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 SVITAVY Hned několik akcí mohou v nejbližších dnech navštívit milovníci kultury a společenských akcí ve Svitavách. Až do 2. června 
bude vystavena v Městském muzeu a galerii padesátka oceněných fotografií 33. národní výstavy amatérské fotografie 2013. V pátek 24. 
května si mohou zájemci prohlédnout v akci nazvané Noc kostelů svitavské chrámy, kostely a kaple. Na sobotu 25. května je pak 
připraven do Parku Jana Palacha Den rododendronů, Den zvířat a Voříškiáda. 

 Národní výstava amatérské fotografie 

 Noblesní prostory svitavského muzea, rozsáhlý katalog a především padesátka oceněných fotografií amatérských autorů, to vše láká 
příznivce fotografie do Městského muzea a galerie ve Svitavách. Až do druhého června tu mohou zhlédnout pestrou nabídku fotografií, 
které pak poputují do Prahy, Trutnova a Levic. 

"Máme velkou radost, že jsou autoři spokojeni jak s expozicí samotnou, tak s prostředím, v němž jsou jejich díla vystavena," uvedla 
Dagmar Schultzová z pořádajícího muzea. Vysokou kvalitu vystavených prací potvrdil i člen poroty Jaroslav Šimon, podle nějž její 
členové letos vybírali z úctyhodného čísla fotografií. "Autoři jich přihlásili více než jedenáct set," uvedl a dodal, že nejvíce bylo snímků 
krajinek a fotografií z exotických zemí. 

 Noc kostelů 

 V pátek večer se mohou příznivci architektury i duchovní hodnoty chrámů potěšit prohlídkou kostelů ve Svitavách. "Letos si mohou lidé 
prohlédnout tři svitavské kostely: hřbitovní kostel, kostel svatého Josefa v Lánech a kostel na náměstí, ale i dvě kaple - Svaté Anny a 
Panny Marie. Otevřená bude také modlitebna Českobratrské církve evangelické v Poličské ulici," zve zájemce pořadatelka Zlata Čajanová 
z Diakonie. 

Hlavní program bude probíhat v kostele sv. Jiljí na hřbitově a v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí. "Těšit se můžete na hrané 
Pašije, veřejnost seznámíme s činností svitavské Charity, z věže kostela zazní slavnostní fanfáry," dodala Čajanová, podle níž jsou 
novinkou letošního ročníku poutnické pasy pro účastníky. 

Myšlenka Noci kostelů vznikla před osmi lety ve Vídni a rozšířila se i do České republiky, kde se letos zapojí více než tisíc kostelů a 
modliteben. 

 Den rododendronů, Den zvířat a Voříškiáda 

 Počtvrté připravili ve Svitavách Den rododendronů. Jeho součástí bude v sobotu 25. května také Den zvířat a Voříškiáda se záchrannou 
stanicí Zelené Vendolí. Pro návštěvníky je do Parku Jana Palacha na nedělní odpoledne připravena kromě dlouhé řady okrasných keřů 
také pestrá nabídka květin, semen, sazenic a dalšího zboží. Bohatý bude i doprovodný program, v němž se představí v soutěži 
"čistokrevní" voříšci, bude tu přehlídka dravých ptáků nebo ukázka výcviku služebních psů. Zábavné odpoledne uzavře v šest večer 
koncert skupiny Sto zvířat. 

 Foto: Na návštěvu do kostela Svitavy se připojí k akci, která má zájemcům přiblížit duchovní památky ve městech. 
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