
Takuæjsoutadyzase mlhyaslunceseob-
jevíjennachvilkuajelednaskle... prostêvá-
noce za dve‡ma a Silvestr vzápêtí. Adárky
v hlavê, co uæ za chvíli mají bÿt pod strom-
kem. A Mikulá¿s çertyalití olovaa baçkorou
za hlavu a noviny pí¿ou, æe ve Svitavách není
æádná kulturaaæetudíæ asi nejspí¿ nedêláme
nic alidi musíjezdit dosousedních mêst, aby
si tedynêcouæili. Ajájsemzrovnapoloæiltele-
fon, æejakojestli mûæoup‡ijet z Poliçky, ales-
poñ do kina, nebsetamnic nedêje... Avçera
psali z Moravské T‡ebové, aƒji mjenompo¿le-
meprogram, coæesetadyunás dêje, æebyurçi-
têrádi k nám...

Ataktedy posté a padesáté −je pravda,
jakjedna paní povídá a novinové ankety po-
tvrzují, æeveSvitaváchnení,jakjerokdlouhÿ,
kultura.

Aæ nato, æe... vtomto odcházejícímroce:
Jsme p‡ipravili ¿est abonentních divadelních
p‡edstavení, devêt koncertû Kruhu p‡átel
hudby, pêt setkání Podlucernou s..., sedm
koncertû, dvazábavnépo‡ady, sedmnáct diva-
del pro dêti, pêt klubovÿch veçerû, ¿est pro-
menádních koncertû, jedny Svitavskéletní
slavnost s poutí navrch, jedno Oblastní kolo
Porty, jednu Divadelní burzu, taneçní pro za-
çínající i pokroçilé, nêco plesû, mnohojazy-
kovÿchkurzû, padesátt‡i dêtí a studentûpo
celÿrokv Dramatické¿koliçce, národní ama-
térské p‡ehlídkyv poçtut‡í: filmovou, foto-
grafickou, ¿kolních pêveckÿch sborû, jednu
divadelní p‡ehlídku, osmnáct po‡adû pro dêti
astudentyod¿kolekpo maturanty(ato poçítám
jenomSvitavy), jedenfilmovÿfestival, patnáct
p‡edstavení prodûchodce, dvacet p‡edstavení
filmového klubu, sedmdesátdva¿kolníchfilmû
a ktomuje¿tê (mi mochodem) dvêstêosmde-
sátdevêt filmovÿchtitulû vtomto roce v obou
na¿ich kinech...

Chtêlo byse napsat: a ¿ƒastnÿa veselÿ!
Ale myslím, æeto nestaçí.

Asi úplnê nejvíc vtomvÿçtuchybí rocko-
vÿ klub... Tedy: jsme správci t‡í velkÿch kul-
turní domûv na¿em mêstê. Aani p‡i nejlep¿í
vûli væádnémz nichnelzepravidelnêpo‡ádat
diskotéky arockové koncerty...

Tak, uæjetadyzasesníhasnêhuláka vá-
noçní stromna na¿emnámêstí. Aças usebrá-
ní a úçtování. Jeten krásnÿças ...

Ahromadu dárkû a¿têstí zdraví. Moæná
se nêkdynêkde potkámev divadle nakoncer-
tê na vÿstavê v kinê... a mêj me se hezky a aƒ
je na nás v¿echnyten novÿrok 2002 hodnÿ.

Petr Mohr

Dobrÿden
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Vánoce jsou za dve‡mi
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Çasvánocbÿváobdobím, kdy majílidé
ksobêblíæeneæjindy, kdybÿvají citlivêj-
¿í a obdarovávají se nejenhmotnÿmi dár-
ky, alei çastêj¿ímsetkávánímse, milÿmi
pozornostmi arodinnou a p‡átelskou po-
hodou. Svitavské muzeumse snaæí ktéto
vánoçní pohodê p‡ispêt po mnoholet vædy
trochujinakinspirující vÿstavouatakép‡i-
blíæit vánoçní zvyky a atmosférutêm, kte‡í
vánoceproæívají nejvíce−dêtem. Vánoce
znamenajítradici −atakpravidelní náv¿têv-
níci muzea uæ vêdí, nacose mohoutê¿it.
Urçitêzde ale najdounêjakéto p‡ekvape-
ní, nap‡íklad klasickou çajovnu Betula,
p‡edvádêní vÿrobystaroçeského smaæe-
ného peçiva (v muzeu známého pod ná-
zvem=Hnízda?), prodej voñavÿchsvíçek
v keramice askle, vÿrobu novÿchsvícnû
prodêti. Asamoz‡ej mêjakokaædÿrok−pe-
çenílineckéhopeçiva, zdobení perníçkû,
vÿrobuvánoçníchozdob, pou¿têní svíçek
ve sko‡ápce ataké prodej drobnÿch dárkû
pro své blízké. Ale hlavnê snad v muzeu
objevíte inspiraci a bude Vámtu s námi
p‡íjemnêjako vletech minulÿch.

Ajak budou ty leto¿ní vánoce v mu-
zeu vypadat? Zahájíme se spoleçnê
s Vámi v nedêli 9. prosince. Po celÿden
od9 do16hodinoæijí celéprostory muzea
vánoçní hudbou, zavoní perníçky, linec-
ké peçivo a bylinkové çaje a medovina.
Vkinokavárnê se budou po celÿ den ne-
p‡etræitê promítat pohádkys vánoçní té-
matikou. Letosjejich víc neæ loni a dêti

se mohou tê¿it nap‡íklad na Krteçka,
Bolka a Lolka ataky navlka azajíceze
známého ani movaného seriáluJen poç-
kej. Vánoçní programbude pokraçovat
je¿têve dnech11., 12. a 13. prosince pro
¿koláky (natyto dnyje pot‡eba se v mu-
zeu p‡edemtelefonicky domluvit).

Vpátek 14. prosince bude muzeum
zav‡ené, aleuæodsoboty mûæetenav¿tívit
vÿstavugrafika pastelûBohuslava Reynka
(o vÿstavêsedoçtetenastranê3) doplnê-
nouo betlémy a vánoçní vÿzdobu. Urçitê
vás opêt potê¿í betlémz kuku‡içného¿us-
tí a vizovickéhopeçiva Milady Kysilkové,
keramickÿbetlémmanæelûSekovÿchajá
se moctê¿ímna barevnê glazovanÿkera-
mickÿ betlém, jehoæ autoremje tatínek
svitavského keramika Ale¿e Seky. Vûbec
poprvé na ve‡ejnosti bude vystaventaké
d‡evênÿvy‡ezávanÿbetlémpanaJaroslava
¢krance z Rohozné, sjehoæjednotlivÿmi
figurkami jste se mohli potkat na pravi-
delnÿch vÿstavách vÿtvarníkû svitavského
okresu. Vÿstava grafik a pastelû Bohus-
lava Reynkaa betlémûbudevevÿstavních
síníchsvitavského muzeakvidêní do6. led-
na 2002.

Ajá Vámp‡ejij ménemv¿echlidiçek,
kte‡í pro Vás =dêlají? kulturu ve Svita-
vách, aby Vámkonec roku 2001 p‡inesl
samé radosti −têch nebude nikdy dost.
Arok 2002? Aƒje alespoñ stejnê dobrÿ,
radêji v¿aklep¿í, neæ ten uplynulÿ.

Blanka Çuhelová



vokolí Letovic, uSvitávkya Kun¿tátu. Nastez-
kuseseverojiænêvstupovalop‡írodníbranouna-
zÿvanou v pramenech =porta custodie?. Ta byla
snad nêkde vokolí Litomy¿le akdesi ubenát-
skéhohradiskaserozdvojilasmêremnaTrsteni-
ci (portaterrae Nateztenici) s pokraçovánímna
Rohoznou, StarÿSvojanova údolím‡eky K‡e-
tínkyna Ole¿nici atd. Druhávêtevvedlaokolo
Trstenice, minulaosídlení ubrodu p‡es Svita-
vu(pozdêj¿í ves StarouSvitavu) apokraçovala
buânaJevíçko, nebonaLetovice. Bêhemranê
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Od nepamêti k souçasnosti IV.Trstenickástezkajako
historickÿ mÿtus

Asijednímz milníkûnejstar¿í historieSvi-
tavskajeexistencetzv. Trstenickéstezky. Stezky
spojující Çechys Moravoup‡es hranici evrop-
skéhorozvodí. Av¿akvíme, zdaskuteçnêexisto-
vala, zdanení pouze historickÿmvÿmyslem?

Existence kupeckÿch stezek, p‡i nichæ
bylazakládánatrvalásídli¿tê, je v na¿emre-
gionunesporná. Tytostezkysehrályhlavní roli
p‡i kolonizaci pomezního hvozdu, p‡i nichvzni-
kala opevnêná hradi¿tê a bylyzde vystavêny
stráæní hradyçi tvrze. P‡i rekonstrukcíchhis-
torickÿchtras selzeopírat o sakrální románské
aranê gotické stavby. I tak historici naráæejí
nazávaænÿproblém. Sídli¿têtotiæ nevznikala
p‡ímo natrasáchcest, aletam, kde bylyp‡íz-
nivépodmínky−dostatekvodníchzdrojûaúrod-
nápûda. Historickékomunikacesezcelazásad-
nímzpûsobemvyhÿbaly mok‡adlûm, baæinám
atudíæi ‡íçnímúdolím. Domnênka, æekupec-
kástezka procházela údolím‡eky Svitavy, se
z tohoto dûvodujevíjako mylná a pravdêpo-
dobnéje, æe vedla kdesi po h‡ebenech a do
údolí vstupovalapouzevÿji meçnê. P‡edstava
historickékomunikacejakozpevnênécestyje
rovnêæchybná. Nejednalosetotiæo cestuv pra-
vémsmyslu slova, ale o krajinu, která byla
svoji tvá‡ností apovrchemvhodná k p‡epravê
osobazboæí. Jetímmy¿leno, æetransportprobí-
hal napomêrnê¿irokémprostoru, alep‡i p‡e-
konávání p‡irozenÿch p‡ekáæek(vodníchtokû,
stoupání, porostû) se mohlaobjevit =vy¿lapaná?
nezpevnênácestavtakovépodobê, sjakouse
setkáváme dnes. Postupemçasu, díkykolonizaci
avysou¿enílesû, dostávalystezkyjednoznaçnêj-
¿í podobu, alesouçasnêsvÿmpropojenímdefor-
movalypûvodní dálkovoudopravní síƒv p‡edko-
lonizaçnímobdobí. Tedy,lapidárnê‡eçeno, v¿e,
cose na Svitavskuodehrávalo p‡ed XIV. stole-
tímje objektivnê nezjistitelné a hypotetické.
Stejnêlichájesnaha po konstrukcíchstezky,
aƒji jiæ nazÿváme Trstenickou nebo Brnên-
skou, kde doprava mezi vÿchozími a cílovÿmi
body, resp. Prahou, Brnema Olomoucí, pro-
bíhala mnohemsloæitêj¿ímzpûsobem.

TermínTrstenickástezkapoprvévesvépráci
pouæil historik H. Jireçek vroce 1884 aodté
dobyse stala nezpochybñovanÿmhistorickÿm
fenoménem,jejíæsmê‡ování bylorûznÿmi ba-
dateli korigovánoaup‡esñováno. Poj menování
stezky bylo po vodoteçi Trstenice, tedy‡íçky
zarostlétrstinou(dne¿ní‡ekaLouçná). Vzdále-
nésmê‡ovací avÿchozí bodybylydány: Rakou-
sy a Morava(Brno) nastranêjedné a Çechy,
Vraclav (Chrudi m) na stranê druhé. Lokální
bodyjsou ale nejednoznaçné; stezka zaçíná
u Vraclavi, resp. u Vysokého Mÿtanatzv. Hrutov-
skÿchpolích. Votázce Hrutovaajehookolíbylo
popsáno mnoho papíru, vÿsledkemçehoæ by-
losuché konstatování, æeidentifikace alokace
zaniklého Hrutovajakohradi¿têjene‡e¿itelnÿm
problémem. Byl snad vÿchodiskemkolonizace
pomezního hvozdu? Zkrátkanevíme. Stejnêtak
je nejisté pokraçování stezkyza Litomy¿li abe-
nátskÿmhradiskem. Vsouçasné dobêje vyme-
zeno asi 20rûznÿch variant stezky, ov¿emty
p‡es svourûznost majíjednospoleçné. Konçí

st‡edovêkékolonizaceve XIII. stoletívznikla‡a-
da následnÿchkomunikací, které mohlyi çás-
teçnê respektovat staré kupecké stezky. Tak
tomubylovp‡ípadêcestyz Litomy¿le naSvita-
vy. Ukazujesetedy, æeskuteçnÿmvÿchodiskem
dopravníchtras bylookolí Litomy¿lea Benátek.
Dotêchto místsmê‡ovalyi p‡edpokládanépra-
starékomunikacevycházejícíz místopisnÿch
poj menování (Cerekvice, Træek). Teprve ve
vrcholnémst‡edovêkusejasnêvymezilyhlavní
zemské spoje Vysoké Mÿto −Litomy¿l −Svi-
tavya Vysoké Mÿto−Litomy¿l−Poliçka−Byst-
ré doplnênyo místní spoje,jejichæ k‡iæovatkou
byla královská Poliçka.

Zatímposlední historická práce vênující
se problematicetzv. Trstenickéstezkypochází
z pera D. Cendelína. Autorsev nízamÿ¿lí nad
sloæitostí problému a podotÿká, æe p‡i rekon-
strukcíchdopravníchsítíjenutnébrát v úvahu
mnoho metodickÿch a historickÿch hledisek.
Av¿akpokládázanutnénaexistencitzv. Trste-
nickéstezkyjakojedineçnéa hlavní komuni-
kace spojující Çechy a Moravu, resp. Prahu
s Brnema Olomoucí, zapomenout. Je to oto
sloæitêj¿í, protoæe mÿtus této trasy byl utvá-
‡en150let. Nemyslí si v¿ak, æe název=Trste-
nickástezka? by mêl zaniknout, ale pokládá
jej do roviny komunikace spojující Litomy¿l
a Svojanov beztoho, æe bysetrasastalasou-
çástí hlavní spojnice mezi Prahou a Brnem.
Uæ se asi nikdy nepoda‡í vy‡e¿it problémre-
konstrukcedopravnísítêv prostoruLitomy¿l,
Poliçka, Çeská T‡ebová a Svitavy. Existence
historickÿchsídel na místech,jakéznámednes,
hrálap‡i utvá‡ení komunikací pouzepasivníroli
atrasycestsmê‡ovaly mimotatoosídlení. Bada-
telé aæ dosouçasnosti urçovali smê‡ování cesty
právêztêchtosídli¿ƒ, nevzav¿ev úvahu, æestez-
ka mohlavést p‡es místaneosídlenáavznikno-
vÿchhradi¿ƒji nemusel ovlivnit. Tak nejasná
jeexistenceasijednéz nejznámêj¿íchstezek
Svitavska. Radoslav Fikejz

Vánoçní fotografie −snad nejçastêj¿í téma
odnáladové aæánrové, aæ kfotografii spoleçen-
ské a umêlecké. Pro roz¿í‡ení têchto sváteç-
níchzábêrûse staly nejdûleæitêj¿ími pohledni-
ce. Vesbírkách mûæeme najít ‡aduhistorickÿch
fotografií, sklenênÿchfotodeseki filmûzob-
razujících a dokumentujících náladuvánoc
v na¿em mêstê. Jsouto pohledy na horní ná-
mêstí sezasnêæenÿmkostelema mariánskÿm
sloupempocházející od KarlaSchindlerane-
bo Lothara Domese. Nadolní çást námêstí se
starouka¿nouad‡evênÿmi st‡echami domûji-
néhosvitavskéhofotografaa nakladatele Alfre-
da Neustadta. Av¿ak nejp‡esnêj¿ímvyjád‡ením
oslavyvánoçníchsvátkûjsoufotografieozdo-
benÿch svítících stromû na námêstí ustaré
radniceodnejznámêj¿íhosvitavského autora
avydavatele pohlednic Otty Tyrolta, pocháze-
jící z 30. a poçátku 40. let dvacátého století.
Jsoup‡eváænêçernobílé, alepozdêjijiætónova-
nétak, abyosvêtlenÿsymbol vánoc natmavém
pozadí vynikl. Pohlednicedoprovázírukopis-
né p‡ání vydavatelejeho úhlednÿmpísmem,
námznámÿmz nápisûnajehosklenênÿchfo-
todeskách. Milo¿ Vanêk

Pohledydo fotografickÿch sbírekmuzea

Rozvoj dopravnísítêaosídlení bêhemko-
lonizace. Podle D. Cendelína.
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STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

• • • •
9. Ne9−16hod., 11. −13. ùt −Çt 8−15hod.

VÅNOCE V MUZEU
22. 11. −6. 1. 2002
Vzpomínka na Bohuslava Reynka

15. 12. −6. 1. 2002
BETLÉMY

Zamy¿lenínad vánocemiVánocepat‡í mezi nejkrásnêj¿ísvátkyvro-
ce. Vtêchto chvílíchvnímáme mnohemvíce
slovajakoláska, rodina, domov. Vánoce sla-
vímejakosvátekdobrévûle. Tojejistêdob‡e.
Ale mê‡íme-li smysl vánoc biblí, nemûæeme
p‡ehlédnout, æev nichjdep‡edev¿ímo dobrou
vûli Boæí. Vánoçní biblickÿp‡íbêhsi barvíme
doidylické podoby. Aleæádnáidylato nebyla.
Narození dítêteseneodehrávalovzávêt‡í chrá-
nênéhodomova, alevcizinê, nanuznémmístê,
kdesi vcizístáji. Tatosituacevypovídánêcopod-
statnéhootom, cojetaboæí dobrávûlea kam
mí‡í: zanámi, dorealityna¿ehov¿edníhosvêta.

Vánoçní svátkyve své souçasné podobnê
bylyzavedenyaæ nêkdyve 4. století. Nahradily
tehdej¿í pohanskéslavnosti. 25. prosinec byl
slavensvátek Nep‡emoæitelného boha Slunce.
K‡esƒané ustanovili tento denzasvátek Narození
Pánê. Stal se vyznáním, æe nikoliv bûh Slunce
z Emesy, aleJeæí¿ Kristusje pravÿmsluncem.

Çty‡i tÿdnyp‡edvánocemi slavíme advent.
Slovoadventjeodvozenozlatinskéhoadventus
(p‡íchod). Pro k‡esƒanyje adventní ças dobou
oçekávání dvojího p‡íchodu − narození Syna
Boæího v Betlémê azároveñ oçekáváním Kris-
tova druhého p‡íchodu. Adventje pro vê‡ící
svátkemradostného oçekávání, ale i pokání
atichéhorozjímání.

Zamyslemeseje¿tênadna¿ímkalendá‡em.
Poçítámesválétaod Kristovanarození. Dêlíme
epochy naty =p‡ed Kristem? a naty =po Kris-
tu?. Æijemesvé kalendá‡ní dnyuprost‡edsvé
doby. Snaæímese utvá‡et svûj æivot podlesvÿch
p‡edstav. Na¿e plányse nêkdyda‡í,jindyne-
da‡í. Dûleæitéjevêdêt, æeæijemesvé dny=po
narození Krista?. Ne tedy bez vÿhledu, bez
orientace, bez nadêje. Kéæjsou námtyto vá-
noçní svátky zastaveníma p‡ipomenutímsi,
oç o vánocíchjde.

Dan Freitinger
fará‡ církve Çeskobratrské
evangelické ve Svitavách

Upozornêní pro náv¿têvníky muzea
Bêhemvánoçníchsvátkû bude Mêstské mu-
zeuma galerie ve Svitavách pro ve‡ejnost
otev‡eno dennê od 25. prosince 2001
do1. ledna2002vædyod13−17hodin

Chtêljsemnapsat nêcoo dávnÿchhradech
atvrzích. Vzaljsemsi dorukous muzejní ba-
datelské knihovny knihy A. Sedláçka: Hrady,
zámkyatvrzekrálovstvíçeskéhoI. díl, a pak mne
napadlo, zdajsemsenezbláznil. VædyƒSvitavy
leæelyna Moravêaæádnoupublikaci o morav-
skÿch hradech nemám. P‡i pohledu na mapu
mnezamrazilo, o çemvlastnê psát, vædyƒ kolem
Svitavnic nestojí a ani nicvrozvalináchneleæí.
Napadlo mne: Svojanov uæ byl tolikráte po-
psán, zámek Litomy¿ljeskuteçnÿmarchitekto-
nickÿmskvostem, zámekv Moravské T‡ebovéuæ
dostává svoji novoutvá‡. Snad Cimburk u Mês-
teçka Trnávky není tak v¿eobecnê známoustav-
bou. Takjsemzaçal hledati v ostatníchpubli-
kacích badatelské knihovny, nikde nic. Jako by
se nejbliæ¿ímu svitavskému okolí ta romantická

historie vyhnula¿irokÿmobloukem. Ap‡ece
−usloupûelektrického vedení na H‡ebçi.
Tam, v blízkosti silnice z T‡ebové do Svitav,
jsounastrmémkopci rozvalinyjakéhosi hrád-
ku. Zakladatelembyl vroce 1280pravdêpodob-
nê Bore¿ z Rÿzmburka, ale pojeho smrti se
stal poruçníkem Bore¿ovÿch dêtí Fridrich ze
Schönburgu, asi jeden z nejznámêj¿ích loupeæ-
nÿchrytí‡ûnaSvitavsku. Tenhrádeknad Bor-
¿ovemdostavêl vroce 1284, ale uniklo mu, æe
hrádekstojí nabiskupskÿchpozemcích. Vedle
toho poru¿il zákaz dostavování hradûvyhlá¿e-
nÿzemskÿmlandfrÿdem. Biskupovi Dêt‡icho-
vi setonelíbilo, atakpodlenarovnání mêl bÿt
hradvroce 1285srovnánsezemí. Takovÿroz-
sudek potvrdil i çeskÿ král Václav II. a Frid-
rich, kterÿvté dobê dlel v Praze, nesmêl Pra-
hu opustit aæ do zbourání hradu. Jak uæ to
uloupeæníkû bÿvá, rozkaz nebyl æádnÿmroz-
kazem, atak Fridrichz Prahyodjel a veselesi
loupil vt‡ebovskémokolí. Asi jej nepotê¿ila
kárná vÿprava Závi¿e z Falken¿tejna, kterÿ
Fridrichavroce 1286zajal. Aprotoæelapka
byl rytí‡, zaruçili sezañrukoj mí a onzûstal na
svobodê. Podle v¿eho pokraçoval v nekalé çin-
nosti i nadále, ale tojiæ ani rukoj mí neunesli
a vydali jej katu. Fridrichz hrozící popravy
vybruslil s tím, æe mubyltrestemuseknut prst
napravérucea hradbyl zbo‡en. Devítiprstÿ
Fridrichse pakstal vêrnÿmstoupencemkrále
VáclavaII.

Vlastní hrádek má dispozici trojúhelníku
o stranê42 metrûdlouhéa odsvahubyl oddê-
len8 a 20 metrovÿmp‡íkopem. Valy mají sílu
asi 9 metrû. Vroce 1836zde bylyp‡i kácení
lesaodkrytyzákladykulaté vêæe. Dnesjsou
patrné pouzezbytkyvalû hrádku, kterÿsetra-
dujetoliko ve svitavskÿch povêstech.

-rf-

Letos jsme si p‡ipomnêli 30let od úmrtí
a p‡í¿tí rok vzpomeneme 110let od narození
velkéhoumêlce, ale p‡itomskromnéhoçlovêka
Bohuslava Reynka. V malebném koutu Çes-
komoravskévysoçiny, v malévesniçce Petrkov
nedaleko Havlíçkova Broduproæiltento malí‡,
grafik, básník a p‡ekladatel témê‡ celÿ svûj
æivot. Bohuslav Reynek uæ v mládí p‡ekládal
do çe¿tiny díla francouzskÿch básníkû a p‡i
této p‡íleæitosti se seznámil i se svou budoucí
æenou Suzanne Renaud. Ve dvacátÿchat‡icá-
tÿchletechçasto nav¿têvovali Francii, pozdêji
spoleçnêsesvÿmi dvêmasyny. Franciesesta-
la Reynkovÿmdruhÿmdomovem, i kdyæ muuæ
v pováleçnémobdobí nebyloumoænênodotéto
kolébky moderního umêní vycestovat. Tvorba
Bohuslava Reynka, byƒlaickéve‡ejnostitémê‡
utajená, pat‡í nepochybnêktomunejlep¿ímu,
covçeskémumêní 20. století vzniklo. Kdyæse
poroce1989náv¿têvníci naprvníchvÿstavách
Reynkovadílav Çeskérepublice(ve Francii mêl
uæzasebounêkolikvÿstav) seznámili sjehotvor-
bou, byli ohromeni její neokázalostí, ale p‡itom
naléhavostí a krásou.

Navÿstavudosvitavského muzeajsmeza-
pûjçili 28grafika pastelûz galerievÿtvarného
umêní v Havlíçkovê Brodê a 32 grafik p‡ímo
odrodiny Reynkovÿch. Bêhemvÿstavy budou

v muzeuv prodeji grafickélistyBohuslava Reyn-
ka, souborpohlednicvybranÿchdêl, kalendá‡,
kterÿvydalagalerie vÿtvarného umêní v Hav-
líçkovêBrodênarok2002atakébásnickésbírky
vydanésvitavskÿmnakladatelstvímTrinitas. Vÿ-
stava bylazahájena 22. listopadu a potrvá do
6. ledna 2002. -bç-

Zaprá¿ené a opra¿ované

Vÿsekzturistické mapySvitavskos polohou
hrádku na H‡ebçi

Malí‡, grafik, p‡ekladatel a básník B. R.
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1. So 16:00 hod. Bílÿ dûm
P‡edvánoçní koncert
s dechovÿmorchestrem
DOUBRAVëNKA
Vstupné: 60,− Kç

2. Ne 19:30 hod. Bílÿ dûm
Kde domov mûj
SlávekJanou¿ek, Jaroslav Samson Lenk
Vlasta Redl, David Velçovskÿ −bicí
Karel Macálka −klávesy
Vstupné: 100,− Kç

7. Pá 19:30 hod. Divadlo Trám
DNO Hradec Králové:
Variace naslavnétéma Cyrano
− Rychlé ¿ípy, Rybstory
s hudbouJKratochvílovicZrzouniK
a JStrÿc JosefK
Vstupné: 30,− Kç

8. So 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Jan Antonín Pitínskÿ

Betlémaneb p‡eveliké klanêní
sotva narozenémujezuleti
Reæie: Vladi mír Morávek
Hrají azpívají: Ji‡í Klepl, Josef Vrána,
Kat‡ina Holánová, Jan Mazák, Kamila
Sedlárová, Jarmila Vlçková, Lenka Lou-
balová, Tomá¿ Lnêniçka a dal¿í.
Vstupné: 100,− Kç

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæeb
9. Ne 9:00 hod.
Mêstské muzeuma galerie
Vánoce v muzeu
Vstupné: 20,− Kç, sleva 10,− Kç

10. Po 19:30 hod. Bílÿ dûm
Vánoce s Boni Pueri
Vánoçní koncert klasickÿchskladeb, a vá-
noçních koledz celého svêta.
Vstupné: 80,− Kç

l3. Çt Ottendorferûv dûm
Prûvod LUCIï
sraz v¿ech Luciíje vl7:00 hod. u Otten-
dorferova domu
Ssebousvíçky, svítilniçky, smetáçkya ma¿-
lovaçky

16. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Bo‡ivoj Praha:
Vánoçní hrase zpêvy a andêly
Hrají: Mirka Vydrová aJitka Tichá
Vstupné: 30,− Kç Vstupné: 60,− Kç

25. ùt OKCLUB
Doktorûv 7. Vánoçní bigbít
Na pódiu uvidíte, moænái usly¿íte
I. R. M. A. Hradec nad Svitavou
Nasaâteski Poliçka
ToolingBand ùstí nad Orlicí
Kowalski Svitavy
Frankie Cars Dogs Litomy¿l

Trio Eukaliptus Brno
Verze555 Svitavy
Cirhoza Svitavy
Balaton Brno
Vstupné bude up‡esnêno na plakátech.

26. St 17:30 hod.
Kostel Nav¿tívení Panny Marie
Vánoçní koncert PS Dalibor
Vstupné: dobrovolné

Informace ov¿ech chystanÿch ijiæ usku-
teçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodoku-
mentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz
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Pozvánka do Trámu na divadlo
DNO Hradec Králové

Nap‡. kapelaStrÿcJosefje pouliçní ku-
tálka, zaloæenáv‡íjnu2001 zaúçelemrek-
lamy na DNO. Po secviçení ¿esté skladby
si p‡ísahali:

P‡ísaha:
l. Vkaædé písni musí zaznítjednou =hej?
2. Hrajeme zásadnê venku, =street?. Za
¿patného poçasí v prûjezdech a pasaæích.
3. Æádnéinteligentníçi snadlogickétexty!!!
4. Vkaædé písni musí bÿt hráno Cis nebo
Cmaj.
5. Kdozahráljednou,jejiæ çlenemkapely
navædy.
6. Prokaædéhoçlena musí bÿt v¿echnodû-
leæitêj¿í neæ Strÿc Josef.

P‡ísahám, æeaæ divadlo DNOz Hradce
Královéuvidíteve Svitavách, urçitê nebu-
detelitovat.

Jana Mandlová

DNO
je otev‡ená skupina divadelníkû, vÿtvar-
níkû a vlastnê kohokoliv, kterou zaloæili
Kamil Bêlohlávek aJirkaJelínekv Hrad-
ci Královéjakoklubvtatínkovêubytovnê.
Takvzniklo Divadlo Na Okraji, pozdêji uæ
jen DNO.

Divadelní aktivity DNAzaçaly p‡ed-
stavením Variace na slavné téma Cyrano,
kterévroce2001 obdræelonêkolikocenê-
ní a hlavní cenu na Loutká‡ské Chrudi mi
a nejçerstêji vlistopadu2001 vyhrálopres-
tiænícenuERIKnaP‡eletunadloutká‡skÿm
hnízdemv Praze.

Dal¿í p‡edstavení, které uvidíte, jsou
Rychlé¿ípya Rybstory. Aabytoho neby-
lo málo, p‡ivezou námdo Svitavje¿tê své
kapely Kratochvíloviczrzouni a StrÿcJo-
sef.

Váæení p‡átelé, omlouvámsezachybu,
kteréjsemsedopustil p‡i psaní pozván-
kynasetkánísespisovatelemJáchymem
Topolemvlistopadové Lucernê. Re-
æisér Vladi mír Michálek samoz‡ej mê
natoçil film Andêl Exit podle novely
Andêl. Omluviljsemse osobnê Jáchy-
muTopolovi a Vámnatomto místêtaky.
Mi mochodem, Jáchym vzpomíná na
na¿e námêstí, p‡íjemné setkání atak
vûbec...

Petr Mohr



Pozvánka na koncertBONI PUERIKhudebnímvrcholûmsborupat‡í kom-
pletní nastudování Matou¿ovÿch pa¿ijí
J. S. Bachapro dvachlapeckésborya dále
autentické znovuprovedení korunovaçní
operyJ. D. Zelenky=Suboleapaciset palma

virtutis? s mezinárodnímobsazenímna
Praæském hradê s nahrávkou pro Supra-
phona Çeskoutelevizi (2000, 2001 a v p‡í-
pravê 2002).

Çeskÿ chlapeckÿ sbor Boni pueri se
protoprávem‡adí mezi klenotyçeské hu-
dební kultury.

Çeskÿchlapeckÿsbor BONI PUERIse
odsvéhozaloæení(1982) za‡adil mezi pre-
stiæní hudební têlesa v Çeské republice.
Vesboruzpívá na350chlapcûz vÿchod-
níchçechvevêkuod4 do23let, umêlec-
kÿm¿éfemje Pavel Horákasbormistrem
Jakub Martinec. Vbohaté historii chlap-
ci sklízeli úspêchynatisícovcesamostat-
nÿch koncertû po celémsvêtê, úçinkují
také po bokuvÿznaçnÿchoperníchumêl-
cû, natáçí protelevizi arozhlas, spolupra-
cují se soubory a orchestry zabÿvajícími
se autentickouinterpretací (nap‡. Schola
Gregoriana Pragensis − D. Eben, Musica
Florea − M. ¢tryncl).

Sbor çasto p‡ijímá pozvání na p‡ední
hudební festivalya úçinkuje seslavnÿmi
dirigenty. Chlapci takévystupujíjakosólis-
té, nahrávají filmovou hudbu azároveñ
takévefilmechúçinkují. Odroku1997Boni
pueri trvale úzce spolupracují s nejlep¿í
çeskoupopulárnízpêvaçkouLucií Bílou.

Sborvydal 6 vlastníchCDa podílel se
na 10 CDp‡edníchfirem.
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Malé divadélko Praha: Ostateçnéprinceznê Mánê

Vyuçovánívhledi¿ti
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kulturníchstáncích−divadle Trám, kinê
Vesmíra Bílémdomê. Atonepoçítám¿kol-
nífilmováp‡edstavení, p‡i kterÿchse bê-
hemrokupromítlynaçty‡i desítkytitulû.

Dobrouzákladnou pro vÿbêr p‡edsta-
vení pro¿kolní dêti a mládeæ se stala dnes
jiætradiçnísvitavskáP‡ehlídkapo‡adûpro-
fesionálníchdivadelz celÿchÇechpo‡áda-
ná SKS za p‡ispêní Referátu kultury Où
veSvitavách. Stalasezdrojemnejenna¿ím,
alei mnoha po‡adatelûz celérepubliky.

P‡i vÿbêruconejkvalitnêj¿ípo‡adûsesna-
æímeo doplnêní¿kolníchosnov, ozpest‡ení
vyuçování aoconej¿ir¿ízaujetívlastníchdi-
vákû,jaktématemtaki zpûsobemprovedení.

Leto¿ní nabídka pro¿kolyseskládala
z divadel vêt¿íchi svêtovê proslulÿchja-
ko je loutkové divadlo DRAK z Hradce
Králové, divadlo Matêje Kopeckéhoz Pra-
hynebo mi mMichal Dufekz Prahya Malé
divadélkotaké z Prahy.

P‡íjemnÿmzpest‡enímbylourçitêp‡ed-
stavení holandskéholoutká‡skéhosouboru
Fatsnerran. Zazmínkustojíi divadelnísou-
bory Oblázekz Ostravy, Kvelbz Çeskÿch
Budêjovic, Na cestê Liberec a Pi¿kot Li-
berec, Duha Polná ataké Eva Hru¿ková
aJan P‡euçil z Prahy.

Vím, æe çasto není lehké skloubit na-
byté¿kolní osnovys termínyna¿ichp‡ed-
stavení ataké v¿e na ¿kolách zorganizo-
vat. Proto pat‡í mûj díkpedagogûm, kte‡í
jsouneúnavnÿmi ¿i‡iteli kulturynasvÿch
¿koláchatakéna¿ímzdrojemnámêtûi p‡i-
pomínek. P‡eji si, abynámtospoleçnéúsilí
p‡iblíæit ¿kolnímdêtemkulturní hodnoty
vydræeloa pevnêvê‡ím, æesenámtodobu-
doucna=vyplatí? atyto dêti selépezorien-
tují p‡i vÿbêrui dal¿íchæivotníchhodnot.

Dagmar Schulzová

Kdyzaçít s ovliñovánímkulturního cí-
têní u çlovêkaa pûsobenímnanêj? Samo-
z‡ej mê co nejd‡íve. Hlavní podíl vlivu na
jedince má od nejútlej¿ího vêkujeho ro-
dina. Tase stává prvnímodrazemhodnot
v oblasti etiky, estetiky a kulturyçlovêka
vûbec.

Dal¿ímçinitelemne nepodstatnÿmje
na¿e¿kolství ajehostupnê. Jiæ od mate‡-
skÿch¿kol se paní uçitelkysnaæí pronik-
nout do dêtské du¿içky prvními básniçka-
mi, písniçkami asvÿmprvnímmañáskovÿm
divadÿlkem. Vædyƒ právê slova, hudba
a první hraní si na=jako? a =kdyby? v nás
probouzí první náhled nasvêt, na kulturní
hodnotyas ni mi spojenézvykya návyky.

¢kolstvíplnísvoudûleæitoufunkcii v dal-
¿íchstupních −základníchast‡edních¿ko-
lách, kde mají v plánuvÿukytéæ náv¿têvy
vÿstav, kulturníchp‡edstavení divadelních
akoncertníchi dal¿íchkulturnê-nauçnÿch
akcí. Velkou zásluhu mají pedagogové zá-
kladníchast‡edních¿kol na úçasti kultur-
ních po‡adû bêhemroku po‡ádanÿch St‡e-
diskemkulturníchsluæeb mêsta Svitav.

SKS p‡ipravuje nejen po‡ady pro ve-
‡ejnost, alei pro ¿kolní dêti a mládeæ.

Leto¿níspoluprácebyla, troufámsi ‡íct,
oboustrannÿmp‡ínosem. Jenomve Svita-
váchshlédlo doposudv dobê¿kolního vy-
uçování zhruba çty‡icet po‡adû asi ¿est
tisícdêtí. Po‡adyprobêhlyvesvitavskÿch
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Klicperovo divadlo Hradec Králové: Betlém
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Dal¿íúspêchyPSDaliborPêveckÿsbor DaliborSvitavyzahájille-
to¿nísezónujiæ 1. zá‡í. Vrámci svitavskÿch
slavnostíp‡ispêlzda‡ilÿmkoncertemkslav-
nostní atmosfé‡e vernisáæe vÿstavy paní
Otÿlie Demelové-¢uterové.

Vnedêli 2. zá‡ívystupoval up‡íleæitosti
otev‡ení zahrady Nadace Josefa Plívy.

Vsobotu 20. ‡íjna se zúçastnil mezi-
národní nesoutêæní p‡ehlídky smí¿enÿch

pêveckÿch sborû ve Dvo‡e Králové nad
Labem, kde byl velmi dob‡e hodnocen.
Vÿkonyjednotlivÿchsborû hodnotil hu-
dební skladatel a pedagog PhDr. Ji‡í La-
burda.

Çleny Pêveckéhosdruæení Daliborjsou
amatér¿tí zpêváci od 15 do 75let.

Repertoár tvo‡í sborové skladby rûz-
nÿchstylûi epoch, úpravylidovÿch písní,

církevníi svêtskásborovátvorbai hudba
souçasná.

PS Dalibor se v çervnuzúçastnil me-
zinárodního hudebního soutêæního festi-
valu Svátky písní v Olomouci.

Vsoutêæi MUNDI CANTANTv kategorii
smí¿enÿchpêveckÿchsborûzískalst‡íbrnou
medaili, v kategorii duchovníacírkevní hud-
baacapella medaili bronzovou. Vobousou-
têæních vystoupeních se zúroçila peçlivá
a kvalitní p‡íprava, soutêæní vÿkon byl po-
zitivnê ovlivnêni zodpovêdností, snahou
asoust‡edênímv¿echzpêvákû. Velmi dobré
umístêníje pro v¿echnyzaslouæenou od-
mênou a povzbuzením do dal¿í nároçné
práce, která námp‡iná¿í radost a potê¿ení.

• • •
PS Dalibor dêkujezafinançní podpo-

ru a p‡ízeñ Mêstu Svitavy, St‡edisku kul-
turníchsluæeb a v¿emsponzorûm.

• • •
PS Dalibor zve v¿echnysvé p‡íznivce

na vánoçní koncert, kterÿ se koná 26. pro-
since2001 v prostorách=Bílého? kostela
na námêstí ve Svitavách.

Mirka Ducháçková

Svitavskÿ pêveckÿ sbor Iuventus se
vleto¿nímroce zúçastnil celé ‡adyfesti-
valû, soutêæí a p‡ehlídek, kde mi mo‡ádnê
úspê¿nêreprezentoval nejen mêstoSvita-
vy, ale i celou Çeskourepubliku a çeské
sborové umêní.

Zatímposlední medaile, kterousi Iu-
ventusza‡adil dosvéstálepoçetnêj¿ísbír-
ky úspêchû, pochází ze soutêæní p‡ehlíd-
ky Praæské sborové dny, která se konala
v hlavnímmêstêletosjiæ popatnácté. Svi-
tavskÿsbortak mêl moænost v krátké dobê
podruhé za sebou koncertovat vjednom
z p‡edníchpraæskÿchsálû−poprvétov po-
lovinê ‡íjna byla Smetanova síñ Obecní-
ho domu, podruhé sál Národního domu
na Vinohradech, kde se Praæské sborové
dny konaly.

Mezinárodní soutêæe se zúçastnilo cel-
kem32 sborûz Rakouska, SRN, ¢vÿcar-
ska, Francie, Slovinska, Izraele a Çeské
republiky, kterábylana Praæskÿchsboro-
vÿch dnechzastoupena pouze pêti sbory.
Iuventus byl jednímz nich a do soutêæe
se dostal na základê pozvání p‡edsedy
Unie çeskÿch pêveckÿch sborû Dr. Ji‡í-
ho Kolá‡e, kterÿ byl souçasnê p‡edsedou
poroty v kategorii vyspêlÿch smí¿enÿch
sborû.

Zlatÿpohárpro IUVENTUS
Umêleckÿm‡editelemfestivalu byl

pan Miroslav Ko¿ler, k dal¿ímçlenûm
poroty pat‡ili dirigenti asbormist‡i prak-
ticky z celé Evropy, za zmínku pak stojí
i úçast ¿éfsbormistra opery Národního
divadlav Praze asouçasnêsbormistrafes-
tivalu R. Wagnera v Bayreuthu Dr. Mila-
na Malého. Porota ocenilazej ménaroz-
manitost a nároçnost repertoáru, kterÿ
Iuventus vsoutêæi p‡edstavil(baroknífu-
ga Bohuslava Matêje Çernohorského Prae-
catus est Moyzes, spirituál Knuta Nyste-
daSingand Rejoice, Chodskÿden Miros-
lava Raichla a povinné skladby Sanctus
a Benedictus z Missy brevis Zdeñka Lu-
ká¿e). Provedení skladby Sing and Re-
joice bylo ohodnoceno jako vynikající,
porotci dálevyzdvihli æivost, spontánnost
asouçasnê perfektní technické provede-
ní v¿echskladeb. Vÿslednÿverdikt poro-
ty pak byl zcelajednomyslnÿ−svitavskÿ
Iuventus si ze soutêæe odvezl zlatÿ pohár
a 1. místo v kategorii vyspêlÿch smí¿e-
nÿchsborû.

Celé soutêæní klání snímala stanice
Vltava Çeskéhorozhlasu, kterásvÿmpo-
sluchaçûm nabídne záznam p‡ehlídky
bêhem mêsíceledna.

Mgr. Libor Cupal

Sbor obdræel zlatÿpohár azískal první místo v kategorii
vyspêlÿchsmí¿enÿchsborû na mezinárodnísoutêæi

Praæské dnysborového zpêvu
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OKRESN� KNIHOVNA
VESVITAVáCH

Vÿpûjçní hodiny
PRO DOSPëLÉ
+ INTERNET

Po −St 9 −17
Çt zav‡eno
Pá 9 −17
So 9 −11

PRO DëTI
+ INTERNET

Po −St 13 −17
Çt zav‡eno
Pá 13 −17

Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy
Tel.: 0461/222 95

5. Filmovÿklub: Markéta Lazarová
Çeskÿfilm Markéta Lazarová scénáristy
Franti¿ka Pavlíçkaareæiséra Franti¿ka Vlá-
çilajeadaptacístejnoj mennéhorománuVla-
dislava Vançury. Auto‡i jej nazvali filmovou
rapsodií. Je básnickÿm p‡íbêhemz dob
dávno minulÿch (odehrává se v polovinê
13. století), kdyloupeæivírytí‡i p‡epadáva-
li na královskÿch silnicích pocestné, kdy
k‡esƒanství svádêlo stáleje¿tê boj s vírou
v pohanskébohy, kdylidskÿæivot mêl pra-
nepatrnoucenu, kdyv¿akláskabylastejná
jako dnes. Mûæeme-li nazvatliterární p‡ed-
lohu básní v próze, pakje Vláçilûv film
básní vobrazech.

6. −9. Divoké vçely
Barevná, ¿irokoúhlá ho‡kosladká komedie
vyprávíp‡íbêho citovéizolaci mladÿchlidí,
æijícíchv uzav‡enémsvêtêzapadlévesnice
kdesi na severu Moravy. P‡edivo vztahû,
skrytÿchlásek askrytÿch averzí odkrÿvá
obraz, jehoæ smysl si samy postavy dopo-
sudnep‡ipou¿têly. Filmje debutemreæisé-
ra Bohdana Slámy.

16. Amélie z Montmartru
Snímekscénáristy areæiséraJeana-Pierra
Jeunetajepoetickoukomediío plachéservír-
cez pa‡íæskékavárny. Sr¿í humorem, vtipem
ap‡edev¿ímoptimismem. Vznikl komediál-
nísnímeksesurrealistickÿmi prvkyas po-
hádkovou nadsázkou: hrdinçinyzásahy do
dookolníhosvêtajsoustoprocentnêúspê¿-
né, typizované postavy obÿvají p‡átelské
území staré mêstské çtvrti a nêkolik uza-
v‡enÿch mikrosvêtû. Filmje nenápadnou
oslavouæivota. Na MFFv Karlovÿch Varech
získal letos hlavní cenu.

19. Filmovÿklub: Vá¿eñ
Snímek Györgye Fehérajejiæ pátoufilmo-
vouadaptací kri minálníhorománuJamese
M. Caina Po¿ƒákvædyckyzvoní dvakrát z ro-
ku 1934. Tíæivÿp‡íbêh milostnéhotrojúhel-
níku se odehrává ve t‡icátÿchletech p‡e-
váænê vezpustlé venkovské autodílnê. Její
panovaçnÿ majitel právempodez‡ívá man-
æelku z nevêry s mladÿmzamêstnancem.
Milenci se ho chtêjí zbavit...

20. − 22. Babíléto
Vladi mír Micháleknatoçil smutnoukome-
dii podle námêtuascéná‡eJi‡ího Hubaçe.
Jejími hrdinyjsoudûchodci nasklonkuæi-
vota. Starÿ Hána(Vlasti mil Brodskÿ) tráví
ças tím, æe s kamarádem Edou (Stanislav
Zindulka) podnikárûznérecesistickéakce.
Jeho chování v¿ak nêkdy zachází daleko,
coæ têæce sná¿íjeho vêçnê ustaraná man-
æelka Emilie (Stella Zázvorková). Scéná‡
seopíráo p‡esnêvystavênékomickésitua-
ce, vyváæenétragikomickÿmi momenty.

Pozvánka do kina
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Dûm dêtí
a mládeæe
Paleta

tel.: 247 43
e-mail: ddm@ddm.svitavy.cz

ZU¢SVITAVY
tel. 233 12

12. St 17:30hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
19. St 17:30hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
16. Ne17:00hod. kostel Nav¿tívení P. Marie
VánoçníkoncertæákûZU¢Svitavy
17. Po 18:00hod. Bílÿdûm
Tenvánoçní ças...
po‡adtaneçníhooboru ZU¢ Svitavy

Markéta Lazarová

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 0461/530 237 Otev‡eno Po- Pá 9-1 2 14-17 hodin

e-mail: nadace @svitavy.cz http://njp.unas.cz

Do 21. 12.
TIBET−Velikánázornávÿstavaspojena
s prodejemupomínkovÿch p‡edmêtû.

3. Po 18:00hod.
P‡edvánoçní setkání s politiky
SenátorJi‡í Brÿdl, starosta Václav Koukal
a dva poslanci Parlamentu.
Spojené s ochutnávkouvína.

19. St 19:30hod.
Vánoçní koncert
Hrají azpívají Franta Çernÿ askupina
=CHVÅLABOHU?, Stáña Plívová, Zdenêk
Ry¿ánek, Ota Weiss a Pavel Bolcek.
P‡ijâte si zazpívat azakoledovat.
P‡íspêvek proreæii Nadace 40 Kç

4. ùt 15:00a 16:45hod. Kino Vesmír
Mikulá¿ská besídka
Vstupné: dospêlí 15,− Kç dêti 3,− Kç
15. So 14:00− 18:30 hod. Bílÿ dûm
Dêtská diskotéka + vystoupení
skupiny HOLKI
Vstupné dêti 60,− Kç, dospêlí 80,− Kç
22. a27. So10:00− 11:30hod. DDM
Keramickédopoledne prove‡ejnost
Poplatek 20,− Kç

7. Pá15:00a 16:00hod. NadaceJ. Plívy
Káça 2001
Soutêæ vtoçení káçi naças.
12. St 18:30 hod. NadaceJosefa Plívy
44. cestovatelskÿveçeroIzraeli
uvádí: Mgr. Zdenêk Hübner
Vstupné: dobrovolné
21. Çt 19:00 hod. NadaceJosefa Plívy
XII. poslechovÿveçeroskupinê
ZNC (Znouzectnost). Uvádí: Jan Richtr.

VÅNOÇNï V¥STAVA
ùstavsociálnípéçeveSvitaváchVás v¿echnysrdeçnêzve na VÅNOÇNï V¥STAVU,
kteráse konáod8. 12. do 15. 12. 2001 dennê od9 do 17 hodin. P‡ijâtesi vychutnat
p‡edvánoçní atmosféruavybrat si pêknÿdárek prosebe, nebojímpotê¿it své blízké.
Tê¿íme se na Va¿i náv¿têvu. Klientky azamêstnanci ùSPSvitavy

VÅNOÇNï KONCERT
Vánoçní koncert sborûIuventus a Gaudiumse koná16. prosince 2001 v 18:00hodin
vsále Bílého domu.

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 2692
http://sybronto.unas.cz

e-mail: sybront @email.cz

III. Z¢Riegrova ul.
5. St 16:30 hod. III. Z¢ 8. B
I. kytarovÿpodveçer na Z¢
Podveçerní posezení p‡i kyta‡e açaji.
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1. −2. So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.

Královskÿslib Nová çeská pohádka
Pohádka, kdeslibjezákonaláskaplatí. Lucie
Vondráçková, KláraIssová a dal¿í v pohádce
otom, jak si kdysi dva králové dali slib a co
z toho vze¿lo...
Námêt ascéná‡: Franti¿ek Pavlíçek
Reæie: Kry¿tof Hanzlík
Vstupné: 47,− Kç 95 min.

1. −3. So, Ne, Po 19:30 hod.
Krokodÿl Dundee
v Los Angeles Austrálie, USA2001
Plavat mezi krokodÿly v australské divoçinê
je snaz¿í neæ plavat mezi æraloky v L. A.
Rodinná komedie. Paul Hoganv hlavní roli.
Reæie: Si mon Wincer
Vstupné: 55,− Kç titulky 92 min.

4. ùt 19:30 hod.
Taxi, taxi Francie 2000
Populární akçní komedie. Japonskÿvelvysla-
nec na náv¿têvê francouzské policie... Krás-
ná auta, krásné æeny asuperrychlájízda...
Reæie: Gérard Krawczyk
Vstupné: 50,− Kç titulky 82 min.

5. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
MarkétaLazarová ÇSSR1965-66
Filmová rapsodie − básnickÿ p‡íbêh z dob
dávno minulÿch... Nejvÿznamnêj¿í filmv dê-
jinách çeské kinematografie. Podle stejno-
j mennéhorománu Vladislava Vançurynapsali
Franti¿ek Pavlíçek a Franti¿ek Vláçil.
Reæie: Franti¿ek Vláçil
Vstupné: pro çleny FK30,− Kç
ostatní 40,− Kç 162 min.

6. −9. Çt, Pá, So, Ne 19:30 hod.
Divokévçely Novÿ çeskÿfilm
Barevná, ¿irokoúhlá, ho‡kosladkákomedieorûz-
nÿch podobách lásky. Dáme po zelené, svêt
námzrûæoví... Na chvíli. P‡íbêh o citové izo-
laci mladÿchlidí kdesi vzapadlé vesnici.
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Pavel Li¿ka, Jaro-
slav Du¿ek a dal¿í
Scéná‡ areæie: Bohdan Sláma
Vstupné: 60,− Kç od15let 92 min.

10. −12. Po, ùt, St 19:30 hod.
Deník Bridget Jonesové

USA, Francie, GB 2001
Nevychovaná. Nekontrolovatelná. Neprovdaná.
Romantická komedie podle svêtového best-
selleru Helen Fieldingové. Jedenat‡icetiletá
svobodnáæenaæije svûj banální úæasnÿæivot.
Skvêlÿfilm− Renné Zellwegerová, Colin Firth
a Hugh Grant v hlavníchrolích
Reæie: Sharon Maguireová
Vstupné: 55,− Kç titulky 92 min.

13. −15. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Jakukrást Dagmaru Novÿçeskÿfilm
Bláznivá komedie o çeskémsuper-agentovi
007naruby. =Muæ prozvlá¿tní operace?jeto-
tální nemotoraaje nasazovánvládoutam, kde
jde o nêco mi mo‡ádného a naléhavého...
Scéná‡, reæie a produkce: Jaroslav Soukup
Vstupné: 55,− Kç 95 min.

16. Ne 17:00 a 19:30 hod.
Amélie z Montmartru

Francie, SRN2000
P‡íbêhozasnênéservírce, kteráseodpultuvka-
várnê Deux Moulins snaæí vylep¿ovat osudylidí
kolemsebe humorem, kouzlem, imaginací avo-
dopádemnápadû. Film, kterÿse dívánasvêt po-
zitivnê. Hlavní cenana MFFKarlovyVary2001.
Vhlavní roli: Audrey Tautuová
Reæie: Jean-PierreJeunet
Vstupné: 55,− Kç titulky 123 min.

17. −18. Po, ùt 19:30 hod.
Pearl Harbor USA2001
Láska, válka a nej mohutnêj¿í leteckÿ útok,
jakÿ kdy byl natoçen! Váleçné drama.
Reæie: Michael Bay
Vstupné: 65,− Kç titulky 183 min.

19. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Vá¿eñ Maâarsko 1998
Filmová adaptace kri minálního románu Ja-
mese M. Caina Po¿ƒákvædyckyzvoní dvakrát
z roku 1934. Tíæivÿ p‡íbêh milostného troj-
úhelníku se odehrává ve zpustlé venkovské
autodílnê. Syrové, aæ naturalistické postiæení
dusivé atmosféry.
Scéná‡ areæie: Gyergy Fehér
Vstupné: 30,− Kç pro çleny FK
ostatní: 40,− Kç od15let titulky 125 min.

20. −22. Çt, Pá, So 17:00 a 19:30 hod.
Babíléto Novÿ çeskÿfilm
Smutná komedie podle námêtuascéná‡eJi-
‡ího Hubaçe. Tragikomickÿ p‡íbêh mladého
pêtasedmdesátníka, vêçného snílka, pábitele
arecesisty, kterÿseodmításmí‡it s údêlemstá-
‡í aæijesvûj æivotjako nikdynekonçící vÿzvu...
Vhlavní roli: Vlasti mil Brodskÿ
Reæie: Vladi mír Michálek
Vstupné: 52,− Kç 95 min.

20. −22. Çt, Pá, So 15:00 hod.
Atlantida:
Tajemná‡í¿e USA2001
P‡ed mnohatisíci lety p‡edstavovala Atlantida
vyspêloucivilizaci navrcholurozkvêtu. Kdyæ
se v¿akkrál snaæil vyuæít síly‡í¿e k ovládnutí
svêta, do¿lo k obrovské katastrofê a Atlantida
nenávratnê zmizela...
Ani movanÿfilmpodle románuJulese Verna.
Reæie: Gery Troudale a Kirk Wise
Vstupné: 50,− Kç dabováno 95 min.

26. −27. St, Çt 19:30 hod.
Planetaopic USA2001
Ovládat planetu! Sci-fi dobrodruænÿfilm. Re-
make slavnéhofilmuz roku 1967 podleromá-
nu Pierra Boullea(1963). Pozemskÿastronaut
se ocitne na planetê, ovládané inteligentní
opiçí civilizací...
Reæie: Ti mBurton
Vstupné: 55,− Kç titulky 120 min.

28. −29. Pá, So 19:30 hod.
Scary Movie2 USA2001
=Lhali jsme?.
Pokraçování ‡ady parodií... tentokrát naæánr
klasického hororu − Vymítaç âábla, Zámek
hrûzy, Pod povrchem, Poltergeist, Carrie aod-
kazy na mnoho dal¿ích.
Reæie: KeenenIvory Wayans
Vstupné: 50,− Kç titulky 95 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

1. So 15:00 hod.
Královskÿslib Nová çeská pohádka
Reæie: Kry¿tof Hanzlík
Vstupné: 47,− Kç 95 min.

1. So 20:00 hod.
Krokodÿl Dundee
v Los Angeles Austrálie, USA2001
Reæie: Si mon Wincer
Vstupné: 55,− Kç titulky 92 min.

4., 5. ùt, St 20:00 hod.
Taxi, taxi Francie 2000
Reæie: Gérard Krawczyk
Vstupné: 50,− Kç titulky 82 min.

6. −8. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Divokévçely Novÿ çeskÿfilm
Scéná‡ areæie: Bohdan Sláma
Vstupné: 60,− Kç od15let 92 min.

9. Ne od 9:00 do 16:00 hod.
Vánoce v kinokavárnê:
Hvêzda Betlémská
Pásmo pohádek pro dêti.
Promításe nep‡etræitê a vstupje zdarma.

11. −12. ùt, St 20:00 hod.
Bílávdova GB 1999
Vêt¿í, neæ malé mnoæství srandy. Obrovskÿ mari-
huanovÿdÿchánekprávêzaçal. Skvêlákomedie!
Reæie: Nigel Cole
Vstupné: 50,− Kç od15let titulky 93 min.

13. −15. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Jakukrást Dagmaru Novÿçeskÿfilm
Scéná‡, reæie a produkce: Jaroslav Soukup
Vstupné: 55,− Kç 95 min.

18. −19. ùt, St 20:00 hod.
Pearl Harbor USA2001
Reæie: Michael Bay
Vstupné: 65,− Kç titulky 183 min.

20. −22. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Babíléto Novÿ çeskÿfilm
Reæie: Vladi mír Michálek
Vstupné: 52,− Kç 95 min.

22. So 17:00 hod.
Atlantida: Tajemná‡í¿e USA2001
Reæie: Gery Troudale a Kirk Wise
Vstupné: 50,− Kç dabováno 95 min.

26. −27. St, Çt 20:00 hod.
Planetaopic USA2001
Reæie: Ti mBurton
Vstupné: 55,− Kç titulky 120 min.

28. −29. Pá, So 20:00 hod.
Scary Movie2 USA2001
Reæie: KeenenIvory Wayans
Vstupné: 50,− Kç titulky 95 min.

KINO VESMïR tel.: 240 46
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SILVESTR 2001SILVESTR 2001
V KINOKAVÅRNëRezervace natel.: 0602/96 96 47


