 

   Marcipánové vánoce v muzeu esperanta 



   Předvánoční dílna pro děti + koncert ZUŠ 
 

11. 12.  Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
 

12. 12.   Třetí adventní neděle  

    Předvánoční setkání s řezbáři a patchworkem 

    Tradiční vánoční jarmark  

   Svitavský anděl (4. ročník) 
 

19. 12.  Čtvrtá adventní neděle    

                                                  Koncert na náměstí + projekce 

pohádky                                                 

 

24. 12.  Štědrý večer v muzeu 
                                                  

25. 12.  Vánoční bigbít 

 

26. 12.  Vánoční koncert PS Dalibor 

 

 

31. 12.  Silvestrovský ohňostroj – náměstí 
 

Všechny plánované kulturní a společenské akce SKS Svitavy v roce 2021 se uskuteční, pokud to 

dovolí Stav nouze vyhlášený Vládou České republiky v důsledku pandemie koronaviru 

později…, případně v náhradních termínech, v krajním případě v roce 2022…nebo vůbec!?... 

Ale vím, že vše dopadne dobře! 

 

 

 

  zpracoval: Petr Mohr, ředitel Střediska kulturních služeb města Svitavy 
 


