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Svitavské autokino  

Cihelna Cinema

Tak Svitavy mají své autokino! Pravda, 

neobjevili jsme tím Ameriku, ostatně ta už 

dávno objevena byla. Nicméně autokino 

k Americe už od 50. let minulého století 

(a možná déle) neodmyslitelně patří. Tak 

jako autokino patří k této podivné „z klou-

bů vymknuté“ době. 

Nicméně – máme u nás autokino. Areál 

svitavské Cihelny je pro to jako stvořený. 

Uzavřený prostor veliké travnaté plochy, 

kam čtyřikrát do roka zabloudí cirkus. 

A navíc – Cihelna je ve městě a vlastně 

není – je na jejím okraji směrem k Poličce.

A tak máme ve Svitavách autokino. Před 

třiceti lety jsme o takovém projektu snili. 

To jsme provozovali letní kino na svitav-

ském stadionu.

 No, auta na fotbalovém trávníku – to asi 

není nejlepší nápad. Sny se někdy splní… 

A možná v tomto čase nečase. A je to ur-

čitě tak – něco zlý je pro něco dobrý. 

Tak tedy máme autokino v Cihelně. A má 

své jméno – skvělý název: Cihelna Cine-

ma.  
Pokračování na straně 2

Vážení svitavští  

spoluobčané,
před pár dny byl ukončen nouzový stav a postupně dochází k návratu do normálu. Koronavirus 

ovšem zcela nezmizel a boj s ním bude záležitostí několika dalších měsíců. Proto i nadále bude 

nutné dodržovat vládní nařízení, obzvláště hygienická opatření. I když se blíží letní období, kdy 

se těšíme, že si zajdeme na bazén, na pivo s přáteli, buď te i nadále obezřetní a respektujte 

jednotlivé pokyny provozovatelů. Moc Vám za to děkuji.

Jelikož první fáze koronavirové krize je za námi, 

dovolte mi, abych poděkoval všem za pomoc. 

Děkuji zdravotníkům, hasičům, sociálním pra-

covníkům, pracovníkům v obchodech, dobro-

volníkům, kolegům z úřadu za obětavou práci 

v tomto období. 

Děkuji i místním firmám, které pomohly s da-

rováním roušek, zajišťováním nákupů, darová-

ním dezinfekce, respirátorů, štítů či finančních 

darů, konkrétně společnostem Qanto, Svitap, 

Sensor, Pro spánek, Emagra, Omniasport, Sig-

no Solar PP04 Praha, Basket Tuři Svitavy a Na-

daci ČEZ. Dále děkuji Šárce Navrátilové, Lubo-

ši Šplíchalovi, Ladislavě Jůzové, Tomáši Kem-

bitzkému a Jindřichu Horákovi. 

Velký dík patří Charitě Svitavy, SVČ Tramtáryje 

(zaměstnanci připravili jedinečnou hru o svi-

tavské šátky, z ní je naše úvodní fotografie) 

a nadšencům z projektu Tiskne celé Svitavsko. 

Děkuji svým kolegům, obzvláště Tereze Vrb-

kové, Evě Huschkové a Šárce Řehořové. Dě-

kuji Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem 

nabídli pomocnou ruku, moc si toho vážím.

Aktuálně pracujeme na oživení veřejného 

života. Po úspěšném autokinu připravujeme 

i další kulturní a sportovní akce. Pokud aktu-

ální situace dovolí, v sobotu 11. července se 

v parku Jana Palacha uskuteční další ročník 

Pivních slavností. Bude však opravdu s men-

ším počtem pivovarů, stánků s občerstvením, 

s menším programem. I všechny ostatní akce 

budou oproti minulosti trochu jiné. Přesto 

věřím, že napomohou uvolnit často vypjatou 

atmosféru. 

Přeji nám všem příjemný červen.

 
David Šimek, starosta města
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Pravidla pro 
PLOŠNOU INZERCI 
ve zpravodaji 
Naše město.

infografika
na další 
straně

Pravidla pro plošnou placenou inzerci 
1. Podoba a forma inzerátu: inzerát je tištěnou vizitkou o rozměrech:   

A1: 60 x 80 mm (šířka x výška) nebo A2: 125 x 40 mm (šířka x výška)  
B1: 60 x 160 mm (šířka x výška) nebo B2: 125 x 80 mm (šířka x výška) 

2. Barva inzerátu vychází z používaných barev zpravodaje - aktuálně plnobarevný. 

3. Inzeráty nebudou zveřejněny na stranách 1 – 3 a na poslední straně zpravodaje.  
Inzerce nesmí přesáhnout 20% tištěné plochy stránky. 

4. O umístění inzerátů na ostatních stranách zpravodaje rozhoduje odpovědný redaktor. 

5. Inzerci lze objednat e-mailem, klasickou poštou nebo osobně v městském informačním centru. 
Kontakty jsou uvedeny v tiráži zpravodaje. 

6. Za podobu inzerátu a jeho obsah odpovídá inzerent. Inzerent je povinen řídit se obecně závaznými  
právními předpisy. Obsah inzerátu, který je v rozporu s legislativou, nebude zveřejněn. 

7. Inzerent dodává připravený inzerát v elektronické podobě ve formátu PDF, JPG, TIFF, EPS, CDR  

(v křivkách),  
a to nejpozději v den uzávěrky zpravodaje. Není-li v technických možnostech inzerenta zhotovit grafický 
návrh inzerátu, je možné se dohodnout na grafickém řešení s odpovědným redaktorem.  

8. Faktura za zveřejnění inzerce musí být vystavena na základě písemné objednávky.  
Nedojde-li k včasné úhradě, inzerát nebude zveřejněn. 

9. Inzerent má možnost si předplatit opakovanou inzerci, a to nejvýše na jeden kalendářní rok.  

10. Zveřejnění inzerátu se řídí podle pořadníku přijatých objednávek.  

11. Odpovědný redaktor a redakční rada mají právo nabízenou inzerci odmítnout.      

Aktuální náklad zpravodaje je 7 800 ks.
Ceník inzerce naleznete na další straně.
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Jaké budou  prázdniny v parku Milí přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. 

Vrací se kultura! Vrací se do našeho měs-

ta. Pomalu. Vrací se v této podivné době 

(snad jsme z nejhoršího venku). Jde to 

opravdu jen pozvolna, jak nám postupné 

uvolňování umožní. Začali jsme v květnu 

autokinem Cihelna Cinema. Vzápětí jsme 

otevřeli kino Vesmír. Pro sto lidí v sále s ro-

zestupy a prázdnými řadami – tedy reálně 

pro 88 návštěvníků. Dnes už je to lepší. 

A tak se všichni velmi těšíme na léto 

a do parku. Tedy v našem městě do parku 

Jana Palacha – do letního kina, na pohád-

ky, na koncerty a dokonce i na Pivní slav-

nosti. Neboť: žít se musí! 
Tak tedy: letní kino po celé léto – od 3. čer-

vence do 26. srpna. Zpravidla třikrát týdně. 

Pondělí – pro děti, ve středu světová kinema-

tografie, pátek české filmy. Vedle těch nej-

novějších obnovené premiéry skvělých čes-

kých filmů: Postřižiny, Kouř, Samotáři. Těšme 

se – na lehátka, pivo z maringotky, nebe plné 

hvězd – prostě letňák a třiadvacet filmových 

večerů! 
Pokračování na straně 2

Pivní slavnosti budou  
letos skromnější

V původně plánovaném termínu, v sobotu 11. července, se uskuteční devátý ročník Pivních 

slavností. Letos však bude poněkud jiný, také slavnosti se musely přizpůsobit aktuální situaci. 

Tradiční součástí slavností je výstava historic-

kých vozidel, letos bude pošesté. Stroje se zač- 

nou sjíždět po 8. hodině na náměstí Míru, v je-

hož spodní části budou vystaveny do 12 hod. 

K vidění budou automobily a motocykly 

od dob první republiky do roku výroby 1990. 

Lze očekávat převážně domácí produkci firem 

Škoda a Tatra, z motocyklů Jawa i ČZ. Samo-

zřejmostí budou auta lidově-demokratického 

bloku. Objeví se i pár tuzexových limuzín, dlou-

hých amerik, přijede vojenská technika. Ná-

vštěvníky určitě zaujmou sportovní kabriolety 

a roadstery převážně anglické produkce. Má-

te-li doma historické vozidlo, budete vítáni. 

K poslechu bude hrát olomoucký Dixieland 

Jazz Band. Majitelé historických vozů mohou 

své stroje vystavovat bez účastnického poplat-

ku, navíc pro ně bude připraven volný vstup 

do svitavského muzea a na kostelní věž. Vy-

stavovatelé obdrží pamětní list. Vyhlášený gu-

láš Václava Šmerdy bude letos chybět stejně 

jako doprovodný program a hromadný odjezd. 

Výstavu pořádá veterán klub Boxer Morava 

Historik pod záštitou starosty města Svitavy. 

Pivní slavnosti se letos konají v parku Jana 

Palacha. Budou zahájeny v 15 hodin, o deset 

minut později začne hudební program, v němž 

se na velkém pódiu postupně vystřídají kape-

ly 4Trix, S.U.E. a Veronika Wildová & Divoko. 

Letošní ročník slavností uzavře promítání let-

ního kina, těšit se můžete na film Ženy v běhu.

Vzhledem k situaci, s níž jsme se během uply-

nulých měsíců potýkali, asi nikoho nepřekvapí, 

že i Pivní slavnosti budou letos v menším roz-

sahu. Točený zlatavý mok nabídne pět pivova-

rů, občerstvení v parku bude pestré. Pořada-

telé se budou snažit zajistit vládou nařízený 

počet přítomných prostřednictvím žetonů, 

které návštěvníci slavností dostanou u oficiál-

ních vstupů do parku. Prosíme, používejte 

označené vstupy. Těšíme se na vás! 
Petra Soukupová, Stanislav Šustr
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Policisté mají novou střelnici 

Volejbalové  ligy
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4000 Kč bez DPH

Inzerát typu A
60x80mm

(šířka x výška)

2000 Kč bez DPH

A1

Inzerát typu B
60x160mm

(šířka x výška)

4000 Kč bez DPH

B1

Inzerát typu B
125x80mm
(šířka x výška)

4000 Kč bez DPH

B2

Inzerát typu A
125x40mm
(šířka x výška)

2000 Kč bez DPH

A2

tincidunt diam. Neque porro quisquam 
est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempo-
ra incidunt ut labore et dolore magnam 
aliquam quaerat voluptatem. Etiam sa-
pien elit, consequat eget, tristique non, 
venenatis quis, ante. Phasellus et lorem 
id felis nonummy placerat. Etiam dictum 
tincidunt diam.

Fusce suscipit libero eget elit. Morbi 
scelerisque luctus velit. Cum sociis na-
toque penatibus et magnis dis parturi-
ent montes, nascetur ridiculus mus. Ut 
enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commo-
di consequatur? Nam quis nulla. Proin 
in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. 
Duis viverra diam non justo. Fusce susci-
pit libero eget elit. 

Et harum quidem rerum facilis est et ex-
pedita distinctio. Aliquam erat volutpat. 
Nullam rhoncus aliquam metus. Inte-
ger pellentesque quam vel velit. Fusce 
tellus. Phasellus faucibus molestie nisl. 
Phasellus et lorem id felis nonummy pla-
cerat.

Pellentesque pretium lectus id turpis. 
Phasellus faucibus molestie nisl. Ut tem-
pus purus at lorem. Nullam at arcu a est 
sollicitudin euismod. Nulla est. Mauris 
elementum mauris vitae tortor. Nullam 
justo enim, consectetuer nec, ullamcor-
per ac, vestibulum in, elit. Nullam sapien 
sem, ornare ac, nonummy non, lobortis 
a enim. Nullam at arcu a est sollicitudin 
euismod. Donec vitae arcu. Fusce nibh. 
Mauris elementum mauris vitae tortor. 
Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per incep-
tos hymenaeos. Curabitur sagittis hen-
drerit ante. Sed vel lectus. Donec odio 
tempus molestie, porttitor ut, iaculis 
quis, sem. Integer tempor. Mauris dictum 
facilisis augue. Et harum quidem rerum 
facilis est et expedita distinctio. Integer 
malesuada. Aliquam ante. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. 
Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis 
id, malesuada in, quam. Etiam dictum 

Nadpisy, titulky, názvy

obrázky

 Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Mauris metus. Fusce 
dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, 
feugiat eu, orci. Ut enim ad minima 
veniam, quis nostrum exercitationem 
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi 
ut aliquid ex ea commodi consequatur? 


