
20. 5. /9:00-17:00/Fabrika 

PREZENTACE FIRMY MERKUR  

Vhodné pro žáky škol, děti mateřských škol i veřejnost.  Můžete se přijít podívat se svými 

dětmi také.  

 

20. 5. /17:00-23:00/ muzeum, Ottendorferův dům 

MUZEJNÍ NOC  

 

17:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY A KŘEST NOVÉ PUBLIKACE Pavla Stejskala a Josefa 

Vendolského k 120. výročí železniční tratě Svitavy – Polička 

19:00 ODHALENÍ KERAMICKÉHO PANORAMATU SVITAV v Klicperově ulici – 

německé dějiny českého města polskýma očima. 

20:00 a 22:00 TAJUPLNÁ PROHLÍDKA OTTENDORFEROVA DOMU 

Noční prohlídka Ottendorferova domu v podání Divadla DOMA společně s klubem 

esperantistů a svitavskými muzikanty. 

 

Už se ve svitavském muzeu stalo tradicí, že u příležitosti muzejní noci otevíráme sezónní 

výstavy na celé letní turistické období. Letos ji zahájíme v 17 hodin vernisáží velké výstavy 

VLAKY, VLÁČKY, KOLEJE - o železnici, která zaplní skoro celé muzeum. Výstavu 

připravujeme s celou řadou velkých fandů železnice ze Svitav i okolí. V přízemí muzea 

najdete informace a fotografie z historie železnice obecně, ale hlavně místní trati ze Svitav do 

Poličky, výstavní síně v prvním patře budou věnovány především dětem. Najdete zde několik 

funkčních kolejišť, různé modely lokomotiv a vagonů, celá jedna místnost bude věnována 

firmě Merkur. Největší atrakcí na výstavě bude bezesporu velké kolejiště Milana Meinzla, 

které bude v provozu na vernisáži výstavy, poté celou sobotu 21.května a v průběhu výstavy 

vždy v časech, které se dozvíte na webu muzea www.muzeum.svitavy.cz.  

Nepřijdete ani o noční prohlídku Ottendorferova domu s divadlem DOMA a Svitavským 

klubem esperantistů. S pohádkovými příběhy (J.Karafiáta a K. Čapka), tajuplnou podzemní 

cestou, strašidlem Kuli, unikátním kinematografem a písničkami Pavly Boučkové a Jirky 

Michálka. 

A na Klicperově ulici vedle muzea pro vás připravujeme společně s polskými výtvarníky 

překvapení: německé dějiny v českém městě polskýma očima. 

 

21. 5. /8:00 – 22:30/ železniční stanice, náměstí, muzeum     

OSLAVY 760. VÝROČÍ MĚSTA A 120. VÝROČÍ DRÁHY SVITAVY-POLIČKA 

 

V letošním roce si Svitavy připomínají 760 let od první zmínky o městě. A protože je třeba se 

dívat zpět a i ve Svitavách je rozhodně na co navazovat, připravili jsme pro letošní rok 

program, v němž jsou zařazeny i akce vycházející z naší historie. Oslavy jsme rozdělili do tří 

částí a nás čeká v měsíci květnu první z nich. Ke každé ze tří částí oslav bude vydána 

reprezentativní tiskovina, v informačním centru jsou k dispozici různé propagační předměty.   

Město Svitavy ve spolupráci s místním klubem filatelistů letos vydalo vlastní edici 

pětadvaceti poštovních známek. 

 

Součástí oslav města bude i připomenutí 120. výročí železnice Svitavy – Polička. V sobotu 

21. května na svitavské nádraží přijede první vlak s parní lokomotivou v 8 hodin 19 

minut a slavnostně ho přivítá stejně jako před 120. lety starosta města. Historických 

lokomotiv se v tento den zastaví na svitavském nádraží více, s některými z nich můžete odjet 

do Poličky a dalším se vrátit. O odjezdech historických vlaků budeme včas informovat. 

http://www.muzeum.svitavy.cz/


Na osmé koleji bude po celý den v provozu historická drezína Juraje Kováče.  Od nádraží 

návštěvníky vždy půl hodiny po příjezdu zvláštních vlaků odveze historický autobus Tatra do 

muzea na prohlídku výstavy o železnici „Vlaky, vláčky, koleje“ a na svitavské náměstí, kde je 

pro všechny připraven bohatý kulturní program.  

Provoz zde zahájí nová venkovní kavárna Floriánka, kterou si Svitavané postavili v rámci 

projektu Svitavané sobě. V 9 hodin vás přivítá tým MC Krůček a SVČ Tramtáryje, aby 

zabavily především děti. Mohou přijet na koloběžce, nebo i bez ní. Svitavský šachový klub 

uspořádá od 9 hodin před základní školou šachovou simultánku. V prostorách bývalého 

obchodu OK1 bude probíhat od 10 do 17 hodin malování pro Venkovku. V 10 hodin 

přivítáme spanilou jízdu historických kol kolem morového sloupu. V 15 hodin bude Floriánka 

slavnostně otevřena a následovat bude hudební vystoupení kapely Syxtet, Kdokolif, Los 

Hongos, česko - polské zpěvačky AGU a Dozing Brothers. Na zeď kostela se budou od 21:30 

promítat filmy. Po celý den bude zpřístupněna věž kostela na náměstí. 

 

 


